KALLELSE
Datum

2020-11-16
Instans

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 23 november
2020 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 tre redovisningar enligt nedan:
Vanja Myren om ”Bostad först”
Per Florén om ”Borås runt på 109 dagar”
Peter Krahl Rydberg redovisning av Borås Stads arbete med Klimatråd och
Klimatforum.

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Carl Morberg
Kommunsekreterare

Sida
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Datum

Borås Stad

2020-11-16

Kc
PF
K
KU
M
E
N
SP
CKS
Ki

Kommunchefen
Personal och förhandling
Kommunikation
Kvalitet och utveckling
Mark och exploatering
Ekonomistyrning
Näringsliv
Strategisk samhällsplanering
Centrum för kunskap och säkerhet
Koncerninköp
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Datum

Borås Stad

2020-11-16

Ärende
1.

Val av justerare

2.

Anmälningsärende 2020-11-23
Dnr 2020-00785 1.1.2.25 Programområde 1

3.

Delegationsbeslut 2020-11-23
Dnr 2020-00803 1.1.2.25 Programområde 1

4.

Kc1

Fullmakt för stadsjurister
Dnr 2020-00736 1.3.1.4 Programområde 1

5.

Kc2

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten
Dnr 2020-00734 1.1.1.3 Programområde 1

6.

Kc3

Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av
lån m.m
Dnr 2020-00733 1.2.3.2 Programområde 1

7.

Kc4

Bemyndigande att underteckna handlingar
Dnr 2020-00740 1.1.2.0 Programområde 1

8.

Kc5

Fullmakt att företräda kommunen inför hyres- och arrendenämnd
Dnr 2020-00735 1.3.1.4 Programområde 1

9.

Kc6

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus AB
Dnr 2020-00738 1.1.1.3 Programområde 1

10. Kc7

Attest- och utanordningsrätt 2021
Dnr 2020-00739 1.2.3.0 Programområde 1

11. Kc8

Kvittering av utbetalningar från kommunens
banktillgodohavanden
Dnr 2020-00737 1.2.3.2 Programområde 1

12. Kc9

Tillämpning av regler för ersättning vid studier till
förtroendevalda.
Dnr 2020-00790 1.1.1.25 Programområde 1

13. Kc10

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande avgivna
motioner

Sida
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Datum

Borås Stad

2020-11-16

Dnr 2020-00045 1.1.1.1 Programområde 1
14. Kc11

Avsägelse och fyllnadsval till Tillitsresan Politisk
beredningsgrupp, Fairtrade City, Medel för lokal utveckling och
Klimatråd
Dnr 2020-00042 1.1.1.3 Programområde 1

15. Kc12

Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder
Dnr 2020-00789 1.1.4.0 Programområde 1

16. Kc13

Hemställan om finansiering för Kamerabevakning på allmän plats
i Borås.
Dnr 2020-00858 2.8.2.5 Programområde 1

17. M1

Markanvisning till KKP Utveckling AB och JL Projektledning AB
för byggande av flerbostadshus på fastigheten Klämmestorp 1:33
i Rångedala
Dnr 2020-00691 3.1.2.2 Programområde 4

18. M2

Genomförandeavtal avseende fastighetsrättsliga åtgärder på
Norrby
Dnr 2020-00802 3.1.2.0 Programområde 4

19. E1

Intern kontrollplan 2021
Dnr 2020-00479 1.2.3.2 Programområde 1

20. E2

Borås Stads remissyttrande över Remiss: Förslag till Boverkets
föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om
statsbidrag till allmänna samlingslokaler
Dnr 2020-00694 1.1.2.1 Programområde 4

21. E3

Fråga om Försäkringskassans övervältringskostnader 2019 och
2020
Dnr 2020-00361 1.2.4.1 Programområde 1

22. E4

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära
insamling av förpackningar och tidningar
Dnr 2019-01060 3.3.3.0 Programområde 5

23. E5

Förlängning av avtal med Åhagastiftelsen
Dnr 2015-00777 107 Programområde 1 till 20181024
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Datum

Borås Stad

2020-11-16

24. E6

Stöd till Borås näringsliv 2021
Dnr 2020-00330 1.2.4.25 Programområde 1

25. SP1

Utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad
närtrafik , även på helger. (Budgetuppdrag 2019)
Dnr 2019-00161 3.3.4.0 Programområde 5

26. SP2

Miljörapport 2020 T2 Borås Stad
Dnr 2020-00651 3.2.1.0 Programområde 5

27. SP3

Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Anne Rapinoja (V) och
Ida Legnemark (V): Planera Gässlösa till en fossilfri stadsdel
Dnr 2018-00510 1.1.1.1 Programområde 4

28. SP4

Klimatlöften Klimat 2030
Dnr 2020-00503 3.2.1.0 Programområde 5

29. SP5

Rapport Klimatläge 2020
Dnr 2020-00764 3.2.1.0 Programområde 5

30. SP6

Revidering energi- och klimatstrategi
Dnr 2020-00430 1.1.2.1 Programområde 5

31. SP7

Samrådsyttrande om detaljplan för Kv Svärdsfästet 4,
Guldbrandsgatan 1.
Dnr 2018-00375 3.1.1.2 Programområde 4

32. SP8

Yttrande över samrådsförslag för detaljplan Byttorp, Byttorpsvall
23 och 24
Dnr 2018-00208 3.1.1.1 Programområde 4

33. KI1

Förlängning av Regler och Policy för koncerninköp
Dnr 2020-00707 1.2.2.1 Programområde 5
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Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Fullmakt för stadsjurister
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Stadsjuristerna Lars-Olof Danielsson, Louise Mattus Streiby, Åke Marmander
och Karin Adamsson samt Upphandlingsjurist Rasmus Lundqvist eller den
någon av dem sätter i sitt ställe ges fullmakt, att vid alla domstolar,
exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, utföra, fullfölja och
bevaka kommunens talan samt ta emot delgivningar och anta eller förkasta
förlikningsförslag.
Stadsjuristerna samt Upphandlingsjuristen eller den de sätter i sitt ställe får
också, där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende, uppbära,
motta och kvittera betalningar och säkerheter.
Stadsjuristerna samt Upphandlingsjuristen eller den de sätter i sitt ställe får
utom domstol iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt.
Denna fullmakt gäller t.o.m. 2021 års utgång.

Datum

2020-11-02

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-11-08

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00736 1.3.1.4
Handläggare: Carl Morberg
Datum

2020-10-01

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 01

Kc1

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00736 1.3.1.4

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

Fullmakt för stadsjurister
Kommunstyrelsens beslut
Stadsjuristerna Lars-Olof Danielsson, Louise Mattus Streiby, Åke Marmander
och Karin Adamsson samt Upphandlingsjurist Rasmus Lundqvist eller den
någon av dem sätter i sitt ställe ges fullmakt, att vid alla domstolar,
exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, utföra, fullfölja och
bevaka kommunens talan samt ta emot delgivningar och anta eller förkasta
förlikningsförslag.
Stadsjuristerna samt Upphandlingsjuristen eller den de sätter i sitt ställe får
också, där de med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende, uppbära,
motta och kvittera betalningar och säkerheter.
Stadsjuristerna samt Upphandlingsjuristen eller den de sätter i sitt ställe får
utom domstol iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt.
Denna fullmakt gäller t.o.m. 2021 års utgång.

Beslutet expedieras till
1. Lars-Olof Danielsson, lars-olof.danielsson@boras.se
2. Louise Streiby, louise.streiby@boras.se
3. Åke Marmander, åke.marmander@boras.se
4. Karin Adamsson, karin.adamsson@boras.se
6. Rasmus Lundqvist, rasmus.lundqvist@boras.se

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och
föreningsmöten
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Till ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten för tiden
intill 2021 års utgång med delägare i de aktiebolag och föreningar, i vilka
kommunen är aktieägare, beslutar Kommunstyrelsen utse Kommunstyrelsens
ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den
av nedan angivna Kommunstyrelseledamöter och ersättare som han utser.
Annette Carlson (M)

Ylva Lengberg (S)

Kerstin Hermansson (C)

Mats Tolfsson (S)

Malin Carlsson (S)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Anna Svalander (L)

Martin Nilsson (M)

Tom Andersson (MP)

Hasse Ikävalko (M)

Niklas Arvidsson (KD)

Björn Qvarnström (SD)

Andreas Exner (SD)

Crister Spets (SD)

Per Carlsson (S)

Johan Wikander (L)

Therése Björklund (S)

Mattias Danielsson (C)

Lars-Gunnar Comén (M)

Stefan Lindborg (V)

Kristian Silbvers (SD)

Hans Gustavsson (KD)

Ida Legnemark (V)

Maria Hyllstam (MP

Mohamed Farah (S)

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Datum

2020-11-02

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-11-08

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00734 1.1.1.3
Handläggare: Carl Morberg
Datum

20201001

Svante Stomberg
Stadsdirektör

Programområde 01

Sida

SKRIVELSE

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

1(1)

Datum

Instans

202-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00734 1.1.1.3

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och
föreningsmöten
Kommunstyrelsens beslut
Till ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten för tiden
intill 2021 års utgång med delägare i de aktiebolag och föreningar, i vilka
kommunen är aktieägare, beslutar Kommunstyrelsen utse Kommunstyrelsens
ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) och som ersättare för honom den
av nedan angivna Kommunstyrelseledamöter och ersättare som han utser.
Annette Carlson (M)

Ylva Lengberg (S)

Kerstin Hermansson (C)

Mats Tolfsson (S)

Malin Carlsson (S)

Rose-Marie Liljenby Andersson (S)

Anna Svalander (L)

Martin Nilsson (M)

Tom Andersson (MP)

Hasse Ikävalko (M)

Niklas Arvidsson (KD)

Björn Qvarnström (SD)

Andreas Exner (SD)

Crister Spets (SD)

Per Carlsson (S)

Johan Wikander (L)

Therése Björklund (S)

Mattias Danielsson (C)

Lars-Gunnar Comén (M)

Stefan Lindborg (V)

Kristian Silbvers (SD)

Hans Gustavsson (KD)

Ida Legnemark (V)

Maria Hyllstam (MP)

Mohamed Farah (S)

Beslutet expedieras till
1. Camilla Christensen, camilla.christensen@boras.se
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Undertecknande av handlingar för delegation för
upptagande av lån m.m
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Bemyndiga ekonomichef Magnus Widén, finanschef Susanne Glans,
budgetchef Roger Cardell, finanssekreterare Carina Andell, att två i förening
underteckna handlingar för upptagande av lån m.m. som är beslutade med stöd
av delegering i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2019, §
126, ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Stad” för tiden intill 2021 års
utgång.

Datum

2020-11-02

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-11-08

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00733 1.2.3.2
Handläggare: Carl Morberg
Datum

20201001

Svante Stomberg
Stadsdirektör

Programområde 01

Kc3

Sida

SKRIVELSE
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Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00733 1.2.3.2

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

Undertecknande av handlingar för delegation för
upptagande av lån m.m
Kommunstyrelsens beslut
Bemyndiga ekonomichef Magnus Widén, finanschef Susanne Glans,
budgetchef Roger Cardell, finanssekreterare Carina Andell, att två i förening
underteckna handlingar för upptagande av lån m.m. som är beslutade med stöd
av delegering i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2019, §
126, ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Stad” för tiden intill 2021 års
utgång.
Beslutet expedieras till
1. Magnus Widén, magnus.widen@boras.se
2. Susanne Glans, susanne.glans@boras.se
3. Roger Cardell, roger.cardell@boras.se
4. Carina Andell, carina.andell@boras.se

Ulf Olsson
Kommunalråd
Svante Stomberg
Stadsdirektör

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Bemyndigande att underteckna handlingar
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra
liknande handlingar på styrelsens vägnar skall - efter kontrasignation av
vederbörande tjänsteman - undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
honom i nämnd ordning av förste vice ordföranden eller andre vice
ordföranden.
Vid förfall för ordföranden, kommunalrådet Ulf Olsson (S), förste vice
ordföranden, kommunalrådet Annette Carlson (M) eller andre vice
ordföranden, kommunalrådet Kerstin Hermansson (C), skall förenämnda
handlingar undertecknas i nämnd ordning av kommunalråden Ylva Lengberg
(S), Anna Svalander (L), Tom Andersson (MP), Niklas Arvidsson (KD) eller
Andreas Exner (SD).

Datum

2020-11-02

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-11-08

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00740 1.1.2.0
Handläggare: Carl Morberg
Datum

20201007

Svante Stomberg
Stadsdirektör

Programområde 01

Kc4

Sida

SKRIVELSE

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

1(1)

Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00740 1.1.2.0

Bemyndigande att underteckna handlingar
Kommunstyrelsens beslut
Köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra
liknande handlingar på styrelsens vägnar skall - efter kontrasignation av
vederbörande tjänsteman - undertecknas av ordföranden eller vid förfall för
honom i nämnd ordning av förste vice ordföranden eller andre vice
ordföranden.
Vid förfall för ordföranden, kommunalrådet Ulf Olsson (S), förste vice
ordföranden, kommunalrådet Annette Carlson (M) eller andre vice
ordföranden, kommunalrådet Kerstin Hermansson (C), skall förenämnda
handlingar undertecknas i nämnd ordning av kommunalråden Ylva Lengberg
(S), Anna Svalander (L), Tom Andersson (MP), Niklas Arvidsson (KD) eller
Andreas Exner (SD).
Ärendet i sin helhet
I det Gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i
Borås Stad § 25 undertecknande av handlingar anges det att;
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska
undertecknas på Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som
Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer.

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Stadsdirektör

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Fullmakt att företräda kommunen inför hyres- och
arrendenämnd
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ge fullmakt åt förvaltningschef Anders Waldau, Lokalförsörjningsförvaltningen
eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar att väcka, utföra,
fullfölja och bevaka kommunens talan inför hyres- och arrendenämnden för
tiden intill 2021 års utgång.

Datum

2020-11-02

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-11-08

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00735 1.3.1.4
Handläggare: Carl Morberg
Datum

20201007

Svante Stomberg
Stadsdirektör

Programområde 01

Kc5

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00735 1.3.1.4

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

Fullmakt att företräda kommunen inför hyres- och
arrendenämnd
Kommunstyrelsens beslut
Ge fullmakt åt förvaltningschef Anders Waldau, Lokalförsörjningsförvaltningen
eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar att väcka, utföra,
fullfölja och bevaka kommunens talan inför hyres- och arrendenämnden för
tiden intill 2021 års utgång.
Beslutet expedieras till
1. Anders Waldau, anders.waldau@boras.se
2. Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås
Stadshus AB
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den
kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås Stads ombud på
bolagsstämma för verksamhetsåret 2021 för Borås Stadshus AB.

Datum

2020-11-02

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-11-08

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00738 1.1.1.3
Handläggare: Carl Morberg
Datum

20201008

Svante Stomberg
Stadsdirektör

Programområde 01

Kc6

Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00738 1.1.1.3

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

1(1)

Kommunfullmäktige

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås
Stadshus AB
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den
kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås Stads ombud på
bolagsstämma för verksamhetsåret 2021 för Borås Stadshus AB.
Beslutet expedieras till
1. Per-Olof Höög, pelle.hoog@boras.se
2. Camilla Christensen, camilla.christensen@boras.se
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Attest- och utanordningsrätt 2021
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lämna nedanstående attesträtt för 2021:
För Stadsledningskansliet: Stadsdirektören utses till beslutsattestant för
förvaltningens ansvarsområde. Till Stadsdirektören delegeras rätten att utse
övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente.
För Kommunstyrelsens hela verksamhetsområde: Kommunalråden var för sig
utses till beslutsattestanter för Kommunstyrelsens hela verksamhetsområde.

Datum

2020-11-02

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-11-08

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00739 1.2.3.0
Handläggare: Carl Morberg
Datum

20201009

Svante Stomberg
Stadsdirektör

Programområde 01

Kc7

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00739 1.2.3.0

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

Attest- och utanordningsrätt 2021
Kommunstyrelsens beslut
Lämna nedanstående attesträtt för 2021:
För Stadsledningskansliet: Stadsdirektören utses till beslutsattestant för
förvaltningens ansvarsområde. Till Stadsdirektören delegeras rätten att utse
övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente.
För Kommunstyrelsens hela verksamhetsområde: Kommunalråden var för sig
utses till beslutsattestanter för Kommunstyrelsens hela verksamhetsområde.
Beslutet expedieras till
1. Svante Stomberg, svante.stomberg@boras.se
2. Ulf Olsson, ulf.olsson@boras.se
3. Kerstin Hermansson, kerstin.herrmansson@boras.se
4. Annette Carlson, annette.carlson@boras.se
5. Niklas Arvidsson, nicklas.arvidsson@boras.se
6. Tom Andersson, tom.andersson@boras.se
7. Ylva Lengberg, ylva.lengberg@boras.se
8. Anna Svalander, anna.svalander@boras.se
9. Andreas Exner, andreas.exner@boras.se
10. Servicenämnden, SN.diarium@boras.se
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Stadsdirektör

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Kvittering av utbetalningar från kommunens
banktillgodohavanden
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunens på bankkonton innestående medel samt på kommunen och dess
nämnder och styrelser utställda checkar, postväxlar och utbetalningskort tills
vidare och tills dess annorlunda beslutats, dock längst intill 2021 års utgång ska
kvitteras av:
Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S)
dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M)
dess andre vice ordförande, kommunalrådet Kerstin Hermansson (C)
finanschef Susanne Glans
redovisningschef Keijo Tossavainen
finanssekreterare Carina Andell
ekonom Christina Sundberg
i samtliga fall med kontrasignation av
ekonom Saeid Najafi
ekonom Catharina Jacobson

Datum

2020-11-02

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-11-08

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Kc8

Diarienummer: KS 2020-00737 1.2.3.2
Handläggare: Carl Morberg
Datum

20201009

Svante Stomberg
Stadsdirektör

Programområde 01

Sida

SKRIVELSE

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

1(1)

Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00737 1.2.3.2

Kvittering av utbetalningar från kommunens
banktillgodohavanden
Kommunstyrelsens beslut
Kommunens på bankkonton innestående medel samt på kommunen och dess
nämnder och styrelser utställda checkar, postväxlar och utbetalningskort tills
vidare och tills dess annorlunda beslutats, dock längst intill 2021 års utgång ska
kvitteras av:
Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S)
dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M)
dess andre vice ordförande, kommunalrådet Kerstin Hermansson (C)
finanschef Susanne Glans
redovisningschef Keijo Tossavainen
finanssekreterare Carina Andell
ekonom Christina Sundberg
i samtliga fall med kontrasignation av
ekonom Saeid Najafi
ekonom Catharina Jacobson
Beslutet expedieras till
1. Ulf Olsson, ulf.olsson@boras.se
2. Annette Carlson, annette.carlson@boras.se
3. Kerstin Hermansson, kerstin.hermansson@boras.se
4. Susanne Glans, susanne.glans@boras.se
5. Keijo Tossavainen, keijo.tossavainen@boras.se
6. Carina Andell, carina.andell@boras.se
7. Christina Sundberg, Christina.Sundberg@boras.se
8. Saeid Najafi, saeid.najafi@boras.se
9. Catharina Jacobson, catharina.jacobson@boras.se
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Stadsdirektör

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Tillämpning av regler för ersättning vid studier till
förtroendevalda.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Partierna representerade i Kommunfullmäktige kan söka utbildningsbidrag
2020 även när de söker om utbildningsbidrag för 2021.
Budgetmedel som inte utnyttjas överflyttas i budget för Kommunfullmäktige.

Datum

2020-11-02

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-11-08

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00790 1.1.1.25
Handläggare: Carl Morberg
Datum

20201023

Svante Stomberg
Stadsdirektör

Programområde 01

Kc9

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00790 1.1.1.25

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

Tillämpning av regler för ersättning vid studier till
förtroendevalda.
Kommunstyrelsens beslut
Partierna representerade i Kommunfullmäktige kan söka utbildningsbidrag
2020 även när de söker om utbildningsbidrag för 2021.
Budgetmedel som inte utnyttjas överflyttas i budget för Kommunfullmäktige.
Ärendet i sin helhet
I ”Regler för ersättning vid studier till förtroendevalda hos borås kommun”
antagna av Kommunfullmäktige 1981-05-21 framgår regler för utbetalning av
utbildningsbidrag till partierna representerade i Kommunfullmäktige.
Med anledning av Covid-19 har möjligheterna till utbildning av kommunens
förtroendevalda begränsats. Det medföljer att partier representerade i
Kommunfullmäktige som ej utnyttjat hela sitt utbildningsbidrag 2020 även kan
ansöka om detta för utbildningsbidrag 2021.
Det vill säga att de pengar som är avsatta för 2020 flyttas över till 2021 och
partierna kan söka utbildningsbidrag 2020/2021.
Med hänvisning till reglerna under §2 ” I den händelse ett parti inte förbrukar
hela sin andel av anslaget, får resterande del inte användas för annat ändamål
eller av annat parti.” vilket innebär att budget för 2020 kan överflyttas till 2021
om de medlen används för rätt ändamål. Under §6 regleras att
Kommunstyrelsen ansvarar för ”Närmare bestämmelser om tillämpningen av
dessa regler”.
Beslutsunderlag
1. Regler för ersättning vid studier till förtroendevalda hos borås kommun
Beslutet expedieras till
1. Partierna representerade i Kommunfullmäktige

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Stadsdirektör

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Ersättning vid studier för förtroendevalda

095: 5

Regler för ersättning vid studier till förtroendevalda hos
borås kommun
antagna av Borås kommunfullmäktige 1981-05-21

§1
Ersättning för utbildning av förtroendevalda utgår till politiska partier som under aktuell mandatperiod är representerade i kommunfullmäktige.

§2
Ersättning utgår under ett år högst med ett i budgeten anslaget belopp. Detta belopp fördelas på
partierna på basis av antalet mandat i fullmäktige. I den händelse ett parti inte förbrukar hela sin
andel av anslaget, får resterande del inte användas för annat ändamål eller av annat parti.

§3
Ersättning kan utgå för kursavgift jämte förrättningsarvode, resekostnadsersättning och traktamente
efter motsvarande regler i "Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda". För att
förrättningsarvode eller traktamente skall utgå fordras att kursen pågår minst åtta timmar.

§4
Ersättning utgår för kostnader för kurser som till övervägande del behandlar frågor inom den förtroendevaldes kommunala verksamhetsområde.

§5
Ansökan om ersättning för utbildningskostnader görs hos kommunstyrelsen. Redovisade kostnader
skall vara bestyrkta av respektive partis gruppledare.

§6
Närmare bestämmelser om tillämpningen av dessa regler och om sättet för utbetalning meddelas av
kommunstyrelsen.

Kommunal författningssamling för Borås 1987.

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande
t.o.m. maj 2020 avgivna motioner

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Datum

2020-11-02

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-11-08

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00045 1.1.1.1
Handläggare: Desiree Karlsson
Datum

20201026

Svante Stomberg
Stadsdirektör

Programområde 01

Kc10

Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00045 1.1.1.1

Desiree Karlsson
Handläggare
033 357030

1(1)

Kommunfullmäktige

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande
t.o.m. maj 2020 avgivna motioner
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Redovisningen läggs till handlingarna.
Ärendet i sin helhet
Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och
interpellationer t.o.m. maj månad. För information redovisas också därefter
inkomna ej besvarade motioner.
Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag
2. Redovisning från Kommunstyrelsen
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Stadsdirektör

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

1

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2020 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2010-09-23 § 111
2017/KS0144 532
SP Po5

Motion av Kerstin Koivisto (Väg); Utred möjligheten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik i
Borås. Se dnr 2010/KS0686 532

Återremiss KF 2011- 02-24
Under beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2019-00053 1.1.1.1
J Po1

Motion av Krister Maconi (SD); Komplettering av
lokal ordningsföreskrift. Se dnr 2011/KS0326
003

Besvaras i samband med
ärende om lokala
ordningsföreskrifter.
Ordningsföreskrifterna är
på politisk beredning.

KF 2011-04-28 § 49
2018-00920 1.1.1.1
E Po1

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demokratin – införande av deltagarbudgetar. Se dnr
2011/KS0377 040

Under beredning.

KF 2012-05-10 § 67
2019-00112 1.1.1.1
PF Po1

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta om att
Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställning och vid
upphandlingsavtal. Se 2012/KS0378 023

Återremiss 2016-10-20.
Under beredning

KF 2012-05-10 § 67
2019-00113 1.1.1.1
PF Po1

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Svenkvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta att
Stadsdelsnämnderna ska begära utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning och vid upphandlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg.
Se 2012/KS0379 023

Återremiss 2016-10-20.
Under beredning

KF 2013-03-21 § 27
2019-00703 1.1.1.1
KC/SP Po1

Motion av Kerstin Hermansson (C);
Landsbygdssäkra politiska beslut. Se dnr
2013/KS0281 106

Under beredning.

KF 2013-10-24 § 124
2013/KS0663 730
KU Po2

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Inför lag
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller
särskilda boenden för äldre och personer med
funktionsnedsättning

Behandlad i KS.
Klar för KF

KF 2013-12-19 § 150
2019-01038 1.1.1.1
SP Po4

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP);
Södra torget – förtjänar mer än bussar! Se dnr
2013/KS0792 311

Under beredning.

KF 2014-04-24 § 41
2014/KS0320 310
SP Po4

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds centrum

Under beredning.

KF 2014-05-21 § 58
2014/KS0392 059
E Po1

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (FP) och Falco Güldenpfennig (KD); Ny
konkurrenspolicy för Borås Stad.

Under beredning

KF 2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0673 531
SP Po5

Motion av Monica Hermansson-Friedman (M)
och Annette Carlson (M); Låt fler använda skolbussarna.

Under beredning.

KF 2014-09-25 § 117
Dnr 2014/KS0675 512
SP Po5

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M); För en ökad trafiksäkerhet i Viskafors och Rydboholm.

Under beredning.

KF 2015-03-26 § 44
Dnr 2015/KS0317 059
E Po1

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan
Hjalmarsson (FP); Kartlägg den kommunala näringslivsverksamheten!

Under beredning

2

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2020 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0467 111
Vn Po1

Motion av Hanna Bernholdsson (MP); Dags att
sänka rösträttsåldern.

Klar för politisk beredning.

KF 2015-06-17 § 97
Dnr 2015/KS0498 531
SP Po5

Motion av Ulrik Nilsson (M); Kollektivtrafik pendling och arbetsresor.

Under beredning.

KF 2015-10-15 § 156
Dnr 2015/KS0621 722
KU Po2

Motion av Hanna Bernholdsson (MP) och
Christina Waldenström (MP); Valfrihet inom
hemtjänsten.

Klar för politisk beredning.

KF 2015-10 15 § 156
Dnr 2015/KS0693 059
E Po1

Motion av Ida Legnemark (V) ,Therése Björklund
(S), Mosa Roshanghias (MP) och Tommy Josefsson (V) : Borås Stad – en Fairtrade City som
bojkottar varor producerade på ockuperad mark

Under beredning

KF 2015-11-18 -19 § 172
Dnr 2015/KS0701 109
KC/J Po1

Motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman
(SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony Strandgård
(SD), Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström
(SD) om tillstånd för tiggeri

Besvaras i samband med
ärende om lokala
ordningsföreskrifter.
Ordningsföreskrifterna är
under politisk beredning

KF 2016-08-18 § 199
2016/KS0540 739
KU Po2

Motion av Kerstin Hermansson (C): Nya boendeformer för äldre.

Klar för politisk beredning.

KF 2016-09-29 § 234
2016/KS0625 730
KU Po2

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt
Eckerström (C): Serviceinsatser i privat regi

Behandlad i KS.
Klar för KF

KF 2016-10-20 § 254
2016/KS0691 400
SP Po5

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna Kjellberg (MP): Underlätta och stimulera lokal ekologisk matproduktion i Borås kommun

Under beredning.

KF 2016-12-21 § 301
2016/KS0817 620
KC/CKS Po3

Motion av Anna Svalander (L) och Anne-Marie
Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat våld och
förtryck i skolorna i Borås

Återremiss KF 2017-05-18
Redovisad.

KF 2016-12-21 § 301
2016/KS819 332
E Po4

Motion av Marie Fridén (M) och Oliver Öberg
(M) - Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats

Under beredning.

KF 2017-05-18 § 100
2017/KS0425 456
SP Po5

Motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad

Under beredning.

KF 2017-08-17 § 137
2017/KS0515 730
KU Po2

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav
Drotz (KD) och Else-Marie Lindgren "De som
behöver mest stöd ska också ha mest stöd"

Under beredning.

KF 2018-01-18 § 2
2018-00089 1.1.1.1
KU Po2

Motion av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och
Falco Güldenpfennig (KD): Ökad valfrihet och
mindre byråkratiskt bistånds-bedömning för
äldre

Klar för politisk beredning.

3

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2020 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2018-01-18 § 2
2018-00090 1.1.1.1
KU Po1

Motion av Dennis Jernkrook (M) och Birgitta
Bergman (M) angående automatiserad behandling av ansökningar om ekonomiskt bistånd.

Under beredning.

KF 2018-04-12 § 63
2018-00302 1.1.1.1
E Po1

Motion av Ida Legnemark (V) Anita Spjuth (V)
Anne Rapinoja (V) Pari Mahinpour (V) och Sofia
Andersson (V): Porrfria miljöer för barn - viktig
åtgärd mot sexuella trakasserier och övergrepp.

Under beredning

KF 2018-08-16 § 130
2018-00510 1.1.1.1
SP Po4

Motion av Tommy Josefsson (V), Anne Rapinoja
(V) och Ida Legnemark (V): Planera Gässlösa till
en fossilfri stadsdel

Under beredning.

KF 2018-11-22 § 176
2018-00711 1.1.1.1
SP Po5

Motion av Tommy Josefsson (V), Ida Legnemark
(V) och Anne Rapinoja (V: Inrätta ett kommunalt
klimatråd i Borås.

Under beredning

KF 2018-11-22 § 176
2018-00712 1.1.1.1
J Po5

Motion av Gabriella Andersson (V), Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Anita Spjuth (V)
och Peter Wiberg (V): Borås Stad ska främja
goda arbetsvillkor i restaurangbranchen.

Under beredning

KF 2018-11-22 § 176
2018-00713 1.1.1.1
N Po1

Motion av Lars-Gunnar Comén (M), Martin Nilsson (M) och Annette Carlson (M): Nytt styrdokument för Borås Stads hållning i frågor gällande
konkurrens.

Politiska diskussioner skall
genomföras.

KF 2018-12-19 § 207
2018-00911 1.1.1.1
E Po5

Motion av Annette Carlson (M) och Magnus Sjödahl (KD): Bättre gatubelysning för ett tryggare
Borås

Under beredning

KF 2019-01-17 § 2
2019-00094 1.1.1.1
KU Po2

Motion från Annette Carlson (M), Anna-Clara
Stenström (M), Niklas Arvidsson (KD) och Hans
Gustavsson (KD) - Enklare vårdinsatser till äldre
utan biståndsbedömning.

Klar för politisk beredning.

KF 2019-02-21 § 15
2019-00119 1.1.1.1
KU Po2

Motion av Jan Nilsson (SD) Hjälp barn i missbruksmiljö!

Klar för politisk beredning.

KF 2019-02-21 § 15
2019-00229 1.1.1.1
SP Po4

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Näringslivets förutsättningar är ett
allmänintresse

Under beredning

KF 2019-02-21 § 15
2019-00230 1.1.1.1
PF Po1

Motion av Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko
(M) och Jolly Bou Rahal (M): Redovisa hela lönen

Klar till Kommunfullmäktige

KF 2019-03-21 § 39
2019-00279 1.1.1.1
KU Po1

Motion av Ida Legnemark (V): Höj kvaliteten i
Borås Stads arbete med jämställdhetsintegrering

Klar för politisk beredning.

KF 2019-03-21 § 39
2019-00331 1.1.1.1
E Po1

Motion av Niklas Arvidsson (KD) och Annette
Carlson (M) Borås Stad ska tåla att granskas!

Under beredning

4

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2020 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2019-04-25 § 66
2019-00433 1.1.1.1
CKS Po2

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Kartlägg det hedersrelaterade förtrycket.

Klar

KF 2019-05-23 § 96
2019-00527 1.1.1.1
M Po4

Motion av Ida Legnemark (V): Alla boråsare ska
ha en bostad

Under beredning

KF 2019-05-23 § 96
2019-00528 1.1.1.1
Ku Po2

Motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för
hemlösheten i Borås.

Under beredning.

KF 2019-05-23 § 96
2019-00530 1.1.1.1
KU Po2

Motion av Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson
(SD) och Anders Alftberg (SD) Familjecentral i
Serviceort

Behandlad i KS.
Klar för KF

KF 2019-05-23 § 96
2019-00536 1.1.1.1
KU Po5

Motion av Tomas Brandberg (SD) Slopade
kvantitativa mål för ekologiska livsmedel.

Under beredning.

KF 2019-06-19 § 116
2019-00607 1.1.1.1
SP Po5

Motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor
för fler.

Under beredning

KF 2019-06-19 § 116
2019-00608 1.1.1.1
CKS Po1

Motion av Stefan Lindborg (V): Kommunal avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet.

Klar.

KF 2019-06-19 § 116
2019-00618 1.1.1.1
E Po1

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Annette Carlson
(M) Ingen skall behöva flytta på grund av utbyggnad av VA-nätet

Klar för beslut.

KF 2019-08-22 § 160
2019-00716 1.1.1.1
SP Po5

Motion av Ida Legnemark (V): Bygg Borås motståndskraftigt mot klimatförändringar.

Under beredning

KF 2019-08-22 § 160
2019-00717 1.1.1.1
SP Po5

Motion av Tommy Josefsson (V), Inger Landström (V), Ida Legnemark (V) och Anne Rapinoja (V: Gör Borås grönare!

Under beredning

KF 2019-08-22 § 160
2019-00724 1.1.1.1
E Po5

Motion av Lars-Gunnar Comén (M) Utred behovet av tillgång till klimatanpassade rum inom
äldrevården

Under beredning.

KF2019-09-26 § 190
2019-00834 1.1.1.1
KC Po1 C.M

Motion av Ida Legnemark (V) och Tommy Josefsson (V): Ta ställning för en säkrare värld
utan kärnvapen.

Under politisk beredning.

KF 2019-09-26 § 190
2019-00838 1.1.1.1
CKS Po1

En motion för ökad trygghet i hela Borås av
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M)

Klar och på väg till
Kommunfullmäktige.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2020 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2019-09-26 § 190
2019-00840 1.1.1.1
SP Po5

Motion av Annette Carlson (M) Boråsavtalet - ett
lokalt Parisavtal för klimatet

Under beredning

KF 2019-09-26 § 190
2019-00843 1.1.1.1
CKS Po1

Motion av Andreas Exner (SD) Björn Qvarström
(SD), Anders Alftberg (SD) och Leif Häggblom
(SD): Ingen olycka framme

Redovisad.
Klar

KF 2019-10-17 § 219
2019-00900 1.1.1.1
E Po5

Motion av Andreas Exner (SD), Björn Qvarström
(SD) och Kristian Silbvers (SD) Borås behöver
bilen!

Under beredning.

KF 2019-10-17 § 219
2019-00902 1.1.1.1
SP Po4

Motion av Anna-Clara Stenström (M); Magnus
Sjödahl (KD) och Gunilla Christoffersson (KD):
Det är hög tid att utveckla centrummiljön i Sandared och Sjömarken. För ökad trygghet och
trivsel

Under beredning

KF 2019-11-20 § 253
2019-01000 1.1.1.1
M Po4

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Per Månsson
(M): Stadens industri – ett arv att vårda men
också att sanera

Under beredning.

KF 2019-12-19 § 275
2019-01092 1.1.1.1
CKS Po1

Motion av Ida Legnemark (V): Ta krafttag mot
våld i nära relationer: inför Huskurage

Klar.

KF 2019-12-19 § 275
2019-01099 1.1.1.1
KU Po 4

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund
(KD) Gunilla Christoffersson (KD, Hans Gustavsson (KD) och Magnus Sjödahl (KD): Ange
köttets ursprung på kommunens menyer

Under beredning.

KF 2020-01-23 § 2
2020-00088 1.1.1.1
KC S Po1

Motion av Andreas Exner (SD) och Anders
Alftberg (SD): Styr upp användandet av Fyrverkerier!

Under beredning.

KF 2020-01-23 § 2
2020-00091 1.1.1.1
KC S Po1

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Lisa Berglund
(KD): Bättre planering av Kommunfullmäktiges
sammanträden

Under beredning.

KF 2020-01-23 § 2
2020-00094 1.1.1.1
KC/E Po1 M.W

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Undvik osund konkurrens!

Under beredning.

KF 2020-02-19 § 13
2020-00194 1.1.1.1
KC Po1 S.G

Motion av Andreas Exner (SD) och Olle Engström (SD): En hållbar framtid för koncernen

Under beredning.

KF 2020-02-19 § 13
2020-00196 1.1.1.1
KU Po3

Motion av Lars-Gunnar Comén (M) angående
insats av Borås Stad för att sprida kunskap i
skolorna om kommunistiska regimers brott mot
mänskligheten

Under beredning.

KF 2020-02-19 § 13
2020-00200 1.1.1.1
E Po1

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas
Arvidsson (KD): Rättvisare taxor för ett
blomstrande näringsliv

Under beredning.
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m maj månad 2020 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2020-05-14 § 59
2020-00441 1.1.1.1
E Po1

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M): Tillåt Borås Stads bostadsbolag ta
Gröna lån

Under beredning

7

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under
perioden 2020-06-01 – 2020-10-31 avgivna motioner
Inkom
Diarienummer

Motion

Behandling

KF 2020-06-17 § 76
2020-00481 1.1.1.1
N Po1

Motion av Annette Carlson (M), Martin Nilsson
(M) och Lars-Gunnar Comén (M): Genomför
trygghetsmätningar riktade mot företagen

Under beredning.

KF 2020-06-17 § 76
2020-000513 1.1.1.1
KU Po3

Motion av Anders Alftberg (SD) och Martin Sörbom (SD): Utveckla stödet till barn med autism

Under beredning.

KF 2020-06-17 § 76
2020-00516 1.1.1.1
M Po4

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund
(KD), Hans Gustavsson (KD), Magnus Sjödahl
(KD) och Valéria Kant (KD): Borås Stad ska inte
äga produktionsskog i Tranemo.

KF 2020-06-17 § 76
2020-00526 1.1.1.1
CKS Po1

Motion av Andreas Exner (SD): Borås beredskap

Klar. Redovisad.

KF 2020-08-27 § 95
2020-00572 1.1.1.1
PF Po2

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Skärp språkkraven i äldreomsorg,
förskola och funktionshinderverksamhet

På remiss.

KF 2020-08-27 § 95
2020-00636 1.1.1.1
KU Po3

Motion av Stefan Lindborg (V): Tillgängliggör
statistik om fristående skolor

På remiss.

KF 2020-08-27 § 95
2020-00640 1.1.1.1
KC Po1

Motion av Ulrik Nilsson (M): Tillsätt en lokal
Corona-kommission

KF 2020-09-24 § 108
2020-00713 1.1.1.1
KU Po2

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund
(KD), Hans Gustavsson (KD), Valéria Kant (KD)
och Magnus Sjödahl (KD): Borås behöver en
äldreomsorgskommission

KF 2020-09-24 § 108
2020-00716 1.1.1.1
KC Po5

Motion av Andreas Exner (SD) och Kristian
Silbvers (SD): Avveckla distributionscentralen

KF 2020-09-24 § 108
2020-00717 1.1.1.1
M Po4

Motion av Kristian Silbvers (SD) och Leif Häggblom (SD): Skogen är stadens tillgång

2020-10-15 §
2020-00773 1.1.1.1
KU Po2

Motion av Niklas Arvidsson (KD, Hans Gustavsson (KD) och Anna-Clara Stenström (KD): Värdighetsgarantier i äldreomsorgen

2020-10-15 §
2020-00774 1.1.1.1
KC Po5 SP

Motion av Kristian Silbvers (SD) och Andreas
Exner (SD): En hållbar fordonsstrategi

2020-10-15 §
2020-00775 1.1.1.1

Motion av Lisa Berglund (KD): Öka den fysiska
aktiviteten hos unga

Under beredning.

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande
t o m oktober 2020 avgivna interpellationer
Inkom
Diarienummer

Interpellation

Behandling

KF 2016-09-29 § 235
2016/KS0653 732
KU Po3

Interpellation av Annette Carlson (M) till
kommunalråd Malin Carlsson om LOV i Borås

Klar för politisk beredning.

KF 2017-04-27 § 65
2017/KS0384 269
M Po2

Interpellation från Falco Güldenpfennig (KD) Vad händer med Bockabyn Tom Andersson
(MP)?

KF 2018-02-22 § 18
2018-00125 1.1.1.1
SP Po2

Interpellation av Nils-Åke Björklund (M) till
kommunalrådet Tom Andersson (MP) om
trafikflödena till Viareds Industriområde

KF 2020-06-17 § 78
2020-00528 1.1.1.1
CKS Po1

Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) till
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S):
Vilka åtgärder ledde Lägesbild Norrby till?

KF 2020-02-20 § 110
2020-00710 1.1.1.1
KU Po2

Interpellation av Stefan Lindborg (V) till
kommunalrådet Anna Svalander om effekterna
av skolbyten

Under beredning.

Under beredning.

Klar. Redovisad

Under beredning

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Avsägelse och fyllnadsval till Tillitsresan Politisk
beredningsgrupp, Fairtrade City, Medel för lokal
utveckling och Klimatråd
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Tillitsresan Politisk beredningsgrupp.
Ylva Lengberg (S) väljs till ledamot i Tillitsresan Politisk beredningsgrupp till
och med den 31 december 2022.
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Håkan Eriksson (C), Jon Hjärne (L), Göran
Larsson (MP), Martin Nilsson (M), Hans Gustavsson (KD), Björn Qvarnström
(SD) och Gun-Britt Johansson (V) väljs till ersättare i Tillitsresan Politisk
beredningsgrupp till och med den 31 december 2022.
Sofia Bohlin (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Fairtrade City.
Lena Sänd (S) väljs till ledamot i Fairtrade City till och med den 31 december
2022.
Mats Tolfsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Medel för lokal
utveckling.
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) väljs till ledamot i Medel för lokal
utveckling till och med den 31 december 2022.
Tomas Brandberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Klimatråd
Anders Alftberg (SD) väljs till ledamot i Klimatråd till och med den 31
december 2022.
Datum

2020-11-02

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-11-08

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Kc11

Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00042 1.1.1.3
Handläggare: Camilla Christensen
Datum

20201027

Svante Stomberg
Stadsdirektör

Programområde 01

Sida

SKRIVELSE

Camilla Christensen
Handläggare
033 357031

1(2)

Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00042 1.1.1.3

Avsägelse och fyllnadsval till Tillitsresan Politisk
beredningsgrupp, Fairtrade City, Medel för lokal
utveckling och Klimatråd
Kommunstyrelsens beslut
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i
Tillitsresan Politisk beredningsgrupp.
Ylva Lengberg (S) väljs till ledamot i Tillitsresan Politisk beredningsgrupp till
och med den 31 december 2022.
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Håkan Eriksson (C), Jon Hjärne (L), Göran
Larsson (MP), Martin Nilsson (M), Hans Gustavsson (KD), Björn Qvarnström
(SD) och Gun-Britt Johansson (V) väljs till ersättare i Tillitsresan Politisk
beredningsgrupp till och med den 31 december 2022.
Sofia Bohlin (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Fairtrade City.
Lena Sänd (S) väljs till ledamot i Fairtrade City till och med den 31 december
2022.
Mats Tolfsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Medel för lokal
utveckling.
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) väljs till ledamot i Medel för lokal
utveckling till och med 31 december 2022.
Tomas Brandberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Klimatråd
Anders Alftberg (SD) väljs till ledamot i Klimatråd till och med den 31
december 2022.
Beslutsunderlag
1. Avsägelse och fyllnadsval till Tillitsresan Politisk beredningsgrupp, Fairtrade
City, Medel för lokal utveckling och Klimatråd
Beslutet expedieras till
1. Rose-Marie Liljenby Andersson (S). rosemarie.liljenby.andersson@politiker.boras.se
2. Ylva Lengberg (S). ylva.lengberg@boras.se
3. Håkan Eriksson (C). hakan.eriksson@politiker.boras.se
4. Jon Hjärne (L). jon.hjarne@boras.se
5. Göran Larsson (MP). goran.larsson@politiker.boras.se

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

6. Martin Nilsson (M). martin.nilsson@politiker.boras.se
7. Hans Gustavsson (KD). Hans.gustasson@politiker.boras.se
8. Gun-britt Johansson (V). gun-britt.johansson@politiker.boras.se
9.Sofia Bohlin (S). sofiabohlin@hotmail.com
10. Mats Tolfsson (S). mats.tolfsson@politiker.boras.se
11. Lena Sänd (S). lena.sand@politiker.boras.se
12. Tomas Brandberg (SD). Tomas.brandberg@europarl.europa.eu
13. Anders Alftberg (SD). Anders.alftberg@boras.se
14. Ewa Luvö, Kvalitet- och utveckling. Ewa.luvo@boras.se
15. Miljöförvaltningen. miljo@boras.se
16. Monika Lindqvist, Strategisk Samhällsplanering. Monika.lindqvist@boras.se
17. Susanne Möller Arneborg, Strategisk Samhällsplanering.
susanne.arneborg@boras.se
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Stadsdirektör

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads
nämnder
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Anta riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder.

Datum

2020-11-16

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-11-17

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

Kommunalråd
Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00789 1.1.4.0
Handläggare: Carl Morberg
Datum

20201105

Svante Stomberg
Stadsdirektör

Programområde 01

Kc12

Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00789 1.1.4.0

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

1(1)

Kommunfullmäktige

Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads
nämnder
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder.
Ärendet i sin helhet
Riktlinjer för beredningsprocess gäller för samtliga nämnder med
Kommunstyrelsen som undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan
organisation kring nämnden med olika programområden för Kommunalråden.
Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och
Konsumentnämnden från den gemensamma beredningsprocessen i de ärenden
som berör myndighetsutövning.
Beslutsunderlag
1. Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Samtliga nämnder.
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Stadsdirektör

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Strategi
Program
Plan
Policy
• Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer för
beredningsprocess
– Borås Stads nämnder

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xx-xx-xxxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller alla nämnder
Dnr: 2020-00789
Gäller till och med: 2024

2
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Riktlinjer för beredningsprocess
– Borås Stads nämnder
Riktlinjer för beredningsprocess gäller för samtliga nämnder med Kommunstyrelsen som
undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan organisation kring nämnden med olika
programområden för Kommunalråden. Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt
Miljö- och Konsumentnämnden från den gemensamma beredningsprocessen i de ärenden
som berör myndighetsutövning.
Ärendet kommer in
Ett ärende kan komma in till förvaltningen via telefon, personligt besök, post, e-post, antingen
direkt till nämndsekreteraren, till en handläggare eller till en förtroendevald. Ärenden kan
också initieras inom nämnden/förvaltningen.
Registrering/diarieföring
Ärendet registreras i nämndens diarium1. Registrering sker normalt samma dag som ärendet
inkommer.
Ärendefördelning
Efter registrering fördelas ärendet till en handläggare. I samband med ärendefördelningen
kan också det datum handläggningen ska vara klar fastslås, d v s när skrivelsen ska vara klar
för fortsatt ärendeberedning i presidium och nämnd.
Politisk avstämning
Ansvarig handläggare läser in sig på ärendet och stämmer av inriktningen för beslutsunderlaget
med nämndens ordförande.
Handläggarens beredning
Ärendet handläggs och beslutsunderlag tas fram till presidiet. Handläggare meddelar
nämndsekreteraren när beslutsunderlaget är klart.

Beslutsunderlaget som tas fram ska minst innehålla en skrivelse2 med följande rubriker:
Förslag till beslut
Sammanfattning
Beslutsunderlag
Beslutet expedieras till
Underlag för beslut
Underlaget för beslut ska innehålla alla delar som krävs för att beslut ska kunna fattas. Beslutets
innebörd ska tydligt framgå och i den mån det är möjligt ska även beslutets konsekvenser
för berörda framgå. Redovisning av tidigare fattade beslut som påverkas av det nya förslaget
ska tydligt redovisas samt att bilagor tillhörandet ärendet som kan ge ytterligare information
ska bifogas.

1
2

Se anvisningar för diarieföring för ytterligare information
Mallar för detta med instruktioner finns i Ciceron
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Sekreteraren förbereder kallelsen
Nämndsekreteraren listar ärenden i Assistenten3 och stämmer av med förvaltningschef vilka
av ärendena som ska vara med på kallelsen och ordningen dem emellan. Beslutsunderlagen
ska godkännas och kontrolleras av förvaltningschefen.

Kallelse och handlingar överlämnas till nämndens presidium, praxis för detta är 2-3 arbetsdagar
innan.
Ärendeberedning med presidiet
Vid ärendeberedningen ska presidiet, förvaltningschef samt nämndsekreterare närvara, eventuellt
kan andra berörda tjänstepersoner deltaga vid behov. Ärendeberedningen syftar till att gå
igenom de ärenden som ska behandlas på nästkommande sammanträde.

Vid ärendeberedningen fastställs kallelsen med föredragningslista och om något av ärendena
ska föredras inför nämnden. I de fall ett ärende ska beredas ytterligare tas ärendet upp för
ärendeberedning vid senare tillfälle, alternativ kompletteras ärendet innan det går vidare till
nämnd.
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena4.
Presidiemötet ska hållas innan utskicksdatum, rekommendationen för detta är 2-3 arbetsdagar
innan.
Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas
till nämnden
Efter ärendeberedningen med presidiet görs ev. justeringar och därefter skickas kallelse med
föredragningslista och beslutsunderlag till nämnden. Kallelsen ska tillställas varje ledamot
och ersättare inom tid som nämnden bestämmer5, praxis är 5 arbetsdagar.
Sammanträdet
De ärenden som är med på föredragningslistan behandlas och beslut fattas. Nämndsekreteraren
för protokoll.

Vid nämndens sammanträden får, i den mån nämnden för särskilt fall beslutar annat,
tjänstepersoner vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i ärenden som berör
vederbörandes verksamhetsområde6.
Nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden som ska hållas
inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning eller omfattas
av sekretess7.

3

Borås Stads applikation för att visa sammanträdeshandlingar för förtroendevalda
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10
5
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10
6
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §13
7
Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §11
4

4
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Protokoll och justering
Nämndsekreteraren färdigställer protokollet, protokoll justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart8.

Nämndsekreteraren anslår protokollet digitalt och publicerar det på webbplatsen.
Arkivering
Ärendet avslutas och handlingar som ska arkiveras, arkiveras. Sammanträdesprotokoll arkiveras
årsvis.

Grafisk bild av tider

8

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §20
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Hemställan om finansiering för Kamerabevakning på
allmän plats i Borås
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beslutar finansiera utökad kamerabevakning i centrala Borås
och på Särlaskolan med sammanlagt 1,3 miljoner kronor. Finansiering sker
inom Kommunstyrelsens tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter.

Datum

2020-11-17

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

Kommunalråd
Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-17

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00858 2.8.2.5
Handläggare: Carl Morberg
Datum

20201117

Svante Stomberg
Stadsdirektör

Programområde 01

Kc13

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00858 2.8.2.5

Magnus Widén
Carl Morberg
Handläggare

Hemställan om finansiering för Kamerabevakning på
allmän plats i Borås
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar finansiera utökad kamerabevakning i centrala Borås
och på Särlaskolan med sammanlagt 1,3 miljoner kronor. Finansiering sker
inom Kommunstyrelsens tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter.
Ärendet i sin helhet
Centrum för Kunskap och säkerhet, CKS har den 5 november 2020 lämnat in
en hemställan om finansiering av kamerabevakning enligt Kommunstyrelsens
beslut den 11 november 2019 § 481 om samverkan med Polisen om
kamerabevakning.
En första bedömning är att det finns behov av cirka 20 kameror vid otrygga
platser i Borås centrala delar och Knalleland.
Kostnaden uppskattas till cirka 1 miljon kronor inklusive drift och
licenskostnader. De yttre förutsättningarna kan påverka kostnaden för
kamerabevakningen.
Det hemställs även finansiering, 300.000:-, för utökad kamerabevakning i
Särlaskolan för att säkra de otrygga miljöerna på skolan.
Kommunstyrelsen har enligt fullmäktiges budgetbeslut rätt att besluta om
tilläggsanslag upp till ett sammanlagt belopp om 5 miljoner kronor för
oförutsedda utgifter och kostnader.
Beslutsunderlag
1. Kamerabevakning på allmän plats i Borås, hemställan om finansiering
Beslutet expedieras till
1. Centrum för Kunskap och säkerhet, CKS
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Stadsdirektör

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

1(2)
Datum

2020-11-05
Stadsledningskansliet
Centrum för kunskap och säkerhet
Peder Englund
Avdelningschef

Kamerabevakning på allmän plats i Borås, hemställan
om finansiering.
Kommunstyrelsen har 2019-11-11 beslutat att det finns förutsättningar för en
utökad samverkan mellan Borås Stad och Lokalpolisområde Borås gällande
kamerabevakning vid otrygga platser i Borås Stad. (KS 2018-00820). Samverkan
om kamerabevakning ska ses som ett led i det pågående samverkansarbetet med
Lokalpolisområde Borås.
På grund av den pågående Pandemin har inte åtgärder för att utöka
kamerabevakning på allmänna platser ytterligare hanterats vid CKS. Det finns
nu särskilda skäl för att påbörja och verkställa detta arbete genom den
utveckling av grova våldsbrott som skett i Borås den senaste tiden.
Ett flertal trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder har genomförts
och pågår både i Borås Stads verksamheter, polisen och samverkande aktörer.
Som ett viktigt komplement till detta arbete för att öka tryggheten är det
nödvändigt att fortsätta arbetet med att utöka kameraövervakning mot
strategiska och otrygga platser i Borås.
Hemställan
En första bedömning är att det finns behov av ca 20 kameror vid otrygga
platser i Borås centrala delar och Knalleland.
Kostnaden uppskattas till cirka 1 miljon kronor inklusive drift och
licenskostnader. De yttre förutsättningarna kan påverka kostnaden för
kamerabevakningen.
Det hemställs även finansiering, 300.000:-, för utökad kamerabevakning i
Särlaskolan för att säkra de otrygga miljöerna på skolan.
Borås den 5 november 2020
Peder Englund
Centrum för kunskap och säkerhet
Avdelningschef

Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

Borås Stad
501 80 Borås

Stadshuset
Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

Borås Stad

Datum

Sida

2020-11-05

2(2)

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Markanvisning till KKP Utveckling AB och JL
Projektledning AB för byggande av flerbostadshus på
fastigheten Klämmestorp 1:33 i Rångedala

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med KKP Utveckling AB och JL
Projektledning AB enligt upprättat förslag.

Datum

2020-11-04

Kerstin Hermansson
Kommunalråd

Datum

2020-11-08

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00691 3.1.2.2
Handläggare: Anders Graad
Datum

2020-10-23

Elisabeth Eickhoff
Avdelningschef

Programområde 04

M1

Sida

SKRIVELSE

Anders Graad
Handläggare
033 357296

1(1)

Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00691 3.1.2.2

Markanvisning till KKP Utveckling AB och JL
Projektledning AB för byggande av flerbostadshus på
fastigheten Klämmestorp 1:33 i Rångedala
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med KKP Utveckling AB och JL
Projektledning AB enligt upprättat förslag.
Ärendet i sin helhet
Kjellgren Kaminsky Architecture AB och JL Projektledning AB sökte i
september 2020 markanvisning för Klämmestorp 1:33 för byggande av
bostäder i flerbostadshus i den omfattning, ca 30 bostäder, som gällande
detaljplan medger. Fastigheten är belägen på Fyrklövergatan i Rångedalaoch är
på 6 526 m2.
Upprättat markanvisningsavtal innebär att ovan nämnda bolag fram till 202112-31 har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av
kvartersmarken samt övriga villkor avseende exploatering av området.
Beslutsunderlag
1. Markanvisningsavtal
2. Översiktskarta
3. Markanvisningsansökan
Beslutet expedieras till
1. KKP Utveckling AB, c/o Kjellgren Kaminsky Architecture AB, Viktor
Rydbergsgatan 1, 411 32 GÖTEBORG
2. JL Projektledning AB, Monsungatan 22, 417 66 GÖTEBORG

Kerstin Hermansson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Mark- och exploateringschef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Översiktskarta

Markanvisat område för flerbostadshus på Fyrklövergatan i Rångedala

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000
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ANSÖKAN OM MARKANVISNING AV FASTIGHETEN KLÄMMESTORP 1:33
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Förfrågan markanvisning Rångedala
Klämmestorp 1:33

Kjellgren Kaminsky Architecture AB och Johan Lundborg AB ansöker härmed om
en markanvisning av fastigheten Klämmestorp 1:33 för byggande av
flerbostadshus.
Vår projektidé är att bygga flerbostadshus innehållande ca 30 st lägenheter i
enlighet med gällande detaljplan.
I de projektkalkyler och i den bifogade marknadsundersökningen vi gjort
konstaterar vi att det sannolikt är lämpligast att bebygga området med hyresrätter,
men vi kommer även att vara öppna för att bilda en bostadsrättsförening och
bygga bostadsrätter.
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Vårt team
Kjellgren Kaminsky och JL Projektledning har arbetat tillsammans i flera olika
projekt tidigare, bl.a. hyresrätter för Kålltorps Bygg. Johan har stor erfarenhet av
liknande projekt från tidigare anställningar t.ex. som bostadsutvecklare hos JM.
Vi delar en vision om att göra god arkitektur tillgänglig för fler. Tillsammans vill
göra något riktigt bra på fastigheten vid Fyrklövergatan där vi avser att
huvudsakligen uppföra flerbostadhus i hyresrättsform.
Under projektets gång kommer vi knyta fler kompetenser till vårt team i form av
andra teknikkonsulter, mäklare, entreprenör och långsiktiga ägare beroende på vad
det finns för avsättning och vilken upplåtelseform det blir. Vi kommer utgå ifrån
ett beprövat upplägg från tidigare samarbeten och utveckla det
för att passa Fyrklövergatan.
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Skissförslag
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Byg

S I T U AT I O N S P L A N 1: 2 0 0 0
1. Parkering samt plat s för sopbil
2. Miljöhus
3. Lekplats
4. Odling
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R EF ER EN S FA S A D ER
FA S A D E R N A S K I S S E R N A Ä R E T T E X E M P E L PÅ H U R V I TÄ N K E R O S S B YG G N A D E R N A
K A N R E L AT E R A T I L L O M G I V N I N G E N .
LO F TG Å N G A R G E R S M I D I G ÅT KO M S T T I L L A N D R A VÅ N I N G E N S A MT I D I G T S O M D E
B I D R A R T I L L AT T S K A PA E T T L E VA N D E R U M M E L L A N B YG G N A D E R N A .

REFERENSBILD
E XE M PEL PÅ H U R MO D U L BYG G DA H U S
M ED T R Ä FA S A D K A N S E U T
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Företagspresentation
Kjellgren Kaminsky
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MODIG - INSPIRERANDE - HÅLLBAR
Genom att vara modiga är KKA det internationella riktmärket för
inspirerande och hållbar arkitektur år 2020.

OM OSS
Vi vill rita byggnader som gör människor lyckliga och
har ett minimalt ekologiskt fotavtryck. Vi har byggt
upp vår expertis genom vår passion för hållbarhet och
SSRS

erfarenhet från verkliga projekt.
Kjellgren Kaminsky startades 2007 av Fredrik Kjellgren
och Joakim Kaminsky. Sedan dess har kontoret
utvecklats till att bli en av Sveriges mest lovande byråer

FALSTERBO STRANDBAD

PASSIVHUSCENTRUM

med flera prisbelönta projekt och ett stort fokus på
hållbarhet. På kontoret finns det idag certifierade
passivhusbyggare [SITAC] och vi har uppfört byggnader
certifierade som Miljöbyggnad, plusenergihus,
passvishus, BREEAM och Svanen. Vi arbetar även med
flera träbyggnadsprojekt och hållbara stadsplaner.

ÖIJARED HOTELL
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PROJEKTUTVECKLING
Kjellgren Kaminsky har hittills genomfört sju projekt
i egen regi. När vi är med och äger projekten har vi
möjlighet att ta dem ett steg längre både arkitektoniskt

VIKINGSTAD

GUSTAVSLUND

och hållbarhetsmässigt då vi själva kan styra risk och
avkastning samt följa bygget från start till mål.
• I varje projekt samarbetar vi med etablerade
VIKAHOLM

partners inom projektutveckling, byggnation och

GNESTA

finansiering.
• Vi har långa relationer med våra samarbetspartners
och har i flera fall arbetat tillsammans i snart ett
decennium.
• I både Lilla Edet och Gnesta har kommunerna varit så
nöjda med våra projekt att de har direkt-tilldelat oss
fler markområden.
• Vi har särskilt god vana av att genomföra projekt
med 12-30 radhus i BRF-format med en hög profil
arkitektoniskt och hållbarhetsmässigt.
GUSTAVSLUND

TJÄNSTER
Vårt team har en bred kunskapsbas och kan erbjuda
hållbara, inspirerande och nytänkande lösningar inom
följande områden:

TIDIGA SKEDEN

SENA SKEDEN

• Arkitektur, Inredningsarkitektur &

• Arkitektur, Inredningsarkitektur &

Stadsplanering

Stadsplanering

• Visualisering

• Möbelformgivning

• 3D printer / Fysisk modell

• Bim-projektering

• Energisimulering

• Energisimulering

• GIS - Analys

• Bas-P

• Fastighetsutveckling

• Passivhus
• Breeam
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Företagspresentation
JL Projektledning
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Projektledare och utvecklare av projektet. Johan Lundborg är utbildad
civilingenjör och har sedan 1987 arbetat i bygg- och bostadsbranschen.
Johan är certifierad energiexpert hos SP Sciene Partner samt av SBR
godkänd besiktningsman.
JL Projektledning erbjuder tjänster inom bygg- och bostadsbranschen
för privatpersoner och företag. Vi erbjuder tjänster som projektledning,
energideklaration, och överlåtelsebesiktning.
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Referensprojekt
Kjellgren Kaminsky
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S. 14

BRF KRISTALLEN

Stadsskogen, Alingsås
Passivhus
Solceller
Träbyggnation
10 bostäder i parhusform med gemensamma ytor
125 kvm
FÄRDIGSTÄLLT 2016
Ansvarig arkitekt: Joakim Kaminsky

”På ett fantastiskt läge i Alingsås mellan Stadsskogen och Kavlås
ligger Brf Kristallen insprängt i naturen. Tio stycken klimatsmarta
parhus signerade arkitektbyrån Kjellgren Kaminsky.”
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ETC BYGG HYRESRÄTTER I MASSIVTRÄ

Status: Färdigställt 2020
Typ: Flerbostadshus i massivträ
Storlek: 1500 - 4000 kvm
Plats: Västerås, Malmö och Växjö
Refrens: Fredrik Fagerberg ETC Bygg
fredrik.fagerberg@etc.se
Telefon: +46 703 85 00 13
Hållbarhet: Passivhus, Träbyggnadsteknik
Ansvarig arkitekt: Joakim Kaminsky, Hans Eek

Långsiktigt hållbara hyreshus i massivt trä, med passivhusstandard
och extremt låga energiförluster - finansierade med crowdfunding.
Från projektet tar vi med oss kunskap om att bygga flerbostadshus
med trästomme. Projektet har generellt en mycket hög
hållbarhetsnivå med solceller, FEBY Guld certifiering och el-bilspool.
Det här är klimatsmarta trähus rakt igenom. Inga kompromisser.
Bostäderna är hälsosamma och har hög komfort med frisk luft och
jämn temperatur både sommar och vinter.
Husen har vunnit markanvisningstävlingar i tre städer och de första
två husen står snart färdiga i Västerås, se bild nedan från bygget.
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Marknadsanalys - Rångedala
JL Projektledning
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Sammanfattning
Målgrupp
Antal enheter
Utformning
Betalningsvilja/betalningsförmåga

+ 50 samt familjer med barn
20 lgh
BRF alt HR
38.000 kr/kvm inkl lån

Projekt- och områdesanalys
Projektets geografiska läge
Infrastruktur, näringsliv / service, kultur & fritid
Projektets förutsättningar och kvaliteter för området
Bostadsutveckling / Bostadsefterfrågan

Rångedala tätort i Borås kommun 15 km från Borås.
Goda förbindelser till Borås Ulricehamn Göteborg.
Förslaget innebär att bygga ca 30 lgh i 2 st
flerbostadshus i 2 plan.
Efterfrågan på lägenheter i området torde vara stor
eftersom det är mest villor i området.

Målgrupp/Kunder

50+ utan barn samt barnfamiljer.

Konkurrentanalys

På booli.se lgh säljs villor för ca 22.000 kr/kvm vilket innebär
att en brf kan säljas för ca 22.000 kr plus lån 11.000 kr plut
tgg för nybyggs ca 5.000 kr
Det finns inga liknande projekt i närheten.

Riskanalys / SWOT-analys
Styrkor / Möjligheter
Hot / Risker

Område med god infrastruktur och närhet till
kommunikation. Väletablerat område.
Allmänna konjunkturen, prisnivån.
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Kontaktuppgifter

JL Projketledning AB
Kontakt:
Johan Lundborg
Monsungatan 22
417 66 Göteborg
johan@jlprojektledning.se
Tel: +46 07 08 13 69 08
Web: www.jlprojektledning.se

Kjellgren Kaminsky AB
Kontakt
Joakim Kaminsky, Delägare Arkitekt SAR SIR MSA
Viktor Rydbergsgatan 14
411 32 Göteborg
joakim@kjellgrenkaminsky.se
Tel: +46 07 30533233
Web: www.kjellgrenkaminsky.se
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Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Genomförandeavtal avseende fastighetsrättsliga
åtgärder på Norrby

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen tecknar genomförandeavtal med AB Bostäder enligt upprättat
förslag.

Datum

2020-11-04

Kerstin Hermansson
Kommunalråd

Datum

2020-11-10

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00802 3.1.2.0
Handläggare: Johannes Olsson
Datum

2020-10-29

Elisabeth Eickhoff
Avdelningschef

Programområde 04

M2

Sida

SKRIVELSE

Johannes Olsson
Handläggare
033 358487

1(2)

Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00802 3.1.2.0

Genomförandeavtal avseende fastighetsrättsliga
åtgärder på Norrby
Kommunstyrelsens beslut
Kommunen tecknar genomförandeavtal med AB Bostäder enligt upprättat
förslag.
Ärendet i sin helhet
Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, fick laga kraft i
juni 2020. Genom detaljplanen har bland annat en byggrätt för förskola och
bostäder tillskapats. Detaljplanens huvudsakliga syfte är, utöver tillskapandet av
nya byggrätter, att möjliggöra utvecklingen av Kronängsparken.
För att genomföra detaljplanens intentioner behöver ett antal fastighetsrättsliga
åtgärder vidtas. Kommunen och AB Bostäder äger de fastigheter som omfattas
av detaljplanen. I juni 2019 tecknades en avsiktsförklaring mellan kommunen
och AB Bostäder. Ett genomförandeavtal har upprättats med AB Bostäder för
att följa upp avsiktsförklaringen och reglera de fastighetsrättsliga åtgärder som
förutsätts för detaljplanens genomförande.
Genomförandeavtalet omfattar byte av mark, finansiering av ledningsflytt,
ansvar för och finansiering av marksanering samt markupplåtelser parterna
emellan.
Kommunen överlåter ca 3890 kvm mark till AB Bostäder som utgör
kvartersmark. AB Bostäder överlåter i sin tur ca 1420 kvm mark till kommunen
som utgör allmän plats. AB Bostäder bekostar flytt av Vatten- och
avloppsledningar som erfordras för att bygga förskolan och bostäderna. AB
Bostäder ansvarar för och finansierar sanering av markföroreningar inom
förskole- och bostadstomten.
AB Bostäder upplåter med nyttjanderätt mark för tillfart till Norrbyhuset, för
att transporter till och från Norrbyhuset inte längre ska behöva ske genom
parken.
AB Bostäder använder i dag kommunens mark mellan Dalbogatan och
järnvägen för parkering. Markupplåtelsen är reglerad genom ett polistillstånd.
Denna markupplåtelse kommer att upphöra och ersättas med ett arrendeavtal
som motsvarar ungefär hälften av nuvarande parkeringsyta. Avsikten är att den
resterande delen av parkeringsytan ska komma att utgöra en allmän
parkeringsplats.
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Beslutsunderlag
1. Genomförandeavtal Norrby
2. Plankarta, Bilaga 1 till genomförandeavtal
3. Karta markbyten, Bilaga 2 till genomförandeavtal
4. Överenskommelse om fastighetsreglering, Bilaga 3 till genomförandeavtal
5. Arrendeavtal parkering, Bilaga 4 till genomförandeavtal

Beslutet expedieras till
1. AB Bostäder i Borås
2. Borås Energi & Miljö AB
3. Tekniska Förvaltningen

Kerstin Hermansson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Avdelningschef

GENOMFÖRANDEAVTAL
avseende fastighetsrättsliga åtgärder på Norrby
1. Parter
Ägare till fastigheten Borås Norrby 1:1
Borås Stad
501 80 Borås

Org. Nr: 212000-1561

nedan kallad Kommunen
----------------------------------------------------------------Ägare till fastigheten Borås Bagaren 1
AB Bostäder i Borås
Box 407
503 12 Borås

Org. Nr: 556024-8782

nedan kallad AB Bostäder

2. Bakgrund
Kommunen har upprättat en ny detaljplan för Norrby, Garvaren 15 m.fl. se bilaga 1. Detaljplanen
fick laga kraft den 2020-06-25.
Genom detaljplanen har en byggrätt skapats som möjliggör byggnation av en ny förskola med sex
avdelningar och studentbostäder ovanpå. Ett annat syfte med detaljplanen är att Kronängsparken
ska kunna utvecklas till en stor och sammanhållen park. I Kronängsparken, i anslutning till
förskolan och studentbostäderna, ska Kommunen anlägga en yta för lek och aktivitet, som avses
samutnyttjas med förskolan. Projektet innebär att trafik och parkeringssituationen i området
förändras vilket i hög grad påverkar AB Bostäder.
Kommunen och AB Bostäder äger de fastigheter som ligger inom detaljplaneområdet. Det
område som ska bebyggas med förskola och studentbostäder (SDB) och det område som ska
utgöra en del av Kronängsparken och som i detaljplanen beskrivs som en yta för ”aktivitet och
liv”, ligger både inom Kommunens och AB Bostäders fastigheter.
I juni 2019 tecknade Parterna en avsiktsförklaring i syfte att beskriva och formalisera de
fastighetsrättsliga åtgärder som Parterna har kommit överens om ska genomföras för att
möjliggöra detaljplanens intensioner. Detta genomförandeavtal syftar till att konkretisera och
reglera hur delar av åtgärderna som beskrivs i avsiktsförklaringen ska genomföras.
3. Byte av mark
Överlåtelser
Området för förskola och studentbostäder ska bilda en ny fastighet. Kommunen överlåter ca
3220 m2 av Norrby 1:1 som ligger inom området till AB Bostäder, område A på bilaga 2.

Den del av AB Bostäders fastighet Bagaren 1 som ska utgöra allmän plats för parkändamål,
område B på bilaga 2, ska överföras till Kommunens fastighet Norrby 1:1 genom
fastighetsreglering. AB Bostäder överlåter ca 1420 m2 av Bagaren 1 till Kommunen.
De delar av Kommunens fastighet Norrby 1:1 som ska utgöra kvartersmark för bostadsändamål,
område C och D på bilaga 2, ska överföras till AB Bostäders fastighet Bagaren 1 genom
fastighetsreglering. Kommunen överlåter ca 670 m2 av Norrby 1:1 till AB Bostäder.
Tillträde
Parterna är medvetna om att formellt tillträde till områden som ska överföras sker när
förrättningen har vunnit laga kraft. Parterna ska dock medge varandra tillträde till respektive
område i förtid om avsikten med tillträdet är att genomföra åtgärder enligt detta avtal.
Ersättning
Förutsatt att AB Bostäder bär kostnaderna för flytt av ledning och sanering enligt punkt 4 och 5
nedan, är parterna överens om att AB Bostäder ska ersätta Kommunen med 1 580 000 kronor för
markbytet. Ersättning erläggs inom 30 dagar efter att fastighetsbildning vunnit laga kraft.
Fastighetsbildning
Marköverlåtelserna ska regleras i separat överenskommelse om fastighetsreglering, bilaga 3, som
ska biläggas till ansökan om fastighetsbildning till Lantmäterimyndigheten. Kommunen ansöker
om lantmäteriförrättning inom en månad efter att detta avtal tecknats. Kommunen bekostar
fastighetsbildningen.
Områdenas skick
Det område som överlåts från AB Bostäder till Kommunen överlåts i befintligt skick. AB
Bostäder garanterar att området inte belastas av servitut eller andra nyttjanderätter.
De områden som överlåts från Kommunen till AB Bostäder överlåts i befintligt skick och med de
brister som framgår av punkterna 4 och 5 nedan. Inom samtliga områden finns allmänna
underjordiska ledningar. AB Bostäder har tagit del av ledningskartor och godtar det skick
områdena befinner sig i vid tillträdet samt avstår med bindande verkan från alla anspråk mot
Kommunen på grund av fel och brister i de överlåtna områdena.
4. Flytt av ledning
Inom byggrätten där AB Bostäder ska bygga förskola och studentbostäder ligger allmänna VAledningar tillhörande Borås Energi & Miljö AB (BEM). Ledningarna försörjer bostäderna på AB
Bostäders fastighet Bagaren 1. Ledningarna behöver flyttas för att byggrätten ska kunna utnyttjas
maximalt. AB Bostäder bekostar flytt av ledningarna.
AB Bostäder träffar separat avtal med BEM om flytt av ledningar. Kommunen medger att
ledningarna förläggs genom parken. Ledningarnas nya placering ska samordnas med Kommunens
projektering av Kronängsparken.
5. Markföroreningar
En miljöteknisk markundersökning (COWI projektnr. A116544), en miljöriskanalys (COWI
projektnr. A132113) samt en åtgärdsutredning (COWI projektnr. A132117) visar att marken där
förskolan och studentbostäderna ska byggas är förorenad. AB Bostäder förbinder sig att inhämta
nödvändiga tillstånd för samt bekosta och utföra den marksanering som krävs för att genomföra
byggnationen.

6. Nyttjanderätt, tillfart till Norrbyhuset
Förslaget till utformning av Kronängsparken innebär att besökare till Norrbyhuset inte kommer
kunna ta sig ända fram till byggnaden med bil. Dock finns ett behov av leveranser, sophämtning
och parkering för funktionsnedsatta i anslutning till byggnaden. Avsikten är att tillfart till
Norrbyhuset ska ske från Dalbogatan via Bagaren 1.
AB Bostäder ger Kommunen rätt att nyttja fastigheten Bagaren 1 för transporter till Norrbyhuset.
Någon ersättning för markupplåtelsen ska inte utgå.
Tillfart till Norrbyhuset kan ske genom parkeringsplatsen på Bagaren 1, bakom bostadshusen.
Hur angöring av fordon vid Norrbyhuset ska ske samt hur fordon ska vända för att ta sig tillbaka
till Dalbogatan, redovisas inte i planförslaget, utan får utredas och överenskommas i samband
med projektering av Kronängsparken.

7. Markupplåtelse för parkering utmed Dalbogatan
AB Bostäder använder idag kommunal mark mellan Dalbogatan och järnvägen för
parkeringsändamål. Markupplåtelsen är reglerad genom polistillstånd.
Parterna kommer härmed överens om att markupplåtelsen upphör att gälla från och med den 31
december 2020.
Markupplåtelsen ersätts med arrendeavtal motsvarande ungefär hälften av nuvarande upplåten
yta, bilaga 4. Arrendeavtalet ska gälla från och med den 1 januari 2021 och tecknas inom en
månad efter att detta avtal tecknats.
Den del av nuvarande markupplåtelse som inte omfattas av det nya arrendeavtalet ska återlämnas
i befintligt skick.

Borås 2020- -

Borås 2020- -

Borås Stad
Kommunstyrelsen

AB Bostäder i Borås

________________________
Ulf Olsson

________________________
Roland Andersson

________________________
Elisabeth Eickhoff

________________________
Mikael Hansson

Genomförandeavtal Norrby

Bilaga 1

Bilaga 2

ca 550 m²
BAGAREN 1

ca 1420 m²
NORRBY 1:1
NORRBY 1:1

²

ca 120 m²
ca 3220 m²

GARVAREN 15
NORRBY 1:1

JÄRNBÄRAREN 2

Genomförandeavtal
Norrby

GARVAREN 30

Genomförandeavtal Norrby
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Genomförandeavtal Norrby
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Genomförandeavtal Norrby
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Genomförandeavtal Norrby
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Genomförandeavtal Norrby
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Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Intern kontrollplan 2021

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att godkänna inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan
2021, med undantag för Miljö- och konsumentnämndens handlingar.
Kommunstyrelsen saknar Sociala omsorgsnämndens riskanalys.
Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer
anvisningarna för den interna kontrollen och uppmanar därför nämnderna:





att respektera den beslutade tidplanen för inlämning av plan och
riskanalys.
att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.
att Miljö- och konsumentnämnden inkommer med ny riskanalys och
intern kontrollplan för 2021.
att Sociala omsorgsnämnden inkommer med riskanalys för 2021.

Datum

2020-11-03

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-11-08

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00479 1.2.3.2
Handläggare: Christina Anemo, Jan Olausson

Programområde 01

E1

Datum

2020-10-27

Magnus Widén
Ekonomichef

Sida

SKRIVELSE

Christina Anemo, Jan Olausson
Handläggare
033 355305, 357344
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Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00479 1.2.3.2

Intern kontrollplan 2021
Kommunstyrelsens beslut
Att godkänna inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan
2021, med undantag för Miljö- och konsumentnämndens handlingar.
Kommunstyrelsen saknar Sociala omsorgsnämndens riskanalys.
Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer
anvisningarna för den interna kontrollen och uppmanar därför nämnderna:





att respektera den beslutade tidplanen för inlämning av plan och
riskanalys.
att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.
att Miljö- och konsumentnämnden inkommer med ny riskanalys och
intern kontrollplan för 2021.
att Sociala omsorgsnämnden inkommer med riskanalys för 2021.

Ärendet i sin helhet
Inledning
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas
planer 2021 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 i samband med årsredovisningen.
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och
syftar bland annat till att:
 säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
 säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.
 minimera risker, säkra system och rutiner.
 trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster.
 säkra en rättvisande redovisning.
 skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
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Utvärdering av riskanalys och plan 2021
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med
budget redovisa riskanalys och plan för innevarande år till Kommunstyrelsen.
Detta för att riskanalysen ska kunna vara en del i arbetet med
verksamhetsplaneringen. Nämnderna har redovisat riskanalys och plan för
2021. Dock redovisade några nämnder efter det att budgeten lämnats in.
Miljö- och konsumentnämndens redovisade riskanalys och plan 2021 följer ej
Kommunfullmäktiges regler kring intern kontroll gällande att rapportering ska
ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar. Plan 2021 saknar
kontrollmoment och kontrollmetoder. Kommunstyrelsen kan därför inte
godkänna Miljö- och konsumentnämndens inlämnade riskanalys och plan 2021
och uppmanar Miljö- och konsumentnämnden att redovisa ny riskanalys och
plan för 2021.
Vid en genomgång av nämndernas riskanalyser görs bedömningen att
nämnderna överlag har gjort ett bra arbete med att identifiera och bedöma
risker. Samtliga nämnder har även beaktat bisyssla i samband med framtagandet
av den interna kontrollplanen. Det finns en variation bland nämnderna kring
vilka risknivåer som redovisas i planen. Risker som har en låg riskbild, det vill
säga låg sannolikhet att de inträffar och liten konsekvens om de skulle inträffa,
bör inte tas med i internkontrollplanen. Några nämnder har redovisat risker
med stor sannolikhet och allvarliga konsekvenser, en riskbild på 9 eller högre.
Dessa risker ska åtgärdas för att minska sannolikheten och/eller minska
konsekvensen av händelsen.
De förtroendevaldas deltagande i arbetet med riskanalys för 2021 har varierat
beroende på hur nämnderna har kunnat lösa detta på ett coronasäkert sätt.
Kommunstyrelsen vill uppmana att nämnderna, det vill säga de
förtroendevalda, fortsätter göra särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen
regi som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram.
I vissa fall är kontrollmoment och kontrollmetoder vagt formulerade vilket
kommer att försvåra uppföljningen. Därför uppmanar kommunstyrelsen
nämnderna att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.

Beslutsunderlag
1. Skrivelse
2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-24.

Beslutet expedieras till
1. Samtliga nämnder

Sida

Borås Stad
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Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

BORÅS STAD
Miljö- och konsumentnämnden

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

2020-10-20

1 (70)

Miljö- och Konsumentnämnden, sammanträde 2020-10-20
TID OCH PLATS
Tisdagen den 20 Oktober 2020, kl. 17:00 -19.30, KS stora sal, Kungsgatan 55, våning 3,5
Ajour 18.15 -18.35
Omfattning§§ 235 -272

Beslutande

Karl-Eric Nilsson (C)
Ordförande
1e vice ordförande
Per Månsson (M)
Jan-Ake Carlsson (S)
Catherine Tynes Kjellbergh (L)
Katrine Andersson (M)
Elvira Löwenadler (M)
via Teams§§ 241 - 272

Tjänstgörande ersättare

Janna ben Maaouia (S) för Lena Sänd (S)
Harry Kettil (S) för Cecilia Kochan (S)
Helena Schicht (M) för Elvira Löwenadler (M)
Lars-Erik Johansson (SD) för Robert Strömbom (SD)

Närvarande ersättare

Helena Schicht (M)
Lars Lyborg (Iill)
Lars-Erik Johansson (SD)

Jaana ben Maaouia (S)
Harry Kettil (S) via Teams
Alexander Andersson (C) via Teams
Matti Oinas (MP) via Teams

Tjänstemän och övriga

Förvaltningschef Agn eta Sander
§§
Avdelningschef Niclas Björkström□ §§
AvdelningschefMirjam Keskifrantti□ §§
Avdelningschef ElinJohnsson□ *
§§
Avdelningschef Annelie Johansson□ §§
AvdelningschefLinda Gustafsson□* §§
Fö1valtningsjuristJohanna Bäckström□§§
□ Via Teams
*ej med§§ 247-251

235- 272
235- 242
235- 242
235- 272
235- 246
235- 272
235- 234

Energi- och klimatsamordnare
Lisa Nilsson
Klimatanpassningssamordnare
David von Sydow
Livsmedelsinspektör Christina Källberg□
MiljöutredareJohannaJohansson□
Kvalitets- och IT-samordnare
Andreas Zalewski
Nämndsekreterare Anette Bergqvist

Justering

Jan-Åke Carlsson (S) utses att justera och Per Månsson (M)utses till justerarens ersättare.
Protokollet justeras 2020-10-22 på Miljöförvaltningen.

�-=::::::.__
.::::::::::__z=_:::::::__
===:::::.._
-=::::: -=:::====-====5
:::::__ ---

Justering tillkännages genom anslag den 2020-10-23 på kommunens webbaserade anslagstavla. Protokollet förvaras på
rviiljöförvaltningen.

§§ 235- 239
§§ 235- 238
§§ 240- 242
§§ 235- 240
§§ 235- 272
§§ 235- 272

Intern kontrollplan - 2021 (Miljö- och konsumentnämnden)
Kategori

Verksamhet / Process

Riskbild

Beskrivning

Egen
verksamhet

Posthantering/Diarieföring

Risk för att
verksamhet ej sköts
på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Kontroll att gällande regelverk följs
avseende posthantering och diarieföring
av allmänna handlingar.

6

Ja

Kontroll följs upp
varje år

Egen
verksamhet

Delegationsbeslut,
skrivelser

Risk för att
verksamhet ej sköts
på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Kontroll att beslut gäller vid
överprövning.

6

Ja

Kontroll följs upp
varje år

Egen
verksamhet

Utskick av beslut

Risk för att
verksamhet ej sköts
på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Kontroll att handläggningen av ärenden
inte försenas och orsakar sökande eller
verksamhetsutövare negativa
konsekvenser.

8

Ja

Egen
verksamhet

Dokumenthanteringsplan

Risk för att
verksamhet ej sköts
på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Kontroll att upprättad
dokumenthanteringsplan är aktuell och
följs.

5

Ja

Kontroll följs upp
varje år

Egen
verksamhet

Dataskyddsförordningen
(GDPR)

Risk att
personuppgifter eller
annan känslig
information röjs.

Kontroll att ny lagstiftning förs in i det
dagliga arbetet.

6

Ja

Kontroll följs upp
varje år

Arbetsmiljö - hot och
trakasserier

Risk att personal
hotas och
trakasseras.

Kontroll att rutiner, information och stöd
finns utarbetade.

10

Ja

Personal

Social arbetsmiljö

Risk att den sociala
arbetsmiljön
påverkas på grund
av Covid.

Kontroll att verktyg och stöd finns för
medarbetare och chefer så att den
sociala arbetsmiljön inte försämras vid
distansarbete.

9

Ja

Fysisk arbetsmiljö

Risk att den fysiska
arbetsmiljön
försämras vid
distansarbete på
grund av Covid.

-Hur säkerställs att den fysiska
arbetsmiljön inte påverkas vid
distansarbete?

6

Nej

Personal

Personal

Riskbedömning

Till Plan

Kommentar

Kategori

Verksamhet / Process

Riskbild

Beskrivning

Riskbedömning

Till Plan

Kommentar

-Finns det resurser och anpassade
mötesrum så det går att ordna säkra
fysiska möten?

5

Nej

-Verksamhetens kvalitet kan bli lidande
på grund av hög sjukfrånvaro pga. Covid.
Verksamhetens produktivitet sjunker vid
distansarbete?

12

Ja

Bisyssla

Förtroende

Kontroll att bisyssla anmäls till
arbetsgivaren. Som offentligt anställd får
man inte ha bisysslor som är
förtroendeskadliga, konkurrerande eller
arbetshindrande. Se lagen om offentlig
anställning (LOA)

14

Ja

Kompetens- och
resursbrist

Risk att förvaltningen
inte klarar sitt
uppdrag med
avseende på
svårigheter att
rekrytera på grund av
låg lön, få utbildade
med relevant
utbildning, etc.

Kontroll att förvaltningen klarar sitt
uppdrag trots svårigheter att nyrekrytera
på grund av låg lön, få utbildade med
relevant utbildning, etc.

11

Ja

Kontroll av taxor och avtal

Risk att taxor och
avtal inte följs.

Kontroll att taxor och avtal är korrekta
och följs.

6

Ja

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att felaktiga
kundfakturor skickas
ut

Kontroll att rätt belopp debiteras och/eller
skickas till rätt person.

8

Ja

Ekonomi

Uppföljning budget
månadsvis

Risk att det
ekonomiska utfallet
ej följer budget utan
att åtgärder vidtas.

Kontroll att det ekonomiska utfallet följer
budget med åtgärder.

13

Ja

Ekonomi

Upphandling

Risk att ramavtal inte
följs

Kontroll att ramavtal tillämpas och att
leverantör som ej är upphandlad
används för inköp i verksamheten.
Kontroll av avtalstrohet.

5

Ja

Personal

Personal

Ekonomi

Ekonomi

Kontroll följs upp
varje år

Kontroll följs upp
varje år

Kategori

Verksamhet / Process

Riskbild

Beskrivning

Delegation

Risk att
delegationsordningen
ej följs

Kontroll att rätt person fattar
myndighetsbeslut gällande ärenden där
den ej har behörig delegation.

7

Ja

Kontroll av styrdokument

Risk för att
verksamhet ej sköts
på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Kontroll att stadens styrdokument är
kända och följs.

5

Nej

Förvaltningsövergripande

Rutiner vid
krissituationer

Kontroll att rutiner vid krissituationer är
kända av medarbetarna.

8

Ja

Måluppfyllelse

Risk att mål och
uppdrag avseende
ekonomi och
verksamhet från
nämnden inte
uppfylls inom
ekonomiska ramar.

Kontroll att mål och uppdrag avseende
ekonomi och verksamhet från nämnden
uppfylls inom ekonomiska ramar.

10

Ja

Måluppfyllelse

Uppföljning planerad
tillsyn jämfört med
utförd tillsyn

Kontroll av verklig tillsyn jämfört med
planerad tillsyn enligt beslutade
tillsynsplaner.

12

Ja

Styrning
och ledning
Styrning
och ledning

Styrning
och ledning
Styrning
och ledning

Styrning
och ledning

Riskbedömning

Till Plan

Kommentar
Kontroll följs upp varje
år

Kommunstyrelsen

Intern kontrollplan 2021

Riskbedömning
2021
9

Risk att vi inte har
fokus på
grunduppdragen

Riskbedömning
2021
9

Risk att
tjänsteperson fattar
beslut som hen
saknar delegation
för

Riskbedömning
2021
8

Risk att fattade
beslut inte
genomförs enligt
beslut eller
intention

Riskbedömning
2021
9

Risk att KS p g a
bristande/felaktiga
beslutsunderlag tar
felaktigt beslut

Riskbild

Risk att vi inte har fokus på grunduppdragen p
g a för många uppdrag och indikatorer vilket
sannolikt leder till att vi inte arbetar med rätt
frågor

Risk att tjänsteperson fattar beslut som hen
saknar delegation för

Risk att fattade beslut inte genomförs enligt
beslut eller intention

Risk att KS p g a bristande/felaktiga
beslutsunderlag tar felaktigt beslut

Beskrivning

Kommunstyrelsen, Intern kontrollplan 2021

Uppsikt

Delegation

Verksamhet /
Process

1 Styrning och ledning

Kontrollera att uppdrag från KF till KS
genomförs

Kontrollera att anmälda delegationsbeslut till
KS är korrekta enligt gällande
delegationsordning

Kontrollera att fattade beslut genomförts i
enlighet med beslutets intention

Kontrollera att beslutet är juridiskt korrekt

Kontrollmoment

Kontrollera status på KS
uppdrag i Stratsys

Stickprov 20 st
delegationsbeslut till KS

Stickprov 20 st KS-beslut

Stickprov 20 st KS-beslut

Kontrollmetod

2(3)

Varje år

Varje år

Varje år

Varje år

Kontroll
frekvens

Risk att inte kunna
rekrytera bristyrken

Personal- och
lönekontroller

Risk att vi inte kan utföra vår verksamhet p g a
svårigheter att rekrytera bristyrken inom SKA

Beskrivning

Kommunstyrelsen, Intern kontrollplan 2021

Riskbedömning
2021
9

Riskbild

Verksamhet /
Process

2 Personal

Kontrollera andel tillsatta tjänster i förhållande
till antal rekryteringstillfällen av bristyrken
definierade av Personal och förhandling

Kontrollmoment
Kontrollera andel tillsatta
tjänster av antal
rekryteringstillfällen av
IT/Systemvetare, Ingenjörer,
Arkitekter, Lantmätare och
Fysiska planerare

Kontrollmetod

3(3)

Varje år

Kontroll
frekvens

Regler och anvisningar för intern kontroll – Kommunstyrelsen
Bakgrund
Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:
-

att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig
att de regler och riktlinjer som finns efterföljs

Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll. Av dessa framgår att nämnderna och
bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde
och att varje nämnd ska ha en organisation för sin interna kontroll samt anta regler och anvisningar
för denna.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ska för egen del löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Varje år ska
Kommunstyrelsen för egen del anta en plan för den interna kontrollen baserad på en riskanalys.
Kommunstyrelsen ska försäkra sig om att uppföljning av den interna kontrollen för egen del utförs
och vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.

Kommunchef
Kommunchefen ska se till att en riskanalys genomförs och med den som grund se till att förslag på
intern kontrollplan tas fram. Kommunchefen ansvarar också för att det finns konkreta regler och
anvisningar för en god intern kontroll.
Kommunchefen ska årligen rapportera till Kommunstyrelsen hur arbetet med den interna kontrollen
för nämndens egen del genomförts och föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den
interna kontrollen är tillräcklig.

Finanschef
Finanschefen ska driva Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll för egen del genom att
samordna processerna för riskanalys, intern kontrollplan och uppföljning av internkontrollplan samt
vara kontaktperson gentemot stadsrevisionen och andra.

Avdelningschef/Enhetschef
Avdelningschefer och enhetschefer ansvarar för att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och
effektivt. Avdelnings- och enhetschefer ska säkerställa att de kontrollmoment som ingår i den årliga
interna kontrollplanen, inom respektive ansvarsområde, följs upp.

Medarbetare
Medarbetare ska ha kännedom om vilka risker som finns och vad som årligen ska kontrolleras, med
fokus på sitt eget verksamhetsområde/sin egen profession.

Arbetsgång
Riskanalys
Kartläggning av risker kan genomföras på olika sätt t ex
-

med frågan ”Vilka rutiner eller processer får inte gå fel?”
genom att formulera risken, orsaken och konsekvensen enligt ”Risk att……(händelse) inträffar
på grund av ……(orsak), vilket kan leda till ……(konsekvens).”

Det kan vara till hjälp att steg för steg gå igenom nedanstående områden för att identifiera risker
-

Ekonomi
Styrning och ledning
Personal
Delegation och uppsikt
Egen verksamhet

Bedömning av identifierade risker ska därefter göras utifrån konsekvens och sannolikhet enligt
nedanstående skala:
Konsekvens
1.
2.
3.
4.

Försumbar (obetydlig för de olika intressenterna och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen)
Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen)
Allvarlig (så stor att fel helt enkelt inte får förekomma)

Sannolikhet
1.
2.
3.
4.

Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig)
Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)
Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)

Siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras.
Riskanalysen bör genomföras i samband med vårens budgetarbete.

Intern kontrollplan
Riskanalysen, i form av konsekvens och sannolikhetsbedömningen, ligger till grund för den interna
kontrollplanen. Om risken bedöms vara hög, d v s 9 eller högre, ska risken tas med i den interna
kontrollplanen
I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska genomföras.

Den interna kontrollplanen tillsammans med riskanalysen för Kommunstyrelsens egen del beslutas
om i anslutning till den egna budgeten.

Uppföljning intern kontrollplan
Uppföljning av de angivna riskerna görs enligt den frekvens som är angiven i planen. Varje
kontrollmoment analyseras genom att besvara följande frågor:
-

Vad har vi gjort?
Hur många kontroller/granskningar har genomförts?
Vad kom vi fram till?
Vad behöver åtgärdas?

Uppföljning av den interna kontrollplanen beslutas om i samband med den egna årsredovisningen.

System
All dokumentation sker i Stratsys, Borås stads verktyg för planering och uppföljning.

Riskanalys 2021
Kommunstyrelsen

1 Regler för Intern kontroll
Anvisning
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd och styrels upprätta en organisation för sin interna kontroll. Varje nämnd/styrelse ska
sedan anta regler och anvisningar för den interna kontrollen
Ange här om nämnden har fattat beslut om regler och anvisningar för sin interna kontroll?
Om regler har antagits ange datum för beslut.
Reglerna ska bifogas rapporten som bilaga.
Kommunstyrelsen beslutade om regler och anvisningar för intern kontroll för egen del 2020-03-16.

2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
Anvisning
Hur har arbetet med att ta fram riskanalys för 2021 gått till?
Har nämnden varit delaktig och på vilket sätt i så fall?
Beskriv arbetsgången kort.
Inventering av risker genomfördes på Kommunstyrelsens arbetsmöte den 7 september

3 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Delegation

Riskbild
Risk att avtalet med Sverigeförhandlingen inte kan
uppfyllas
Beskrivning
Risk för att avtalet med Sverigeförhandlingen inte kan
uppfyllas på grund av att marknaden inte bygger
bostäder i en omfattning som avtalet anger vilket kan
leda till att infrastrukturinvesteringen äventyras (risk
med mål vars genomförande inte ligger i händerna på
staden)

Kommunstyrelsen, Riskanalys 2021

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

2

Nej

Kommentar

Direkt åtgärd

2(12)

Inventarier

Risk att besluta tas på fel nivå
Beskrivning
Risk att beslut tas på fel nivå (KS istället för KF), vilket
leder till ogiltigt beslut.

4

Nej

Risk att KS p g a bristande/felaktiga beslutsunderlag
tar felaktigt beslut
Beskrivning
Risk att KS p g a bristande/felaktiga beslutsunderlag
tar felaktigt beslut

9

Ja

Risk att felaktiga och/eller otydliga delegeringar kan
leda till "kreativa tolkningar"
Beskrivning
Risk att felaktiga och/eller otydliga delegeringar kan
leda till "kreativa tolkningar" av tjänstemän

6

Nej

Risk att fattade beslut inte genomförs enligt beslut eller
intention
Beskrivning
Risk att fattade beslut inte genomförs enligt beslut eller
intention

8

Ja

Risk att beslutsunderlag upplevs som ofullständiga
Beskrivning
Risk att beslutsunderlag upplevs som ofullständiga

4

Nej

Risk att kommunens resurser används till gagn för
enskilt parti
Beskrivning
Risk att kommunens resurser används till gagn för
enskilt parti

1

Nej

Risk att tjänsteperson fattar beslut som hen saknar
delegation för
Beskrivning
Risk att tjänsteperson fattar beslut som hen saknar
delegation för

9

Ja

Risk för att brand och stöld uppstår.
Beskrivning
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer.

4

Nej

Organisation

Kommunstyrelsen, Riskanalys 2021

3(12)

Uppsikt

Risk att vi har för många indikatorer
Beskrivning
Risk att vi har för många indikatorer som inte är
relevanta, mängden bidrar till att vi missar vår
uppsiktsplikt vilket leder till att KS inte uppfyller sitt
uppdrag

6

Nej

Risk att vi inte har fokus på grunduppdragen
Beskrivning
Risk att vi inte har fokus på grunduppdragen p g a för
många uppdrag och indikatorer vilket sannolikt leder till
att vi inte arbetar med rätt frågor

9

Ja

Risk att en stor tjm-organisation sväller av egen kraft
Beskrivning
Risk att en stor tjm-organisation sväller av egen kraft

2

Nej

Risk att uppsiktsplikten inte fungerar vid större
investeringar
Beskrivning
Risk att uppsiktsplikten inte fungerar vid avvikelser vid
större investeringar

6

Nej

Risk att KS inte upptäcker och agerar på underskott i
nämnder
Beskrivning
Risk att KS inte upptäcker och agerar på underskott i
nämnder

6

Nej

Risk för att uppsiktsplikten inte upprätthålls
Beskrivning
Risk för att uppsiktsplikten inte upprätthålls
Risk för informationsläckage av sekretessbelagda
uppgifter
Beskrivning
Risk för informationsläckage av sekretessbelagda
uppgifter

Nej

3

Nej

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

4 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Kommunstyrelsen, Riskanalys 2021

Kommentar

Direkt åtgärd

4(12)

Personal- och
lönekontroller

Bisyssla

Risk för att felaktiga löner betalas ut.
Beskrivning
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till
personal eller att staden bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom
det personalrättsliga området.

4

Nej

Risk att inte kunna rekrytera bristyrken
Beskrivning
Risk att vi inte kan utföra vår verksamhet p g a
svårigheter att rekrytera bristyrken inom SKA

9

Ja

Risk att vi missar uppdrag p g a vakanser
Beskrivning
Risk att vi missar uppdrag eller andra uppgifter p g a
vakanser eller saknade personella resurser

6

Nej

Risk för att rutinen för bisyssla inte efterlevs
Beskrivning
Risk för förtroendeskada om rutinen för bisyssla inte
efterlevs

6

Nej

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga
leverantörer
Beskrivning
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när
inte attestreglementet följs.

6

Nej

Risk att objektsregistret inte är uppdaterat
Beskrivning
Risk att objektsregistret inte är uppdaterat vilket kan
leda till att vi betalar fakturor för objekt som är
avslutade, återlämnade mm

6

Nej

5 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturor

Riskbild

Kommunstyrelsen, Riskanalys 2021

Kommentar

Direkt åtgärd

5(12)

Risk att attestordningens regler om fler än två
attestanter vid stora belopp inte följs om attesträtt
delegeras
Beskrivning
Risk att attestordningens regler om fler än två
attestanter vid stora belopp inte följs om attesträtt
delegeras

Nej

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej följs
Beskrivning
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad
och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet.

6

Nej

Upphandling

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte
följs
Beskrivning
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler och policy.

4

Nej

Risk att ramavtal inte följs
Beskrivning
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.

4

Nej

Risk för felaktig hantering av kontanta medel
Beskrivning
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens redovisningssystem innebär en
risk för oegentligheter. God ordning och säkra rutiner
skall upprätthållas för att minimera risken.

1

Nej

Risk för förmögenhetsbrott
Beskrivning
Risk för förmögenhetsbrott p g a bedrägerier t ex med
falska mail

4

Nej

Risk att nya redovisningsregler ej hanteras
Beskrivning
Risk att nya redovisningsregler ej hanteras

4

Nej

Kontanthantering

Redovisning

Leverantörsfakturor

Kommunstyrelsen, Riskanalys 2021

6(12)

6 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Verksamhetskontroller

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Risk att bemanningspoolen inte har tillräckligt med
personal
Beskrivning
Risk för att frånvarande personal inte ersätts med
vikarier p g a bemanningspoolen inte har tillräckligt
med personal, vilket kan leda till att boråsare inte får
sina behov av t ex omsorg tillgodosedda.

0

Nej

Risk att CKS inte kan vara ett stöd till förvaltningar och
avdelningar
Beskrivning
Risk att CKS resurser inte räcker till för att arbeta
långsiktigt och strukturellt med att försvåra för kriminell
verksamhet att fäste i Borås Stad

6

Nej

Risk att missa att söka statsbidrag
Beskrivning
Risk att vi missar att söka statsbidrag och att vi
därmed förlorar pengar som kommunen annars hade
haft rätt till

6

Nej

Risk att medarbetare inte kan använda
verksamhetssystem
Beskrivning
Risk för att medarbetare inte kan använda
verksamhetssystem (leverera tjänster till invånare och
medarbetare) p g a oklara ansvarsförhållanden, vilket
sannolikt leder till minskat förtroende för kommunala
tjänster.

6

Nej

Risk att tappa kontrollen över boras.se
Beskrivning
Risk att tappa kontrollen över boras.se p g a kapning,
kan leda till att felaktiga uppgifter sprids utan möjlighet
att bemöta dessa eller att vi inte når ut med akut
annan information

6

Nej

Riskbild

Kommunstyrelsen, Riskanalys 2021

Kommentar

Direkt åtgärd

7(12)

Risk att CKS inte kan vara ett stöd till förvaltningar och
avdelningar
Beskrivning
Risk att CKS inte kan vara ett stöd till förvaltningar och
avdelningar p g a att dessa inte bedriver ett tillräckligt
strukturerat säkerhet- och krisberedskapsarbete, vilket
kan leda till olyckor, ohälsa och egendomsskador

4

Nej

Risk p g a otillräcklig kontroll av besökare
Beskrivning
Risk att otillräcklig kontroll av besökare till öppet möte
kan leda till attentat/överfall

4

Nej

7 Riskmatris
4

Konsekvens

25

8
15

4

Kommunstyrelsen, Riskanalys 2021

12

16

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

8(12)

3
32

6
1

10 20 22 23 26

9
9

12
4

30 31

3

3

2
2
29

4
4

5

7

8

12 16

6
2

3

8

14 21 27

1

19 24 33

2

1
6

17

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)

13 18 28

2

3

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

11

1

1

2

3

4

Sannolikhet

4

Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturo
r

Åtgärd krävs (9-12)

Risknum
mer

24

Håll under uppsikt (4-8)

5

Risken accepteras (1-3) Totalt: 33

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

1

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

2

Risk att objektsregistret inte är
uppdaterat

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Risk att attestordningens regler om fler
än två attestanter vid stora belopp inte
följs om attesträtt delegeras

Kommunstyrelsen, Riskanalys 2021

Kommentar

Nej

9(12)

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Representationutbildning

3

Risk att riktlinjer ej följs

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Upphandling

4

Risk att Lagen om offentlig upphandling
(LOU) inte följs

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

5

Risk att ramavtal inte följs

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

6

Risk för felaktig hantering av kontanta
medel

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

7

Risk för förmögenhetsbrott

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

8

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

9

Risk att inte kunna rekrytera bristyrken

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

10

Risk att vi missar uppdrag p g a
vakanser

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

11

Risk att avtalet med
Sverigeförhandlingen inte kan uppfyllas

1.Försumbar

2.Mindre
sannolik

2

Nej

12

Risk att besluta tas på fel nivå

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

13

Risk att KS p g a bristande/felaktiga
beslutsunderlag tar felaktigt beslut

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

14

Risk att felaktiga och/eller otydliga
delegeringar kan leda till "kreativa
tolkningar"

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

15

Risk att fattade beslut inte genomförs
enligt beslut eller intention

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

16

Risk att beslutsunderlag upplevs som
ofullständiga

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

17

Risk att kommunens resurser används
till gagn för enskilt parti

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

18

Risk att tjänsteperson fattar beslut som
hen saknar delegation för

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Verksamhet /
Process

Kontanthantering

Personal- och
lönekontroller

Delegation

Kommunstyrelsen, Riskanalys 2021

Kommentar

10(12)

Verksamhet /
Process
Inventarier

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

19

Risk för att brand och stöld uppstår.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Risk att bemanningspoolen inte har
tillräckligt med personal

-

-

0

Nej

20

Risk att CKS inte kan vara ett stöd till
förvaltningar och avdelningar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

21

Risk att missa att söka statsbidrag

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

22

Risk att medarbetare inte kan använda
verksamhetssystem

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

23

Risk att tappa kontrollen över boras.se

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

24

Risk att CKS inte kan vara ett stöd till
förvaltningar och avdelningar

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

25

Risk p g a otillräcklig kontroll av
besökare

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Nej

26

Risk för att rutinen för bisyssla inte
efterlevs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

27

Risk att vi har för många indikatorer

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

28

Risk att vi inte har fokus på
grunduppdragen

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

29

Risk att en stor tjm-organisation sväller
av egen kraft

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Nej

30

Risk att uppsiktsplikten inte fungerar vid
större investeringar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

31

Risk att KS inte upptäcker och agerar på
underskott i nämnder

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Verksamhetskontr
oller

Bisyssla

Kommentar

Organisation
Uppsikt

Risk för att uppsiktsplikten inte
upprätthålls
32

Risk för informationsläckage av
sekretessbelagda uppgifter

Kommunstyrelsen, Riskanalys 2021

Nej
3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej
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Verksamhet /
Process
Redovisning

Risknum
mer
33

Riskbild
Risk att nya redovisningsregler ej
hanteras

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

4

Nej

Kommentar

Leverantörsfakturo
r

Kommunstyrelsen, Riskanalys 2021
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Intern kontrollplan 2021
Sociala omsorgsnämnden

1 Inledning
Nedan följer Sociala omsorgsnämndens plan för intern kontroll 2021. Riskbilder och kontrollmoment inom områdena Styrning och ledning, Personal,
Ekonomi och Egen verksamhet kommer följas upp under 2021.
Intern kontrollplan för år 2021 innehåller 5 riskbilder.

2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Förvaltningsöve
rgripande

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att
förvaltningen inte
följer GDPR.

Skulle förvaltningen inte klara av att följa GDPR
så är det förknippat med dryga böter.

Undersöka om Lagen om GDPR följs

Stickprov i J- och K-mappar
för att se att de följer ”Rutin
för hantering av J- och Kmappar”.
a.10 stickprov per år.

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Det finns en risk att
personer med
otillåtna/förtroende
skadliga bisysslor
arbetar inom
förvaltningen.

Att varje chef bedömer sin personals eventuella
bisyssla så att den inte är
förtroendeskadlig/arbetshindrande eller
konkurrerande.

Att säkerställa att reglerna kring bisyssla
efterföljs.

Av anmälda bissyslor ska
det göras en bedömning
kring bisysslans lämplighet.
a. 5 st stickprov kring om
chef gjort en individuell
bedömning

Riskbedömning
2021
9

Kontroll
frekvens
Varje år

3 Personal
Verksamhet /
Process
Bisyssla

Kontroll
frekvens
Varje år

Riskbedömning
2021
9

Sociala omsorgsnämnden, Intern kontrollplan 2021
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Verksamhet /
Process
Bemanning/Rek
rytering

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för hög
personalomsättnin
g och lägre
kontinuitet. Det kan
innebära bristande
måluppfyllelse,
påverka
utförandets kvalitet
och/eller att den
enskilde inte får de
insatser den har
rätt till. Risk
att kvalitetsbrister
uppstår då
enhetschefer
slutar.

Enhetscheferna upplever att de fått allt fler
administrativa uppgifter och att tiden för att leda
verksamheten har minskat. Den allt mer
pressade rollen som enhetschef leder till att
omsättningen blir hög och arbetsmiljön
försämras.
Svårigheter att rekrytera och behålla personal i
organisationen kan skapa hög
personalomsättning och lägre kontinuitet.

Uppföljning och analys av personalomsättning.

Analys av statistik från
personalsystem på
kontrollera antal
genomförda
rekryteringar/antal avslutade
anställningar under året.

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att Sociala
omsorgsnämndens
budget inte
motsvarar
brukarnas behov.

Andelen äldre ökar och det innebär att
vårdtyngden ökar. Omvärldsanalysen visar att
Sociala omsorgsnämnden får ökade kostnader
men får inte täckning för dessa kostnader i
budget.

Uppföljning och analys av behov, vårdtyngd
och insatser.

Följa upp behov i form av
nyckeltal, vårdtyngd och
insatser i förvaltningen för
att analysera och identifiera
mönster och trender från
tidigare år.

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens
Varje
halvår

Riskbedömning
2021
9

4 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Budget

Kontroll
frekvens
Varje år

Riskbedömning
2021
9

5 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Sociala omsorgsnämnden, Intern kontrollplan 2021

Kontroll
frekvens
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Verksamhet /
Process
Brukarnas
behov

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att bristen på
boendeplatser i
Borås Stad leder
till ökade
kostnader och
sämre livskvalitet
för brukare.

På grund av bostadsbristen för förvaltningens
målgrupper finns risk för att beslut inte kan
verkställas. Likaså kan bostadsbristen innebära
att verksamheten inte kan utökas eller
anpassas på det sättet som brukarnas behov
förutsätter. Det kan leda till vitesföreläggande
hos IVO.
På grund av brist på boendeplatser för Sociala
omsorgsnämndens målgrupper försvåras
möjligheterna att erbjuda boende i Borås Stad.

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.

Riskbedömning
2021
9

Sociala omsorgsnämnden, Intern kontrollplan 2021

Kontroll
frekvens
Varje år
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Datum

Instans

2020-09-21

Kulturnämnden
Dnr KUN 2020-00088 1.2.3.2

Catharina Sparre
Handläggare
033 357678

Riskanalys och intern kontrollplan 2021
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan 2021,
där följande verksamhet/process bedöms högre och tillförs intern kontrollplan.
4. Personal, samtliga delar. 5. Ekonomi, Ramavtal följs inte. 6. Säkerhet och trygghet, Risk
för attentat, hot och våld. 6. Borås stadsteater, samtliga delar, samt att översända dessa
till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.
Ärendet i sin helhet
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där den politiska
och den professionella ledningen tillsammans med övrig personal samverkar.
Arbetet börjar med att identifiera och bedöma risker i verksamheterna som blir
en intern kontrollplan. I planen specificeras riskbilden, vad som ska
kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras.
Borås Stad utgår från COSO- modellen med en riskanalys där sannolikhet och
konsekvens bedöms. Om risken bedöms vara hög (9 och högre) bör
riskmomentet kontrolleras under kommande år.
Under arbetet med riskidentifiering inför 2021 har fokus varit att identifiera nya
risker inom den egna verksamheten. Risker som har en helhetspåverkan på
förvaltningen har tagits med tillsammans med icke åtgärdade risker från 2020
till internkontroll planen 2021.
Den interna kontrollen är en del i arbetet med ständiga förbättringar i
verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndnivå har
arbetet med intern kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som
hanteras på verksamhetsnivå.
Ärendet har varit på återremiss och ändringar är gjorda gällande
riskbedömningar för Borås Konstmuseum.
Beslutsunderlag
1. Riskanalys 2021
2. Intern kontrollplan 2021

Samverkan
FSG 2020-09-15.

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se
2. Stadsrevisionen, SRE, diarium@boras.se

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Riskanalys 2021
Kulturnämnden

1 Inledning
Inför internkontrollplanen 2021 har varje verksamhet genomför en riskanalys för den egna verksamhet. Riskerna kommer att följas upp på
verksamhetsnivå och rapporteras till Kulturnämnden vid behov. Risker med bedömning över 9 ska ingå i Internkontrollplanen som Kulturnämnden tar del
av.

2 Regler för Intern kontroll
Regler för och anvisningar för internkontroll är fastställd av kulturnämnden 2018-05-21 och beskriver ansvarsfördelning, vad ska som uppnås samt vad
som ska utföras. Kulturnämnden följer Borås Stads riktlinjer för intern kontroll.

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
Inför internkontrollplanen 2021 har varje verksamhet genomför en riskanalys för den egna verksamhet. Dessa risker följs upp på verksamhetsnivå och
risker över 9 följs upp i Intern kontrollplan. Kulturnämnden har genomfört en egen riskbedömning. Alla risker över 9 lägga i Intern kontrollplan som
rapporteras och följs upp i Kulturnämnden.

4 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Kommentar

Bisyssla

Skadat förtroende
Beskrivning
Medarbetare ska lämna in anmälan om bisyssla för att
förhindra att en bisyssla kan vara förtroendeskadlig

6

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

Personal

Verksamheten påverkas negativ, dålig arbetsmiljö
Beskrivning
Under coronapandemin har chefer och medarbetare
haft en hög arbetsbelastning, vissa medarbetare har
bytt arbetsplats. Omställningar har krävt förändrat
arbetssätt, där kompetensutveckling och andra verktyg
inte fullt ut hunnit tillgodoses.

6

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hålla under uppsikt.

Kulturnämnden, Riskanalys 2021
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Diskriminering eller bred rekrytering
Beskrivning
Diskriminering vid rekrytering, minskade
personalärenden samt breddad rekrytering. Alla
rekryteringar ska följa en process från
kravspecifikation till val av kandidat för erbjudande om
tjänst.

4

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

Svårighet att rekrytera personal
Beskrivning
Lön är en viktig del vid personal- och
kompetensförsörjning. Om vi inte är korrekta vid
lönesättning och utgår ifrån stadens lönepolitik upplevs
lönen som orättvis och vi uppfattas inte som en
attraktiv arbetsgivare.

9

Ja

Personalärenden som påverkar verksamheten
Beskrivning
Det finns arbetsrättsliga lagar och avtal som alla chefer
ska följa för att trygga en god samverkan med fackliga
parter och vara korrekt vid hanteringen av personal.

6

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

Felaktiga löner utbetalas med minskad trovärdighet
Beskrivning
Medarbetare kan få både för hög och för låg lön
utbetald. Det ger staden ökade kostnader och minskad
trovärdighet.

6

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

12

Ja

5 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Budgetprocess

Riskbild
Minskat utbud pga nedskärningar i verksamheterna
Beskrivning
Effektiviseringar kommer påverka alla verksamheterna
med färre eller uteblivna aktiviteter och ett mindre
kulturutbud till Boråsarna där barn och unga är
prioriterade. 400-års jubileet kan påverka ordinarie
verksamhets budget.

Kulturnämnden, Riskanalys 2021
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Direkt åtgärd
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Ekonomi

Tiden för budgetplanering
Beskrivning
Långsiktighet i budgetarbetet, saknar tid för uppföljning
och analys i verksamheterna, tiden för att genomföra
budgetprocessen är för kort.

12

Ja

Risk för att fakturor inte betalas i tid
Beskrivning
Om fakturor inte betalas i tid ökar kostnaderna, ex.
dröjsmålsräntor och påminnelseavgifter och risk för
inkassokostnader.

6

Nej

Inköp utanför ramavtal
Beskrivning
Risk att inköp görs hos leverantörer där det inte finns
upphandling

9

Ja

Arkivering av kvitton sker inte på lagstadgat vis
Beskrivning
Originalkvitton arkiveras inte på ett systematisk och
korrekt sätt utifrån redovisningsprinciper. Vid bokföring
ska också tydligt framgå syfte med inköpet och vem
som tagit del av detta.

9

Ja

Ramavtal följs inte
Beskrivning
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt, att leverantör som
inte är upphandlad används. Borås stad kan riskera att
stämmas för avtalsbrott

6

Ja

Verksamheten bedrivs inte effektiv och ändamålsenligt
Beskrivning
Svårigheter för grundverksamheten att täcka upp i takt
med att nya uppdrag tillkommer utan att resurser
tillförs. Förvaltningens många uppdrag från olika
aktörer går det svårt att få en helhetssyn kopplad till
verksamheten

9

Ja

Mer kostnader bokförs än vad som är nödvändigt
Beskrivning
Risk att inte rätt moms redovisas vid bokföring. Detta
medför högre kostnader än nödvändigt bokförs på
berörd enhet.

9

Ja

Kulturnämnden, Riskanalys 2021
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för att hållas under uppsikt.
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6 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Säkerhet och trygghet

Risk för attentat, hot och våld
Beskrivning
Verksamheternas aktiviteter kan utsättas för hot, våld
och risksituationer. Det kan finnas en risk vid
kontroversiella utställningar, föreställningar eller
föreläsningar som sker i en offentlig miljö.

6

Ja

Biblioteken

Otrygghet på biblioteket som mötesplats
Beskrivning
Social oro med hotfulla/våldsamma situationer leder till
att biblioteken inte är den trygga mötesplats det ska
vara för sina besökare. Detta medför ökade kostnader
för att säkerställa tryggheten på biblioteken genom
dubbelbemanning eller vakt, i värsta fall får biblioteket
stänga.

12

Ja

Krav på effektivisering, budget 2021
Beskrivning
Neddragning i verksamheterna riskerar att leda till
sämre öppettider, försämrad service och svårare att
samverka med andra parter (familjecentraler,
mötesplatser m fl).

9

Ja

Utebliven utveckling av Tunbjörk Center
Beskrivning
Ett uppdrag som kräver utökade resurser främst från
Borås Stad för att uppdraget ska kunna genomföras
annars finns en risk att regionalt bidrag dras in och att
Lars Tunbjörk stiftelsen väljer att avsluta samarbetet.

6

Nej

Uppdraget rörlig bild kan inte genomföras
Beskrivning
Med ett unikt uppdrag med rörlig bild är Konstmuseet
ett av de sämst tekniskt utrustade, ex audioguider,
projektorer och annan visuell utrustning, vilket leder till
att uppdraget inte kan fullföljas.

6

Nej

För liten personalstyrka
Beskrivning
Brist på resurser, risk för fortsatt personalomsättning
leder till att uppdraget inte kan fullföljas.

6

Nej

Borås Konstmuseum

Kulturnämnden, Riskanalys 2021
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Direkt åtgärd

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.
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Borås Stadsteater

Eftersatt säkerhet, stöldrisk
Beskrivning
Försäkringsbolaget XL Caitlin har genomfört en
besiktning av museets säkerhet gällande Borås stads
konstsamling och konstaterar att det finns allvarliga
brister i säkerheten som bör åtgärdas. Ärendet ligger
nu hos LFF.

6

Nej

Skador på Borås Stads konstsamling
Beskrivning
Konstmagasinen är undermåliga och inte anpassade
utifrån dagens behov. Stora verk får inte plats och står
direkt på golvet, risk för skadedjur, risk för fuktskador.
Dörrpassager är inte anpassade och konst måste
packas upp utomhus. Det kan bl a leda till att museet
får dåligt rykte och att intresset för att låna konst avtar.

12

Ja

Avsaknad av transporthiss, pelarlift och trång
lastingång
Beskrivning
Tunga lyft från verkstad i bottenplan till tredje
våningen. Avsaknad av pelarlift gör att personal
använder sig av stegar vid arbete på hög höjd, måste
följa Arbetsmiljölagen. Lastingången är för snäv och
inte väder- och vindskyddad.

12

Ja

Avsaknad av tillgänglighetsanpassade lokaler
Beskrivning
Otillgänglig entré gör att besökare upplever museet
som stängt och slutet. Risk att besökare uteblir.
Museet är inte tillgänglighetsanpassat och det finns
både publik och personalytor som inte uppfyller
dagens krav på tillgänglighet. Flera dörrar är för trånga
för rullstolsburna samt att de är tunga och det saknas
dörröppnare. Museet bör ha fullgod säkerhet för alla
oavsett eventuella funktionsnedsättningar ska kunna
vistas och utrymmas säkert. Risk för personskador.

9

Ja

Svårt att hantera snabba förändringar
Beskrivning
Då teaterns avtal omfattas av långa uppsägningstider
minimeras möjligheten till att agera snabbt och flexibelt
vid effektiviseringar och/eller förändringar i omvärlden.

6

Ja

Kulturnämnden, Riskanalys 2021

Risken är under uppsikt genom ett
ärende.

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.
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Andra typer av avtal som inte kan hanteras i Heroma
Beskrivning
Teatern kan inte anställa enligt Riksavtalet då
personalsystemet Heroma inte kan hantera dessa. Det
gäller exempelvis pjäskontrakt på pjäskontrakt.

8

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

Sårbar verksamhet vid frånvaro
Beskrivning
Många anställda är ensamma om sin kompetens/i sin
funktion, vilket kan leda till flaskhalseffekt eller risk vid
frånvaro av något slag som i sin tur kan leda till
inställda föreställningar.

6

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

Felaktiga prognoser och uppföljningar
Beskrivning
Teaterns budgethantering harmonierar inte med Borås
stas ekonomisystem Agresso. Verksamhetens budget
inte bygger på 12-delar vilket försvårar planering,
prognoser och korrekta uppföljningar av
verksamhetens budget.

8

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

Tidiga kontraktsskrivningar pga krav på lång
framförhållning
Beskrivning
Teaterns verksamhetsplanering kräver en lång
framförhållning och tidiga kontraktsskrivningar. Detta
blir problematiskt vid krav på effektiviseringar efter att
avtal och kontrakt är ingångna.

6

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

Dålig flexibilitet vid inköp till produktioner
Beskrivning
Teaterns inköp omfattas av både stora och små inköp
som går via många olika kanaler; upphandling, digitala
aktörer till kontanta betalningar till privatpersoner. Ofta
krävs snabba inköp som inte har kunnat planeras i
förväg. Eftersom varje produktion är unik så ser
inköpen också olika ut från projekt till projekt.
Verksamheten behöver därför kunna agera mer
flexibelt vid inköp för att inte stoppa upp
produktionstakten men den försvåras av kommunens
inköpsregler.

8

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

Kulturnämnden, Riskanalys 2021
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Kulturskolan

Avsaknad av företagskort
Beskrivning
Då verksamheten inte kan ha företagskort kräver det
att varje medarbetare står personligt ansvarig för ett
VISA-kort för att kunna genomföra ordinarie inköp till
verksamheten. På ett spelår gör verksamheten många
olika inköp inom alla verksamhetens områden, tex
snickeri, måleri, kostym, mask och peruk, ljus, ljud
mm. Då varje inköp kräver sin specialkunskap behöver
flera personer/funktioner göra sina specifika inköp,
därav behovet att flera VISA-kort. Med flera
företagskort skulle medarbetare inte behöva vara
personligt ansvariga för verksamhetens inköp.

6

Ja

Utebliven publik
Beskrivning
Som följd av coronapandemin kan publiken utebli samt
att begränsningar kring antal publik (50 personer)
medför ett mindre publikunderlag.

9

Ja

Barn och ungdomar erbjuds inte plats på Kulturskolan
Beskrivning
Inom befintlig budget för personal och verksamhet kan
inte alla sökande beredas plats på Kulturskolan. En
genomlysning av verksamheten pågår.

12

Ja

Minskad verksamhetsbudget pga ej täckta
kapitalkostnader
Beskrivning
Måste få en budget i balans för att undvika negativa
konsekvenser som minskat utbud, varsel av personal
mm. Genomlysning pågår.

12

Ja

Avgiftsfri Kulturskola kan inte erbjudas
Beskrivning
Inom ramen för befintlig budget finns inte utrymme för
att erbjuda elever en avgiftsfri kulturskola, budgeten
behöver utökas. En genomlysning av verksamheten
pågår.

12

Ja

Svårighet att rekrytera utbildad lärarpersonal
Beskrivning
Borås stad löneläge kan påverka vid rekrytering av ny
personal, samt att behålla befintlig personal. En
genomlysning pågår.

9

Ja

Kulturnämnden, Riskanalys 2021
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för att hållas under uppsikt.
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Publika Möten

Målgrupperna uteblir
Beskrivning
Att målgruppen inte återkommer efter
coronapandemin, att de inte vågar delta på aktiviteter
och olika kulturupplevelser.

12

Ja

De kulturhistoriska
museerna

Minskad verksamhetsbudget pga ej täckta
kapitalkostnader
Beskrivning
Måste få en budget i balans för att undvika negativa
konsekvenser som minskat utbud, varsel av personal
mm.

6

Nej

Besökare uteblir
Beskrivning
Som följd av coronapandemin kan besökare utebli
samt att begränsningar kring antal besökare (50
personer) medför färre evenemang.

9

Ja

Stora och kostsamma utställningar
Beskrivning
Större utställningar ställer höga krav på personal,
budget och säkerhet.

6

Nej

Tid för budgetplanering
Beskrivning
Avtal för större projekt måste skrivas långt i förväg och
skrivs ofta före budgeten är satt. Tiden för att
genomföra budgetprocessen är för kort, osäkert vilka
medel som finns att tillgå.

9

Ja

Ensamarbete på Borås Museum
Beskrivning
Vintertid kan personal arbeta ensamma på Borås
Museum, vilket känns otryggt.

6

Nej

7 Riskmatris

Konsekvens

4

4

Kulturnämnden, Riskanalys 2021
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12

16

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)
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3

6
2

7

8

10 18 27

9
6

30 33 36 37 40

12

13 21 25 28 29

3

31 32 35 39 41

4

5

4

23 24 26

3

3

2
2

4
34

6
1

9

8

14 16 20 38

15 17 19

1

42

2

1

2

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)

11 12 22

3

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet

20

Åtgärd krävs (9-12)

22

Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 42

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Bisyssla

1

Skadat förtroende

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

Säkerhet och
trygghet

2

Risk för attentat, hot och våld

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

Budgetprocess

3

Minskat utbud pga nedskärningar i
verksamheterna

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

4

Tiden för budgetplanering

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Verksamhet /
Process

Kulturnämnden, Riskanalys 2021

Kommentar
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Verksamhet /
Process
Biblioteken

Borås
Konstmuseum

Borås Stadsteater

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

5

Otrygghet på biblioteket som mötesplats

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

6

Krav på effektivisering, budget 2021

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

7

Utebliven utveckling av Tunbjörk Center

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

8

Uppdraget rörlig bild kan inte
genomföras

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

9

För liten personalstyrka

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

10

Eftersatt säkerhet, stöldrisk

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

11

Skador på Borås Stads konstsamling

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

12

Avsaknad av transporthiss, pelarlift och
trång lastingång

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

13

Avsaknad av tillgänglighetsanpassade
lokaler

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

14

Svårt att hantera snabba förändringar

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

15

Andra typer av avtal som inte kan
hanteras i Heroma

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

16

Sårbar verksamhet vid frånvaro

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

17

Felaktiga prognoser och uppföljningar

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

18

Tidiga kontraktsskrivningar pga krav på
lång framförhållning

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

19

Dålig flexibilitet vid inköp till produktioner

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

20

Avsaknad av företagskort

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

21

Utebliven publik

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kulturnämnden, Riskanalys 2021

Kommentar

Risken är under uppsikt genom ett
ärende.
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Verksamhet /
Process
Kulturskolan

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kommentar

22

Barn och ungdomar erbjuds inte plats
på Kulturskolan

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

23

Minskad verksamhetsbudget pga ej
täckta kapitalkostnader

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

24

Avgiftsfri Kulturskola kan inte erbjudas

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

25

Svårighet att rekrytera utbildad
lärarpersonal

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Publika Möten

26

Målgrupperna uteblir

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Ekonomi

27

Risk för att fakturor inte betalas i tid

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

28

Inköp utanför ramavtal

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

29

Arkivering av kvitton sker inte på
lagstadgat vis

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

30

Ramavtal följs inte

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

31

Verksamheten bedrivs inte effektiv och
ändamålsenligt

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

32

Mer kostnader bokförs än vad som är
nödvändigt

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

33

Verksamheten påverkas negativ, dålig
arbetsmiljö

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hålla under uppsikt.

34

Diskriminering eller bred rekrytering

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

35

Svårighet att rekrytera personal

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

36

Personalärenden som påverkar
verksamheten

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

37

Felaktiga löner utbetalas med minskad
trovärdighet

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.

38

Minskad verksamhetsbudget pga ej
täckta kapitalkostnader

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Personal

De kulturhistoriska
museerna

Kulturnämnden, Riskanalys 2021

Beslut i nämnden att ta med risken
för att hållas under uppsikt.
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

39

Besökare uteblir

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

40

Stora och kostsamma utställningar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

41

Tid för budgetplanering

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

42

Ensamarbete på Borås Museum

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Kulturnämnden, Riskanalys 2021
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Intern kontrollplan 2021
Kulturnämnden

1 Inledning
Kulturnämndens plan för intern kontroll 2021. Intern kontroll är en process där både den politiska och professionella ledningen och övrig personal
samverkar. Varje verksamhet inom Kulturförvaltning genomför en riskanalys där risker värderade över 9 tas med till Intern kontrollplan med
kontrollmoment och metod. Syftet är att fånga upp risker och om möjligt åtgärda dem inom kommande år.

2 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Bisyssla

Skadat förtroende

Medarbetare ska lämna in anmälan om
bisyssla för att förhindra att en bisyssla kan
vara förtroendeskadlig

Anställning/uppdrag

Avstämning vid anställning
och/eller medarbetarsamtal

Varje år

Under coronapandemin har chefer och
medarbetare haft en hög arbetsbelastning,
vissa medarbetare har bytt arbetsplats.
Omställningar har krävt förändrat arbetssätt,
där kompetensutveckling och andra verktyg
inte fullt ut hunnit tillgodoses.

Dålig arbetsmiljö

Övervaka sjukfrånvaro,
tillbud och arbetsskador
samt personalomsättning

Varje år

Diskriminering vid rekrytering, minskade
personalärenden samt breddad rekrytering. Alla
rekryteringar ska följa en process från
kravspecifikation till val av kandidat för
erbjudande om tjänst.

Följa kravprofilen

Att kravprofilen motsvarar
kompetensen hos anställds
kandidatrekryteringsprocess

Varje år

Lön är en viktig del vid personal- och
kompetensförsörjning. Om vi inte är korrekta
vid lönesättning och utgår ifrån stadens
lönepolitik upplevs lönen som orättvis och vi
uppfattas inte som en attraktiv arbetsgivare.

Avbrutna rekryteringar

uppföljning av avbrutna
rekryteringar samt utbildning
i lönebildningsprocessen för
chefer

Varje år

Riskbedömning
2021
6
Personal

Verksamheten
påverkas negativ,
dålig arbetsmiljö
Riskbedömning
2021
6
Diskriminering eller
bred rekrytering
Riskbedömning
2021
4
Svårighet att
rekrytera personal
Riskbedömning
2021
9

Kulturnämnden, Intern kontrollplan 2021

Kontroll
frekvens

2(9)

Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Personalärenden
som påverkar
verksamheten

Det finns arbetsrättsliga lagar och avtal som
alla chefer ska följa för att trygga en god
samverkan med fackliga parter och vara korrekt
vid hanteringen av personal.

Personalärenden

Uppföljning och analys av
personalärenden

Varje år

Medarbetare kan få både för hög och för låg lön
utbetald. Det ger staden ökade kostnader och
minskad trovärdighet.

Utbetalning av lön

Stickprovskontroller på
löneutbetalningar

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Minskat utbud pga
nedskärningar i
verksamheterna

Effektiviseringar kommer påverka alla
verksamheterna med färre eller uteblivna
aktiviteter och ett mindre kulturutbud till
Boråsarna där barn och unga är prioriterade.
400-års jubileet kan påverka ordinarie
verksamhets budget.

Antal genomförda aktiviteter

Jämförelse mellan årets
aktiviteter med föregående
års.

Varje år

Långsiktighet i budgetarbetet, saknar tid för
uppföljning och analys i verksamheterna, tiden
för att genomföra budgetprocessen är för kort.

Månadsuppföljningar

Pågående uppföljningar och
analys av arbetet.

Varje år

Risk att inköp görs hos leverantörer där det inte
finns upphandling

Ramavtalstrohet - Säkerställa att inköp görs
utifrån regler och riktlinjer kopplat till ramavtal
och upphandling

Stickprovskontroll av gjorda
inköp.

Varje år

Riskbedömning
2021
6
Felaktiga löner
utbetalas med
minskad
trovärdighet
Riskbedömning
2021
6

3 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Budgetprocess

Riskbedömning
2021
12
Tiden för
budgetplanering

Kontroll
frekvens

Riskbedömning
2021
12
Ekonomi

Inköp utanför
ramavtal
Riskbedömning
2021
9
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Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Arkivering av
kvitton sker inte på
lagstadgat vis

Originalkvitton arkiveras inte på ett systematisk
och korrekt sätt utifrån redovisningsprinciper.
Vid bokföring ska också tydligt framgå syfte
med inköpet och vem som tagit del av detta.

Arkivering - Säkerställa och kontrollera en
rättvisande redovisning av inköp gjorda med
betalkort

Översyn av hantering och
arkivering av redovisade
kostnader som gjorts med
betalkort.

Varje år

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt, att
leverantör som inte är upphandlad används.
Borås stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott

Ramavtalstrohet - Säkerställa att inköp görs
utifrån regler och riktlinjer kopplat till ramavtal
och upphandling

Stickprovskontroller av
gjorda inköp

Varje år

Svårigheter för grundverksamheten att täcka
upp i takt med att nya uppdrag tillkommer utan
att resurser tillförs. Förvaltningens många
uppdrag från olika aktörer går det svårt att få en
helhetssyn kopplad till verksamheten

Budgetprocessen - Kontroll och översyn av
tilldelade uppdrag

Analys utifrån det
ekonomiska nuläget

Varje år

Risk att inte rätt moms redovisas vid bokföring.
Detta medför högre kostnader än nödvändigt
bokförs på berörd enhet.

Inköpsrutiner - Kontroll av att betalkorten
används enbart i de fall det är nödvändigt

Stickprovskontroll på gjorda
inköp.

Varje år

Riskbedömning
2021
9
Ramavtal följs inte
Riskbedömning
2021
6
Verksamheten
bedrivs inte effektiv
och
ändamålsenligt
Riskbedömning
2021
9
Mer kostnader
bokförs än vad
som är nödvändigt
Riskbedömning
2021
9

4 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Säkerhet och
trygghet

Risk för attentat,
hot och våld

Verksamheternas aktiviteter kan utsättas för
hot, våld och risksituationer. Det kan finnas en
risk vid kontroversiella utställningar,
föreställningar eller föreläsningar som sker i en
offentlig miljö.

Planering av evenemang

Bedömning och
säkerhetsöversyn inför varje
aktivitet/evenemang över
risker som kan uppstå.

Riskbedömning
2021
6
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Kontroll
frekvens
Varje år
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Verksamhet /
Process
Biblioteken

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Otrygghet på
biblioteket som
mötesplats

Social oro med hotfulla/våldsamma situationer
leder till att biblioteken inte är den trygga
mötesplats det ska vara för sina besökare.
Detta medför ökade kostnader för att
säkerställa tryggheten på biblioteken genom
dubbelbemanning eller vakt, i värsta fall får
biblioteket stänga.

Antal anmälningar

Tillbudsanmälningar,
rapporter från Securitas
varje kvartal, rapporter tas
upp på LSG.

Varje år

Neddragning i verksamheterna riskerar att leda
till sämre öppettider, försämrad service och
svårare att samverka med andra parter
(familjecentraler, mötesplatser m fl).

Budget 2021

Uppföljning av budget och
kostnader.

Varje
tertial

Konstmagasinen är undermåliga och inte
anpassade utifrån dagens behov. Stora verk får
inte plats och står direkt på golvet, risk för
skadedjur, risk för fuktskador. Dörrpassager är
inte anpassade och konst måste packas upp
utomhus. Det kan bl a leda till att museet får
dåligt rykte och att intresset för att låna konst
avtar.

Antal skadade konstverk

Genomgång av
konstsamling och
dokumentation av skador.

Varje år

Tunga lyft från verkstad i bottenplan till tredje
våningen. Avsaknad av pelarlift gör att personal
använder sig av stegar vid arbete på hög höjd,
måste följa Arbetsmiljölagen. Lastingången är
för snäv och inte väder- och vindskyddad.

Att Arbetsmiljölagen följs

Arbete på stege eller lift ska
godkännas av
arbetsmiljöansvarig,
Uppföljning av plan från LFF
samt prioritering

Varje år

Riskbedömning
2021
12
Krav på
effektivisering,
budget 2021
Riskbedömning
2021
9
Borås
Konstmuseum

Skador på Borås
Stads
konstsamling
Riskbedömning
2021
12
Avsaknad av
transporthiss,
pelarlift och trång
lastingång
Riskbedömning
2021
12
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Verksamhet /
Process

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Avsaknad av
tillgänglighetsanpa
ssade lokaler

Otillgänglig entré gör att besökare upplever
museet som stängt och slutet. Risk att
besökare uteblir.
Museet är inte tillgänglighetsanpassat och det
finns både publik och personalytor som inte
uppfyller dagens krav på tillgänglighet. Flera
dörrar är för trånga för rullstolsburna samt att
de är tunga och det saknas dörröppnare.
Museet bör ha fullgod säkerhet för alla oavsett
eventuella funktionsnedsättningar ska kunna
vistas och utrymmas säkert. Risk för
personskador.

Kontroll av tillgänglighet

Genomgång av lokalerna ur
olika
tillgänglighetsperspektiv och
arbetsmiljöperspektiv.

Varje år

Då teaterns avtal omfattas av långa
uppsägningstider minimeras möjligheten till att
agera snabbt och flexibelt vid effektiviseringar
och/eller förändringar i omvärlden.

Avtal och uppsägningstider

Avtalens uppsägningstider
möjlighet till flexibilitet vid
förändringar i omvärlden.

Varje
tertial

Teatern kan inte anställa enligt Riksavtalet då
personalsystemet Heroma inte kan hantera
dessa. Det gäller exempelvis pjäskontrakt på
pjäskontrakt.

Avtalsskrivning

Kontroll av avtal utanför
heroma

Varje år

Många anställda är ensamma om sin
kompetens/i sin funktion, vilket kan leda till
flaskhalseffekt eller risk vid frånvaro av något
slag som i sin tur kan leda till inställda
föreställningar.

Planering och kompetensutveckling

Många anställda är
ensamma om sin
kompetens/i sin funktion,
vilket kan leda till
flaskhalseffekt eller risk vid
frånvaro av något slag som i
sin tur kan leda till inställda
föreställningar.

Varje år

Riskbedömning
2021
9

Borås
Stadsteater

Kontroll
frekvens

Riskbild

Svårt att hantera
snabba
förändringar
Riskbedömning
2021
6
Andra typer av
avtal som inte kan
hanteras i Heroma
Riskbedömning
2021
8
Sårbar verksamhet
vid frånvaro
Riskbedömning
2021
6
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Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Felaktiga
prognoser och
uppföljningar

Teaterns budgethantering harmonierar inte
med Borås stas ekonomisystem Agresso.
Verksamhetens budget inte bygger på 12-delar
vilket försvårar planering, prognoser och
korrekta uppföljningar av verksamhetens
budget.

Budgetutfall och faktiskt utfall

Tätare avstämningar med
ekonomi, både för
kommande och
periodiserade utgifter

Varje
tertial

Teaterns verksamhetsplanering kräver en lång
framförhållning och tidiga kontraktsskrivningar.
Detta blir problematiskt vid krav
på effektiviseringar efter att avtal och kontrakt
är ingångna.

Budgetuppföljning

Budgetuppföljning, möjlighet
till flexibla avtal,
avstämningar

Varje år

Teaterns inköp omfattas av både stora och små
inköp som går via många olika kanaler;
upphandling, digitala aktörer till kontanta
betalningar till privatpersoner. Ofta krävs
snabba inköp som inte har kunnat planeras i
förväg. Eftersom varje produktion är unik så ser
inköpen också olika ut från projekt till projekt.
Verksamheten behöver därför kunna agera mer
flexibelt vid inköp för att inte stoppa upp
produktionstakten men den försvåras av
kommunens inköpsregler.

Inköp

Kontroll av Inköp via olika
kanaler följs upp för varje
projekt och rapporterar till
ekonomi

Varje
tertial

Då verksamheten inte kan ha företagskort
kräver det att varje medarbetare står personligt
ansvarig för ett VISA-kort för att kunna
genomföra ordinarie inköp till verksamheten.
På ett spelår gör verksamheten många olika
inköp inom alla verksamhetens områden, tex
snickeri, måleri, kostym, mask och peruk, ljus,
ljud mm. Då varje inköp kräver sin
specialkunskap behöver flera
personer/funktioner göra sina specifika inköp,
därav behovet att flera VISA-kort. Med flera
företagskort skulle medarbetare inte behöva
vara personligt ansvariga för verksamhetens
inköp.

Företagskort

Anskaffande av företagskort
och beskrivning av
användningsområde

Varje
tertial

Riskbedömning
2021
8
Tidiga
kontraktsskrivninga
r pga krav på lång
framförhållning
Riskbedömning
2021
6
Dålig flexibilitet vid
inköp till
produktioner
Riskbedömning
2021
8

Avsaknad av
företagskort
Riskbedömning
2021
6
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Verksamhet /
Process

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Utebliven publik

Som följd av coronapandemin kan publiken
utebli samt att begränsningar kring antal publik
(50 personer) medför ett mindre
publikunderlag.

Publikantal

Antal publik på de olika
föreställningarna,
rekommendationer från
myndigheter (max 50
personer).

Varje år

Inom befintlig budget för personal och
verksamhet kan inte alla sökande beredas plats
på Kulturskolan. En genomlysning av
verksamheten pågår.

Icke antagna elever

Ansökningar, IST
elevprogram, jämförs med
antal antagningar.

Varje
halvår

Måste få en budget i balans för att undvika
negativa konsekvenser som minskat utbud,
varsel av personal mm. Genomlysning pågår.

Påverkan på verksamhetsbudget

Har aktiviteterna minskat
pga högre kapitalkostnader
som påverkat
verksamheten. Antal
genomförda aktiviteter och
deltagare.

Varje
tertial

Inom ramen för befintlig budget finns inte
utrymme för att erbjuda elever en avgiftsfri
kulturskola, budgeten behöver utökas. En
genomlysning av verksamheten pågår.

Budgetram

Kontroll om antal antagna
avgiftsfria elever har
minskat

Varje
halvår

Borås stad löneläge kan påverka vid rekrytering
av ny personal, samt att behålla befintlig
personal. En genomlysning pågår.

Omvärldsanalys i Sjuhärad och
Göteborgsregionen

Resultat visar på ökad
svårighet att rekrytera

Varje år

Riskbedömning
2021
9
Kulturskolan

Kontroll
frekvens

Riskbild

Barn och
ungdomar erbjuds
inte plats på
Kulturskolan
Riskbedömning
2021
12
Minskad
verksamhetsbudge
t pga ej täckta
kapitalkostnader
Riskbedömning
2021
12
Avgiftsfri
Kulturskola kan
inte erbjudas
Riskbedömning
2021
12
Svårighet att
rekrytera utbildad
lärarpersonal
Riskbedömning
2021
9
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Verksamhet /
Process
Publika Möten

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Målgrupperna
uteblir

Att målgruppen inte återkommer efter
coronapandemin, att de inte vågar delta på
aktiviteter och olika kulturupplevelser.

Räckvidd - publikantal

Uppföljning av antalet
deltagare på aktiviteter eller
evenemang (även digitala).

Varje
tertial

Som följd av coronapandemin kan besökare
utebli samt att begränsningar kring antal
besökare (50 personer) medför färre
evenemang.

Antalet besökare

Mäta antalet besökare till
båda museerna

Varje
tertial

Avtal för större projekt måste skrivas långt i
förväg och skrivs ofta före budgeten är satt.
Tiden för att genomföra budgetprocessen är för
kort, osäkert vilka medel som finns att tillgå.

Månadsuppföljningar

Tätare uppföljningar och
planering för kommande
utställningar

Varje år

Riskbedömning
2021
12
De
kulturhistoriska
museerna

Besökare uteblir
Riskbedömning
2021
9
Tid för
budgetplanering
Riskbedömning
2021
9
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Riskanalys 2021
Fritids- och folkhälsonämnden

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.
Nämnden ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande år i samband med budgeten. Genomförande av den interna
kontrollplanen och förbättringsarbete utifrån denna sker kontinuerligt under året. I samband med årsredovisningen ska nämnden redovisa uppföljningen
av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.

2 Regler för Intern kontroll
Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för arbetet beskrivs. I denna framgår att nämnderna och bolagen har
det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att varje nämnd ska upprätta en organisation för sin interna
kontroll, samt anta regler och anvisningar för denna.
Regler och anvisningar för intern kontroll inom Fritids- och folkhälsonämnden antogs 2018-05-15. Dessa beskriver ansvarsfördelning, vad som ska
uppnås med den interna kontrollen, vad som ska utföras samt med vilka arbetsrutiner.

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En
riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en
intern kontrollplan .
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 det kommenteras. Nämnden
kan även välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning.
Fokus för riskidentifiering inför 2021 har varit att beakta risker inom den egna verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. Coronapandemin och den
särskilda situation som uppstått med anledning av denna har beaktats och ett antal risker inför kommande år har identifierats utifrån detta. Ett arbete med
att identifiera risker på verksamhets,- och förvaltningsövergripande nivå har också genomförts. Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering
genom en workshop, med anledning av Coronapandemin genomfördes workshopen digitalt.
Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2021
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4 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Kommentar

Direkt åtgärd

Ekonomisk- och
verksamhetsuppföljning görs varje
månad

Delegation

Risk att delegationsordningen inte följs.
Beskrivning
Risk att delegationsordningen inte efterlevs genom att
fel person fattar beslut i ärenden där denne ej har
behörig delegation eller
att delegationsbeslut inte redovisas till nämnd.

6

Nej

Mål och uppdrag

Grunduppdragen fullföljs inte enligt plan.
Beskrivning
Risk att grunduppdragen inte genomförs som planerat
på grund av många nya uppdrag som tilldelas utan att
resurser tillförs, alt att andra uppdrag prioriteras.

6

Nej

Hanteras inom ramen för ordinarie
budget- och planeringsprocess.
Även identifierat på nämndens
workshop.

Risk för negativ påverkan på verksamheten på grund
av förändrade ekonomiska förutsättningar.
Beskrivning
Den ansträngda ekonomiska situationen påverkar
verksamheten negativt.

9

Nej

Hanteras inom ramen för ordinarie
budget- och planeringsprocess.

Risk att vi missar folkhälsoperspektivet i olika frågor.
Beskrivning
Folkhälsoperspektivet är en tvärsektoriell fråga som
behöver arbetas med i alla verksamheter. Det finns
risk att vi glömmer folkhälsoperspektivet när det gäller
olika frågor, ex. idrott/anläggningar.

4

Nej

Identifierat vid nämndens workshop.

Hantering av
personuppgifter

Risk att personuppgifter eller annan information röjs.
Beskrivning
Det finns en risk att personuppgifter eller annan
känslig information kopplat till brukare röjs. Den nya
dataskyddslagen kräver anpassningar och nya rutiner i
verksamheter i syfte att skydda medborgarnas
rättigheter. Det finns en risk att lagen inte efterlevs
utifrån att man inte har hunnit få kunskap och säkra
sina rutiner för arbetet.

6

Nej

Arbetas med som ett
förbättringsarbete på
verksamhetsnivå.

Ärendehantering

Risk för att felaktiga beslut fattas.
Beskrivning
Beslutsfattande kan försvåras genom ofullständigt/ ej
sakligt underlag,

6

Nej
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Risk att ärendeberedningen inte är ändamålsenlig.
Beskrivning
Arendeberedningen behöver göras mer transparent,
rollfördelning mellan förtroendevalda och
tjänstepersoner behöver tydliggöras.

6

Nej

Dokumenthanteringsp
lan

Risk för felaktig hantering av allmänna handlingar.
Beskrivning
Risk att dokumenthanteringsplan inte efterlevs när det
gäller hantering av allmänna handlingar.

12

Ja

Avtal

Risk att avtal inte uppfylls enligt intention.
Beskrivning
Avsaknad av dokumenterade rutiner för framtagning,
genomförande och uppföljning av avtal kan leda till att
intentionerna i avtalet inte genomförs enligt plan.

9

Ja

Risk för att avtal försvinner.
Beskrivning
Finns behov av rutiner för avtalsskrivning och
arkivering.
Avtalen ska förvaras på ett sätt som minskar
sårbarheten i verksamheten.

9

Ja

Oegentligheter

Risk för förtroendeskada
Beskrivning
Jäv, mutor, eller annan otillbörlig påverkan leder till
förtroendeskada för politiken, förvaltningen och Borås
Stad i stort

6

Nej

Även identifierat på nämndens
workshop.

Nämnd

Risk att vi går in i andra nämnders ansvarsområden
Beskrivning
Det finns risk att vi går in på andra ansvarsområden
utifrån viljan att driva folkhälsoperspektivet.

6

Nej

Identifierat på nämndens workshop.

Risk för negativ påverkan på verksamheten när det
gäller nämndsövergripande projekt
Beskrivning
Nämndsövergripande projekt, där nämnder är överens
om gemensamma åtgärder kräver kontinuerlig dialog
och samverkan. Brister eller avsaknad av dialog leder
innebär en negativ påverkan på dessa verksamheter.

6

Nej

Identifierat på nämndens workshop.
Hanteras i den politiska processen
och genom samverkan mellan
presiderna, ett exempel är
presidieöverläggningar.

Risk för sårbarhet i verksamheten.
Beskrivning
Om dokumentation av processer saknas uppstår
sårbarhet i verksamheten vid ex. personalfrånvaro.

9

Ja

Identifierat på nämndens workshop.

Dokumentation av
processer

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2021
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5 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner betalas ut.
Beskrivning
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till
personal eller att staden bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom
det personalrättsliga området.

6

Nej

Bisyssla

Risk att rutin kring bisyssla inte är känd bland
medarbetarna.
Beskrivning
Bisyssla anmäls inte då medarbetare inte känner till
rutin kring bisyssla.

6

Nej

Minskad trovärdighet för kommunen från allmänheten.
Beskrivning
Risk för förtroendeskada för kommunen om rutin kring
bisyssla inte följs.

9

Ja

Risk att verksamheten påverkas negativt på grund av
ej ändamålsenliga lokaler.
Beskrivning
Arbetsmiljö och verksamhet är beroende av
ändamålsenliga lokaler. Det finns en risk att
personalens arbetsmiljö och därmed även verksamhet
påverkas av lokalbrist. Det kan även påverka
samverkan på grund av bristande mötesutrymme.

4

Nej

Risk att verksamheten påverkas negativt av att
medarbetare inte har en god psykosocial arbetsmiljö .
Beskrivning
Under coronapandemin har många chefer och även
övriga medarbetare haft en hög arbetsbelastning och
en del medarbetare har bytt arbetsplats. Det har varit
snabba omställningar som har krävt förändrat
arbetssätt, där kompetensutveckling och andra verktyg
inte fullt ut hunnit tillgodoses.

9

Ja

Arbetsmiljö

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2021

Kommentar

Direkt åtgärd

Även identifierat på nämndens
workshop.
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Risk för stress och ohälsa hos medarbetare och
chefer.
Beskrivning
Coronapandemin har inneburit en stor omställning för
medarbetare och verksamhet. Den ökade takt av
förändring i samhället och globaliseringen i stort
kommer öka antalet ”kriser” som får konsekvenser i
våra verksamheter.

6

Nej

Rekrytering

Diskriminering vid rekrytering, minskade
personalärenden samt breddad rekrytering.
Beskrivning
Otydlig rekryteringsprocess kan leda till diskriminering
vid rekrytering.

9

Ja

Lönebildning

Risk för svårigheter att rekrytera personal.
Beskrivning
Lönebildningen är en viktig del av stadens personaloch kompetensförsörjning. Om vi som arbetsgivare
inte är korrekta vid lönesättning kan lönen upplevas
som orättvis vilket leder till svårigheter vid rekrytering.

9

Ja

Personalärenden

Risk att arbetsrättsliga lagar, avtal, facklig samverkan
inte hanteras korrekt vid personalärenden.
Beskrivning
Svårigheter vid personalärenden som påverkar
verksamheten negativt samt minskad trovärdighet för
kommunen

6

Nej

Introduktion

Risk för negativ påverkan på verksamheten på grund
av otillräcklig introduktion.
Beskrivning
Det kan ta lång tid att komma in i verksamheten

6

Nej

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

6

Nej

6 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturor

Riskbild
Risk för att fakturor inte betalas i tid.
Beskrivning
När fakturor inte betalas i tid ökar kostnaderna för
exempelvis dröjsmålsräntor och påminnelseavgifter. I
långtgående fall hamnar fakturorna hos
inkassobolagen med risk för ökade inkassokostnader.

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2021

Kommentar

Direkt åtgärd

Finns i nuläget en bra struktur för
kontinuerlig kontroll och påminnelse.
Både på förvaltningsnivå och
centralt
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Representationutbildning

Kundfakturoravgiftsdebitering

Upphandling

Risk för att befintliga resurser inte används
ändamålsenligt.
Beskrivning
Representation ska ske med omdöme och med tanke
på kommunens bästa. Anställda och förtroendevalda i
kommunkoncernen verkar på kommunmedlemmarnas
uppdrag och ska vara sakliga och opartiska i sin
tjänsteutövning. Vi handlar alltid på ett sätt som vi kan
försvara både inför allmänheten och inom vår egen
organisation.

6

Nej

Ämnet kommuniceras med
kontinuitet och uppmärksammas och
tas om hand så fort något
uppmärksammas. Finns riktlinjer och
policys som ska följas.

Risk för inköp som inte har direkt koppling till
verksamheten vi bedriver.
Beskrivning
Att inköp görs av personer som inte arbetar i Borås
Stad.
Att inköp görs och att det inte finns någon
verksamhetsanknytning.

6

Nej

Riktlinjer och förhållningssätt
kommuniceras med kontinuitet på
olika sätt. Stickprovskontroller görs
löpande i det dagliga arbetet.

Risk för att avtalade intäkter inte faktureras.
Beskrivning
Risk för att vi inte får in de intäkter som vi ska få in
som en konsekvens av otydliga avtal och underlag för
fakturering.

9

Ja

Finns en bra struktur för själva
faktureringen. Finns dock behov av
att förbättra rutinerna för
avtalsskrivning, arkivering och
förtydligande av ansvar kopplat till
befintliga avtal för att underlagen ska
nå ekonomienheten. Finns behov av
att säkerställa att uppgifterna på
underlagen som inkommer stämmer.
Exempelvis angiven moms,
kunduppgifter referenskoder mm

Risk för att "kunder" fortsätter nyttja våra tjänster trots
utebliven betalning.
Beskrivning
Otydliga rutiner, avsaknad av skriftlig dokumentation
kan leda till att kunder fortsätter nyttja tjänster trots
utebliven betalning.

9

Ja

Hänger ofta samman med
autogirokunder på våra bad samt
uthyrning av planer och hallar.

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte
följs
Beskrivning
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler och policy.

6

Nej
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Risk att ramavtal inte följs
Beskrivning
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.

9

Ja

För att förbättra rutinerna ytterligare
finns behov av att på ett mer
strategiskt sätt arbeta med frågan. I
nuläget handlar det om att avsätta
tid för att skaffa kunskap i de system
som finns som stöd och därigenom
kunna kommunicera
utvecklingsområden och
förhållningssätt.

Moms

Risk för felaktig momsredovisning.
Beskrivning
Okunskap kring kassaredovisning kan leda till felaktig
momsredovisning.

9

Ja

Kunskapen behöver förbättras och
genomlysning av hur vi gör och idag
behöver belysas.

Autogirohantering

Risk för ökad administration.
Beskrivning
Otydliga rutiner, många hållpunkter i processen både
vid upplägg och avslut. Bidrar till försämrad service till
våra kunder.

12

Ja

Risk för att kunderna fortsätter nyttja våra tjänster trots
utebliven betalning eller vid avslutat abonnemang.
Beskrivning
Otydliga rutiner och många hållpunkter i processen
bidrar till att det blir svårt att få en överblick över hela
processen.

12

Ja

Risk för att kassaredovisningen inte uppfyller kraven.
Beskrivning
Risk för att redovisningen inte är transparent utifrån
okunskap och otydliga kassahanteringsrutiner.

9

Ja

Risk för svinn.
Beskrivning
När kassadiffar inte uppmärksammas och utreds leder
det till svinn.

8

Ja

Risk för felaktig attestering av fakturor.
Beskrivning
Fakturor betalas på ett felaktigt sätt utifrån kunskap om
attestregler, förhållningssätt och jävsituationer.

8

Ja

Kontanthantering

Kassaredovisning

Attestflöden

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2021

Tas med i plan för att förtydliga
rutiner och öka/bibehålla
kunskapsnivån.
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7 Egen verksamhet
Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Kommentar

Risk för hot/våld mot medarbetare i öppen verksamhet.
Beskrivning
Risk finns för medarbetare i öppen verksamhet utsätts
för hot och våld.

6

Nej

Identifierat på nämndens workshop.

Risk för otrygga miljöer
Beskrivning
Risk för otrygga miljöer med fler besökare som inte
visar hänsyn/skräpar ner

6

Nej

Identifierat på nämndens workshop.

IT

Risk för otillräcklig säkerhet i IT- miljön.
Beskrivning
Risk att obehöriga når våra system och information när
digitala möten har blivit mer förekommande.

4

Nej

Medborgardialog

Risk att inte tillvara på medborgarnas och
minoritetsgruppernas perspektiv, kunskaper och
synpunkter.
Beskrivning
Svårigheter att nå alla medborgare.

9

Ja

Risk för förtroendeskada/politikerförakt.
Beskrivning
Om återkoppling inte sker vid medborgardialoger och
medskapande dialoger finns en risk för politikerförakt
och minskat förtroende.

9

Ja

Risk för digitalt utanförskap.
Beskrivning
Digitala trösklar kopplat till IT och digitalisering gör att
vi inte når alla grupper av människor.

6

Nej

Risk för försämrade möjligheter till dialog och
kreativitet.
Beskrivning
Digitala möten riskerar att minska möjligheten till
dialog och kreativitet.

9

Ja

Verksamhet /
Process
Säkerhet och trygghet

Digitalisering

Riskbild

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2021

Direkt åtgärd

Identifierat på nämndens workshop.

Identifierat vid nämndens workshop.

Se över verktyg och arbetssätt när
det gäller nämndsmöten på distans.
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Kommunikation

Risk för att allmänheten får fel uppfattning av
verksamheten
Beskrivning
Om media förmedlar "fel bild" av verksamheten finns
risk att allmänheten får fel uppfattning av
verksamheten.

6

Nej

Identifierat på nämndens workshop.
Ledningsgruppen har initierat ett
arbete kring bemötandet/samarbete
med media hösten 2020.

Risk att nämnden inte hinner agera/sätta in åtgärder.
Beskrivning
Om nämnden får information om riskfyllda situationer i
tid hinner man inte sätta in åtgärder.

8

Nej

Identifierat på nämndens workshop.
Vid krissituationer finns rutiner för
kommunikation mot nämnden.
Förvaltningschefen har en
kontinuerlig dialog med presidiet och
informerar om aktuella händelser.
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8 Riskmatris
4

8

12

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

16

34 35 45

4

3

6
1

3

2

3

6

8

9

9
4

5

7

11 13 16

10 12 17 18 19 20

25 26 28 31 32 33

21 22 27 40 41 42

36 37 39 46

12
4
3

43 44

2
2

4
14 15 23

6

8

38

1

2

Konsekvens

1

2

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)

24 29 30

3

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet

19

Åtgärd krävs (9-12)
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27

Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 46
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Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Leverantörsfakturo
r

1

Risk för att fakturor inte betalas i tid.

3.Kännbar

Representationutbildning

2

Risk för att befintliga resurser inte
används ändamålsenligt.

3

Verksamhet /
Process

Kundfakturoravgiftsdebitering

Upphandling

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Finns i nuläget en bra struktur för
kontinuerlig kontroll och påminnelse.
Både på förvaltningsnivå och
centralt

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Ämnet kommuniceras med
kontinuitet och uppmärksammas och
tas om hand så fort något
uppmärksammas. Finns riktlinjer och
policys som ska följas.

Risk för inköp som inte har direkt
koppling till verksamheten vi bedriver.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Riktlinjer och förhållningssätt
kommuniceras med kontinuitet på
olika sätt. Stickprovskontroller görs
löpande i det dagliga arbetet.

4

Risk för att avtalade intäkter inte
faktureras.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Finns en bra struktur för själva
faktureringen. Finns dock behov av
att förbättra rutinerna för
avtalsskrivning, arkivering och
förtydligande av ansvar kopplat till
befintliga avtal för att underlagen ska
nå ekonomienheten. Finns behov av
att säkerställa att uppgifterna på
underlagen som inkommer stämmer.
Exempelvis angiven moms,
kunduppgifter referenskoder mm

5

Risk för att "kunder" fortsätter nyttja våra
tjänster trots utebliven betalning.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Hänger ofta samman med
autogirokunder på våra bad samt
uthyrning av planer och hallar.

6

Risk att Lagen om offentlig upphandling
(LOU) inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

7

Risk att ramavtal inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2021

Kommentar

För att förbättra rutinerna ytterligare
finns behov av att på ett mer
strategiskt sätt arbeta med frågan. I
nuläget handlar det om att avsätta
tid för att skaffa kunskap i de system
som finns som stöd och därigenom
kunna kommunicera
utvecklingsområden och
förhållningssätt.
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Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Personal- och
lönekontroller

8

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

3.Kännbar

Delegation

9

Risk att delegationsordningen inte följs.

Bisyssla

10

Verksamhet /
Process

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

2.Mindre
sannolik

6

Nej

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Risk att rutin kring bisyssla inte är känd
bland medarbetarna.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

11

Minskad trovärdighet för kommunen från
allmänheten.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Även identifierat på nämndens
workshop.

12

Grunduppdragen fullföljs inte enligt plan.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Hanteras inom ramen för ordinarie
budget- och planeringsprocess.
Även identifierat på nämndens
workshop.

13

Risk för negativ påverkan på
verksamheten på grund av förändrade
ekonomiska förutsättningar.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Hanteras inom ramen för ordinarie
budget- och planeringsprocess.

14

Risk att vi missar folkhälsoperspektivet i
olika frågor.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Identifierat vid nämndens workshop.

15

Risk att verksamheten påverkas
negativt på grund av ej ändamålsenliga
lokaler.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

16

Risk att verksamheten påverkas
negativt av att medarbetare inte har en
god psykosocial arbetsmiljö .

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

17

Risk för stress och ohälsa hos
medarbetare och chefer.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

18

Risk för hot/våld mot medarbetare i
öppen verksamhet.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Identifierat på nämndens workshop.

19

Risk för otrygga miljöer

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Identifierat på nämndens workshop.

20

Risk att personuppgifter eller annan
information röjs.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Arbetas med som ett
förbättringsarbete på
verksamhetsnivå.

Kommentar

Kontanthantering

Mål och uppdrag

Arbetsmiljö

Säkerhet och
trygghet

Hantering av
personuppgifter
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Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

21

Risk för att felaktiga beslut fattas.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

22

Risk att ärendeberedningen inte är
ändamålsenlig.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

IT

23

Risk för otillräcklig säkerhet i IT- miljön.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Dokumenthanterin
gsplan

24

Risk för felaktig hantering av allmänna
handlingar.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Rekrytering

25

Diskriminering vid rekrytering, minskade
personalärenden samt breddad
rekrytering.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Lönebildning

26

Risk för svårigheter att rekrytera
personal.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Personalärenden

27

Risk att arbetsrättsliga lagar, avtal,
facklig samverkan inte hanteras korrekt
vid personalärenden.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Moms

28

Risk för felaktig momsredovisning.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Autogirohantering

29

Risk för ökad administration.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

30

Risk för att kunderna fortsätter nyttja
våra tjänster trots utebliven betalning
eller vid avslutat abonnemang.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

31

Risk att avtal inte uppfylls enligt
intention.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

32

Risk för att avtal försvinner.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

33

Risk för att kassaredovisningen inte
uppfyller kraven.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

34

Risk för svinn.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

35

Risk för felaktig attestering av fakturor.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Verksamhet /
Process
Ärendehantering

Avtal

Kassaredovisning

Attestflöden

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2021

Kommentar

Kunskapen behöver förbättras och
genomlysning av hur vi gör och idag
behöver belysas.

Tas med i plan för att förtydliga
rutiner och öka/bibehålla
kunskapsnivån.
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Verksamhet /
Process
Medborgardialog

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kommentar

36

Risk att inte tillvara på medborgarnas
och minoritetsgruppernas perspektiv,
kunskaper och synpunkter.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

37

Risk för förtroendeskada/politikerförakt.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

38

Risk för digitalt utanförskap.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

39

Risk för försämrade möjligheter till
dialog och kreativitet.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Introduktion

40

Risk för negativ påverkan på
verksamheten på grund av otillräcklig
introduktion.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Oegentligheter

41

Risk för förtroendeskada

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Även identifierat på nämndens
workshop.

Nämnd

42

Risk att vi går in i andra nämnders
ansvarsområden

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Identifierat på nämndens workshop.

43

Risk för negativ påverkan på
verksamheten när det gäller
nämndsövergripande projekt

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Identifierat på nämndens workshop.
Hanteras i den politiska processen
och genom samverkan mellan
presiderna, ett exempel är
presidieöverläggningar.

44

Risk för att allmänheten får fel
uppfattning av verksamheten

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Identifierat på nämndens workshop.
Ledningsgruppen har initierat ett
arbete kring bemötandet/samarbete
med media hösten 2020.

45

Risk att nämnden inte hinner
agera/sätta in åtgärder.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Identifierat på nämndens workshop.
Vid krissituationer finns rutiner för
kommunikation mot nämnden.
Förvaltningschefen har en
kontinuerlig dialog med presidiet och
informerar om aktuella händelser.

46

Risk för sårbarhet i verksamheten.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Identifierat på nämndens workshop.

Digitalisering

Kommunikation

Dokumentation av
processer
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Identifierat på nämndens workshop.

Identifierat vid nämndens workshop.
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Intern kontrollplan 2021
Fritids- och folkhälsonämnden

1 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Dokumenthante
ringsplan

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för felaktig
hantering av
allmänna
handlingar.

Risk att dokumenthanteringsplan inte efterlevs
när det gäller hantering av allmänna
handlingar.

Dokumenthanteringsplan

Stickprovskontroller på
efterlevnad av
dokumenthanteringsplan.

Varje år

Avsaknad av dokumenterade rutiner för
framtagning, genomförande och uppföljning av
avtal kan leda till att intentionerna i avtalet inte
genomförs enligt plan.

Process för framtagning och uppföljning av
avtal

Processkartläggning av
arbetet med att ta fram,
genomföra, följa upp,
dokumentera och arkivera
avtal.

Varje år

Finns behov av rutiner för avtalsskrivning och
arkivering.
Avtalen ska förvaras på ett sätt som minskar
sårbarheten i verksamheten.

Process för framtagning och uppföljning av
avtal

Processkartläggning och
dokumentation av arbetet
med att ta fram, genomföra,
följa upp, dokumentera och
arkivera avtal.

Varje år

Om dokumentation av processer saknas
uppstår sårbarhet i verksamheten vid ex.
personalfrånvaro.

Dokumentation av processer

Översyn och dokumentation
av prioriterade processer.

Varje år

Riskbedömning
2021
12
Avtal

Risk att avtal inte
uppfylls enligt
intention.
Riskbedömning
2021
9
Risk för att avtal
försvinner.
Riskbedömning
2021
9

Dokumentation
av processer

Risk för sårbarhet i
verksamheten.
Riskbedömning
2021
9
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2 Personal
Verksamhet /
Process
Bisyssla

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Minskad
trovärdighet för
kommunen från
allmänheten.

Risk för förtroendeskada för kommunen om
rutin kring bisyssla inte följs.

Rutin för bisyssla

Informationssatsning till alla
medarbetare om rutin för
bisyssla.

Varje år

Under coronapandemin har många chefer och
även övriga medarbetare haft en hög
arbetsbelastning och en del medarbetare har
bytt arbetsplats. Det har varit snabba
omställningar som har krävt förändrat
arbetssätt, där kompetensutveckling och andra
verktyg inte fullt ut hunnit tillgodoses.

Krishantering

Uppföljning av arbetet med
krishantering under
Coronapandemin på
arbetsplatser och FSG.

Varje år

Otydlig rekryteringsprocess kan leda till
diskriminering vid rekrytering.

Rekryteringsprocess

Utveckling av mallar,
checklistor och former för
stöd av HR funktionen i
förvaltningens
rekryteringsprocess.

Varje år

Lönebildningen är en viktig del av stadens
personal- och kompetensförsörjning. Om vi
som arbetsgivare inte är korrekta vid
lönesättning kan lönen upplevas som orättvis
vilket leder till svårigheter vid rekrytering.

Kunskap kring lönebildning

Utbildning i lönebildning för
förvaltningens chefer.

Varje år

Riskbedömning
2021
9
Arbetsmiljö

Risk att
verksamheten
påverkas negativt
av att medarbetare
inte har en god
psykosocial
arbetsmiljö .
Riskbedömning
2021
9

Rekrytering

Diskriminering vid
rekrytering,
minskade
personalärenden
samt breddad
rekrytering.
Riskbedömning
2021
9

Lönebildning

Risk för
svårigheter att
rekrytera personal.
Riskbedömning
2021
9
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3 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Kundfakturoravgiftsdebitering

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att
avtalade intäkter
inte faktureras.

Risk för att vi inte får in de intäkter som vi ska
få in som en konsekvens av otydliga avtal och
underlag för fakturering.

Kundfakturaprocessen

Översyn och analys av
kundfakturaprocessen.

Varje år

Otydliga rutiner, avsaknad av skriftlig
dokumentation kan leda till att kunder fortsätter
nyttja tjänster trots utebliven betalning.

Rutin

Översyn av rutiner

Varje år

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.

Ramavtalstrohet

Analys av ramavtalstrohet
med hjälp av nytt
analysverktyg.

Varje år

Ramavtalstrohet

Löpande
stickprovskontroller

Varje år

Okunskap kring kassaredovisning kan leda till
felaktig momsredovisning.

Momsredovisning och kassaredovisning

Stickprovskontroller på 3
enheter. Hur ser
redovisningarna ut utifrån
korrekt moms specificerad?
Har vi rutiner som
säkerställer en korrekt
kassaredovisning? Finns
plan för utbildningsinsatser?

Varje år

Otydliga rutiner, många hållpunkter i processen
både vid upplägg och avslut. Bidrar till
försämrad service till våra kunder.

Rutiner för betalning

Kontroll av rutiner för
betalning. Finns rutiner som
säkerställer betalning av
nyttjade tjänster? Hur ser de
ut?

Varje år

Riskbedömning
2021
9
Risk för att
"kunder" fortsätter
nyttja våra tjänster
trots utebliven
betalning.
Riskbedömning
2021
9
Upphandling

Risk att ramavtal
inte följs
Riskbedömning
2021
9

Moms

Risk för felaktig
momsredovisning.
Riskbedömning
2021
9

Autogirohanteri
ng

Risk för ökad
administration.
Riskbedömning
2021
12
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Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att
kunderna fortsätter
nyttja våra tjänster
trots utebliven
betalning eller vid
avslutat
abonnemang.

Otydliga rutiner och många hållpunkter i
processen bidrar till att det blir svårt att få en
överblick över hela processen.

Rutiner för upplägg/avslut av kunder

Kontroll av rutiner. Finns
rutin för uppläggning och
avslut för nya och gamla
kunder? Hur ser de ut? Är
rutinerna kända?

Varje år

Risk för att redovisningen inte är transparent
utifrån okunskap och otydliga
kassahanteringsrutiner.

Rutin för kassaredovisning

Översyn och kontroll av
kassaredovisningen

Varje år

När kassadiffar inte uppmärksammas och
utreds leder det till svinn.

Rutin för kassadiffar

Kontroll av rutin för
kassadiffar.

Varje år

Fakturor betalas på ett felaktigt sätt utifrån
kunskap om attestregler, förhållningssätt och
jävsituationer.

Rutin och informationsmaterial

Kontroll av rutin och
informationsmaterial riktat
till Agressoanvändare.

Varje år

Kunskap kring attestregler

Information till
Agressoanvändare om
attestflöde och rutiner kring
detta.

Varje år

Riskbedömning
2021
12
Kassaredovisni
ng

Risk för att
kassaredovisninge
n inte uppfyller
kraven.
Riskbedömning
2021
9
Risk för svinn.
Riskbedömning
2021
8

Attestflöden

Risk för felaktig
attestering av
fakturor.
Riskbedömning
2021
8

Fritids- och folkhälsonämnden, Intern kontrollplan 2021

5(6)

4 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Medborgardialo
g

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att inte tillvara
på medborgarnas
och
minoritetsgruppern
as perspektiv,
kunskaper och
synpunkter.

Svårigheter att nå alla medborgare.

Arbetssätt för medborgardialog/medskapande
dialog

Översyn av arbetet med
medborgardialog och
medskapande dialog.

Varje år

Kunskap i medborgardialog/medskapande
dialog

Utbildning och
kompetensutveckling för
medarbetare och politiker.

Varje år

Om återkoppling inte sker vid
medborgardialoger och medskapande dialoger
finns en risk för politikerförakt och minskat
förtroende.

Kunskap i medborgardialog och medskapande
dialog.

Utbildning och
kompetensutveckling för
medarbetare och politiker.

Varje år

Arbetssätt för medborgardialog/medskapande
dialog

Översyn av arbetet med
medborgardialog och
medskapande dialog.

Varje år

Digitala möten riskerar att minska möjligheten
till dialog och kreativitet.

Digitala möten

Översyn av verktyg,
arbetssätt och möjligheter
när det gäller digitala möten.

Varje år

Riskbedömning
2021
9
Risk för
förtroendeskada/p
olitikerförakt.
Riskbedömning
2021
9
Digitalisering

Risk för
försämrade
möjligheter till
dialog och
kreativitet.
Riskbedömning
2021
9
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Datum

Instans

2020-08-31

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2020-00127 1.2.3.2

Riskanalys och intern kontrollplan 2021 för Fritids- och
folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern
kontrollplan 2021 och översända denna till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen för kännedom.
Ärendet i sin helhet
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

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den
politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En
riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte
allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern
kontrollplan .
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 det kommenteras. Nämnden kan även
välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning.
Fokus för riskidentifiering inför 2021 har varit att beakta risker inom den egna
verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. Coronapandemin och den

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

E-post

Telefon
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Sida

Borås Stad
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särskilda situation som uppstått med anledning av denna har beaktats och ett
antal risker inför kommande år har identifierats utifrån detta. Ett arbete med att
identifiera risker på verksamhets,- och förvaltningsövergripande nivå har också
genomförts. Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering genom
en workshop, med anledning av Coronapandemin genomfördes workshopen
digitalt.
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.
Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar, att identifiera
risker och hitta förbättringsområden är en del i verksamhetsutvecklingen.
Utöver den interna kontrollplanen på nämndsnivå har arbetet med intern
kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som hanteras på
verksamhetsnivå.
Beslutsunderlag
1. Riskanalys 2021, Fritids- och folkhälsonämnden
2. Intern kontrollplan 2021, Fritids- och folkhälsonämnden
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Andreas Zalewski, 033-35 32 29
andreas.zalewski@boras.se

Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämndens riskanalys inför intern
kontrollplan 2021
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att lägga riskanalysen till handlingarna.
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
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll
(KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den
interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd
och bolag ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och
anvisningar för denna.
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att
det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja 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.

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25
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2020-08-10
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Miljö- och konsumentnämnden genomför riskanalys inför intern kontrollplan 2021
vid sammanträdet den 25 augusti 2020.

Agneta Sander
Miljöchef
Bilaga
Riskanalys utgångsmaterial

Niclas Björkström
Avdelningschef

Riskanalys - 2021 (Miljö- och konsumentnämnden)
Kategori

Verksamhet / Process

Riskbild

Beskrivning

Egen
verksamhet

Posthantering/Diarieföring

Risk för att
verksamhet ej sköts
på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Kontroll att gällande regelverk följs
avseende posthantering och diarieföring
av allmänna handlingar.

6

Ja

Kontroll följs upp
varje år

Egen
verksamhet

Delegationsbeslut,
skrivelser

Risk för att
verksamhet ej sköts
på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Kontroll att beslut gäller vid
överprövning.

6

Ja

Kontroll följs upp
varje år

Egen
verksamhet

Utskick av beslut

Risk för att
verksamhet ej sköts
på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Kontroll att handläggningen av ärenden
inte försenas och orsakar sökande eller
verksamhetsutövare negativa
konsekvenser.

8

Ja

Egen
verksamhet

Dokumenthanteringsplan

Risk för att
verksamhet ej sköts
på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Kontroll att upprättad
dokumenthanteringsplan är aktuell och
följs.

5

Ja

Kontroll följs upp
varje år

Egen
verksamhet

Dataskyddsförordningen
(GDPR)

Risk att
personuppgifter eller
annan känslig
information röjs.

Kontroll att ny lagstiftning förs in i det
dagliga arbetet.

6

Ja

Kontroll följs upp
varje år

Arbetsmiljö - hot och
trakasserier

Risk att personal
hotas och
trakasseras.

Kontroll att rutiner, information och stöd
finns utarbetade.

10

Ja

Personal

Social arbetsmiljö

Risk att den sociala
arbetsmiljön
påverkas på grund
av Covid.

Kontroll att verktyg och stöd finns för
medarbetare och chefer så att den
sociala arbetsmiljön inte försämras vid
distansarbete.

9

Ja

Fysisk arbetsmiljö

Risk att den fysiska
arbetsmiljön
försämras vid
distansarbete på
grund av Covid.

-Hur säkerställs att den fysiska
arbetsmiljön inte påverkas vid
distansarbete?

6

Nej

Personal

Personal

Riskbedömning

Till Plan

Kommenatar

Kategori

Verksamhet / Process

Riskbild

Beskrivning

Riskbedömning

Till Plan

Kommenatar

-Finns det resurser och anpassade
mötesrum så det går att ordna säkra
fysiska möten?

5

Nej

-Verksamhetens kvalitet kan bli lidande
på grund av hög sjukfrånvaro pga Covid.
-Kommer verksamhetens produktivitet att
sjuka vid distansarbete?

12

Ja

Bisyssla

Förtroende

Kontroll att bisyssla anmäls till
arbetsgivaren. Som offentligt anställd får
man inte ha bisysslor som är
förtroendeskadliga, konkurrerande eller
arbetshindrande. Se lagen om offentlig
anställning (LOA)

14

Ja

Kompetens- och
resursbrist

Risk att förvaltningen
inte klarar sitt
uppdrag med
avseende på
svårigheter att
rekrytera på grund av
låg lön, få utbildade
med relevant
utbildning, etc.

Kontroll att förvaltningen klarar sitt
uppdrag trots svårigheter att nyrekrytera
på grund av låg lön, få utbildade med
relevant utbildning, etc.

11

Ja

Kontroll av taxor och avtal

Risk att taxor och
avtal inte följs.

Kontroll att taxor och avtal är korrekta
och följs.

6

Ja

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att felaktiga
kundfakturor skickas
ut

Kontroll att rätt belopp debiteras och/eller
skickas till rätt person.

8

Ja

Ekonomi

Uppföljning budget
månadsvis

Risk att det
ekonomiska utfallet
ej följer budget utan
att åtgärder vidtas.

Kontroll att det ekonomiska utfallet följer
budget med åtgärder.

13

Ja

Ekonomi

Upphandling

Risk att ramavtal inte
följs

Kontroll att ramavtal tillämpas och att
leverantör som ej är upphandlad
används för inköp i verksamheten.
Kontroll av avtalstrohet.

5

Ja

Personal

Personal

Ekonomi

Ekonomi

Kontroll följs upp
varje år

Kontroll följs upp
varje år

Kategori

Verksamhet / Process

Riskbild

Beskrivning

Delegation

Risk att
delegationsordningen
ej följs

Kontroll att rätt person fattar
myndighetsbeslut gällande ärenden där
den ej har behörig delegation.

7

Ja

Kontroll av styrdokument

Risk för att
verksamhet ej sköts
på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Kontroll att stadens styrdokument är
kända och följs.

5

Nej

Förvaltningsövergripande

Rutiner vid
krissituationer

Kontroll att rutiner vid krissituationer är
kända av medarbetarna.

8

Ja

Måluppfyllelse

Risk att mål och
uppdrag avseende
ekonomi och
verksamhet från
nämnden inte
uppfylls inom
ekonomiska ramar.

Kontroll att mål och uppdrag avseende
ekonomi och verksamhet från nämnden
uppfylls inom ekonomiska ramar.

10

Ja

Måluppfyllelse

Uppföljning planerad
tillsyn jämfört med
utförd tillsyn

Kontroll av verklig tillsyn jämfört med
planerad tillsyn enligt beslutade
tillsynsplaner.

12

Ja

Styrning
och ledning
Styrning
och ledning

Styrning
och ledning
Styrning
och ledning

Styrning
och ledning

Riskbedömning

Till Plan

Kommenatar
Kontroll följs upp varje
år
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Intern kontrollplan 2021
Servicenämnden

Intern kontrollplan 2021 behandlad på
Servicenämndens sammanträde 2020-08-27

1 Inledning
Varje nämnd 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.

2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Samverkan

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Det finns en risk att
samarbetet med
andra nämnder
och bolag inom
Borås Stad inte
alltid fungerar.

Om samarbetet brister inom Borås Stad
(kommun inklusive bolagskoncern) finns risker
för suboptimering inom verksamheterna med
onödiga kostnader och onödig tidsutdräkt. Ett
otydligt samarbete kan också skapa en
organisatorisk osäkerhet inom kommunen,
vilket kan innebära konflikter.

Avstämning av samverkan

Servicenämndens presidium
initierar och bokar möten
med koncernens olika
presidium och berörda
tjänstemän, för uppföljning
och påverkansarbete i
positiv anda.

Varje
tertial

Servicekontorets roll vid krisberedskap måste
beaktas och belysas för Borås Stads
verksamheter, för att SK ska fungera som en
resurs vid kriser och extraordinära händelser,
t.ex. vid stormar, översvämningar, snöfall och
sabotage, vilket kräver en volym av ordinarie
uppdrag i avtal inom entreprenadsidan. Det
finns ett tydligt samband mellan ordinarie
volymer och förvaltningens förmåga att hålla en
beredskapsorganisation.

Avstämning uteblivna beredskapsuppdrag

Bevaka och följa upp utfallet
utifrån ett övergripande
krisberedskapsperspektiv.

Varje
tertial

Riskbedömning
2021
6
Omvärldsfaktor:
Marknad

Kontroll
frekvens

Riskbild

Uteblivna
beredskapsuppdrag
Riskbedömning
2021
9

Servicenämnden, Intern kontrollplan 2021
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3 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Rekrytering

Hög medelålder

Vi har en hög medelålder på personalen och vi
har svårt att rekrytera i åldersgruppen 30-39

Statistik för anställda i åldersgrupp 30-39 år

Sammanställning av antalet
anställda i åldersgruppen
30-39 år. Redovisat i
procent årsvis i jämförelse
med föregående år.

Varje år

Som offentligt anställd får man inte ha bisysslor
som är förtroendeskadliga, konkurrerande eller
arbetshindrande. Se lagen om offentlig
anställning (LOA)

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 SAMpresentation som visas på
APT.

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Leverantörsfakturor:
Attestbehörighet,
manuella
leverantörsbetalningar

Vid manuella leverantörsfakturor saknas
automatisk kontroll av
- tvåhandsprincipen
- att behöriga personer attesterar

Korrekta attester vid manuell
leverantörsbetalning

Samtliga manuella
leverantörsfakturor
kontrolleras

Riskbedömning
2021
9
Bisysslor

Förtroende och
konkurrens
Riskbedömning
2021
6

Kontroll
frekvens

4 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturor

Kontroll
frekvens
Varje år

Riskbedömning
2021
3
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5 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Verksamhetskontroller

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att
verksamheten ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.

Servicenämndens verksamhet är ISOcertifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Verksamhetskontroller sker enligt ISOstandard.

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.

Riskbedömning
2021
4
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Dnr SN 2020-00052 1.2.3.2

Riskanalys 2021
Servicenämnden

Riskanalys 2021 behandlad på
Servicenämndens sammanträde 2020-08-27

1 Inledning
Varje nämnd ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av
rutiner och processer. Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig
personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:
•
•
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m

Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen.
Risker ska identifieras och värderas utifrån verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv ekonomiska, politiska,
verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar.
Risker ska värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Risk innebär sannolikheten för att fel uppstår. Konsekvens innebär de ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser som uppstår vid fel.
Coso-modellen
Konsekvenser
1

Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen)

2

Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen)

3

Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen)

4

Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa)

Sannolikheter
1

Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå)

2

Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå)

3

Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå)

4

Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)

Riskbedömning (=konsekvens x sannolikhet)
1-3

Inget agerande krävs, vi accepterar riskerna

4-8

Rutinen/processen bör hållas under uppsikt

9-12

Rutin/processen bör åtminstone tas med i kommande intern kontrollplan

13-16

Direkt åtgärd krävs

Servicenämnden, Riskanalys 2021
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2 Regler för Intern kontroll
Servicenämnden antog anvisningar för intern kontroll 2017-12-07, dnr SN 2017-00203. Anvisningarna revideras 2019-08-21, dnr SN 2019-00095.
Reglerna bifogas.

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
Inom ramen för den interna kontrollen ska varje nämnd göra en risk- och väsentlighetsanalys för verksamheterna. Utifrån den analysen upprättas sedan en
intern kontrollplan. Servicenämndens verksamheter är ISO-certifierade för kvalitet och miljö. Det innebär också krav på bl.a. att riskanalyser och
handlingsplaner upprättas.
Med utgångspunkt från 2018-2020 års riskanalyser och interna kontrollplaner har ledningsgruppen tagit fram ett underlag till riskanalys och intern
kontrollplan för 2021. Servicenämnden och dess presidium har därefter fått ta del av materialet och har sedan kunnat använda det som utgångspunkt för
sitt eget arbete med risk- och väsentlighetsanalys och intern kontrollplan. Nämndens beslut kommer att föregås av partiöverskridande grupparbete där
både analys och plan bearbetas och leder fram till beslutsförslag och beslut.
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4 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning

Till
plan

Kommentar

Inventarier

Inventering av stöldbegärlig utrustning
Beskrivning
Risk att årlig inventering ej genomförs utifrån upprättad
inventarieförteckning

6

Nej

Den utrustning som finns i uthyrningsmodulen inventeras
oavsett genom att den finns i systemet.

Konkurrens

En fortsatt konkurrensutsättning är en risk för
Servicekontorets verksamheter.
Beskrivning
Bland annat innebär utmaningsrätten att kaféer och
restauranger kan bli föremål för upphandling.
Utmaningsrätt och konkurrensutsättning kräver att
verksamheten ständigt vässas för att hålla bästa möjliga
kvalitet.

4

Nej

Det är osannolikt i dagsläget att någon verkligen kommer
att ta tag i utmaningsrätten.

En fortsatt konkurrensutsättning är en risk för
Servicenämndens verksamheter
Beskrivning
Förlorade anbud är en risk för Entreprenads fortlevnad

9

Nej

Ingår i verksamhetsmått som redovisas i samband med
nämndens möten och i budgetprocessen. Därmed behövs
inte ytterligare uppföljning göras här

Beställarutförare-modellen
Beskrivning
Risk för bristande förståelse för modellen från beställarnas
sida, vilket får till konsekvens att det finns risk för att
beställare inte aktivt deltar i modellen

9

Nej

Frågan har under 2019 lyfts på centralt håll genom
Revisionsrapporten som kom 2019-10-19. SN har svarat på
en remiss gällande detta och bevakar ärendet framöver, då
det är av stort intresse för förvaltningen

Samverkan

Det finns en risk att samarbetet med andra nämnder och
bolag inom Borås Stad inte alltid fungerar.
Beskrivning
Om samarbetet brister inom Borås Stad (kommun
inklusive bolagskoncern) finns risker för suboptimering
inom verksamheterna med onödiga kostnader och onödig
tidsutdräkt. Ett otydligt samarbete kan också skapa en
organisatorisk osäkerhet inom kommunen, vilket kan
innebära konflikter.

6

Ja

Kommunikation

Begränsad kunskap om verksamheterna
Beskrivning
Risk att kunskap som finns inte utnyttjas mellan
verksamheterna

6

Nej

Servicenämnden, Riskanalys 2021

Direkt åtgärd

Det är viktigt att fortsätta arbeta med hur vi kan ge
personalen tid och möjlighet att interagera mellan
verksamheterna.
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Lagar och avtal

Avtal slutna av koncerninköp, gällande för Borås Stad
Beskrivning
Risk att avtalen ej är anpassade efter SK:s verksamheter

6

Nej

Vi har haft utbildningar för personalen i LOU, vi använder
tendsign för direktupphandlingar mm så sannolikheten att
detta inträffar har minskat.

Förändrade miljöregler

6

Nej

Följs upp inom ramen för ISO, SK är certifierade inom miljö
och det är ett standardkrav att följa upp miljölagstiftning.
Detta samordnas av miljö och kvalitetssamordnare.

LOU kan vara hinder vid behov av snabba beslut.
Beskrivning
Risk att inte kunna utföra jobb i tid

9

Nej

Vi kan inte kontrollera/påverka detta på något sätt genom
intern kontroll.

GDPR
Beskrivning
Ny lagstiftning förs inte in i det dagliga arbetet.

6

Nej

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att implementera
den nya lagstiftningen i vårt dagliga arbete med hjälp av de
verktyg som tillhandahålls från staden.

Omvärldsfaktor:
Kommunikation

Marknadsföring
Beskrivning
Vi kan inte förvänta oss att medborgare har kunskap om
beställar-utförarkonceptet.

9

Nej

Vi kan inte kontrollera/påverka detta på något sätt genom
intern kontroll.

Omvärldsfaktor:
Marknad

Förändrad marknad
Beskrivning
Beroende på hur den koncerninterna marknaden
utvecklas kan behovet av våra tjänster förändras.

9

Nej

Frågan har under 2019 lyfts på centralt håll genom
Revisionsrapporten som kom 2019-10-19. SN har svarat på
en remiss gällande detta och bevakar ärendet framöver,
då det är av stort intresse för förvaltningen

Uteblivna beredskapsuppdrag
Beskrivning
Servicekontorets roll vid krisberedskap måste beaktas och
belysas för Borås Stads verksamheter, för att SK ska
fungera som en resurs vid kriser och extraordinära
händelser, t.ex. vid stormar, översvämningar, snöfall och
sabotage, vilket kräver en volym av ordinarie uppdrag i
avtal inom entreprenadsidan. Det finns ett tydligt samband
mellan ordinarie volymer och förvaltningens förmåga att
hålla en beredskapsorganisation.

9

Ja

Omvärldsfaktor:
Media

Felaktig information sprids till allmänheten
Beskrivning
Om felaktig information presenteras av media, kan
förtroendet för SK undermineras.

6

Nej

Vi har en kommunikatör idag som aktivt deltar i det arbete
som görs centralt inom kommunikation. Dataservice
förstärker from 2020 även med en Digital kommunikatör, för
IT-tjänster som tillhandahålls av dem.

Politiska beslut

Politiska beslut som påverkar vår möjlighet att arbeta

12

Nej

Inget SN kan påverka.

Utveckling

Begränsad utveckling av verksamheten
Beskrivning
Verksamhetsutvecklingen kan påverkas genom begränsad
avsatt tid och/eller slimmad organisation

6

Nej
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5 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning

Till
plan

Kommentar

Personal- och
lönekontroller

Löneutbetalning: Risk att felaktig lön betalas ut
Beskrivning
Automatisk kontroll saknas i lönesystemet för kontroll av
behörig attestant och korrekt inmatning av uppgifter från
underlag.

6

Nej

Kontrollfrekvens vart tredje år. Nästa kontrollår = 2022.

Rekrytering

Rekryteringsrisk. Det finns risk för att det inte går att
rekrytera rätt personal för att utveckla Servicekontoret.
Beskrivning
Beroende på verksamhetens art varierar storleken på
risken, men kompetent personal är grundläggande för att
nämnden ska kunna utföra sitt uppdrag.

9

Nej

Görs i kompetensförsörjningsplanen som följs upp årligen
och i Servicekontorets personalekonomiska redovisning.

Hög medelålder
Beskrivning
Vi har en hög medelålder på personalen och vi har svårt
att rekrytera i åldersgruppen 30-39

9

Ja

Görs i kompetensförsörjningsplanen som följs upp årligen
och i Servicekontorets personalekonomiska redovisning.

Svårigheter att rekrytera personal med rätt erfarenhet och
inom rimlig tid.
Beskrivning
Det är svårt att få tag på personal med erfarenhet och när
vi har lärt upp de som kommit in som oerfarna försvinner
de ofta till bättre betalda jobb på den privata marknaden.
När söktrycket är lågt drar rekryteringsprocessen ut på
tiden. Det innebär att medarbetare hinner sluta innan
efterträdaren är på plats.

9

Nej

Görs i kompetensförsörjningsplanen som följs upp årligen
och i Servicekontorets personalekonomiska redovisning.

Risk för alltför hög personalomsättning. En alltför hög
personalomsättning påverkar kvaliteten negativt.
Beskrivning
En analys av nuvarande personalomsättning tillsammans
med en åtgärdsplan bör prioriteras under året.

9

Nej

Görs i kompetensförsörjningsplanen som följs upp årligen
och i Servicekontorets personalekonomiska redovisning.

Nyckelpersoner
Beskrivning
Risk för ökad sårbarhet och att förlora kompetens om för
mycket kunskap samlas hos enskilda medarbetare.

6

Nej

Görs i kompetensförsörjningsplanen som följs upp
regelbundet

Personalbemanning
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Personalbemanning,
forts

Specialistfunktion
Beskrivning
Avsaknad av specialistfunktion kan medföra förlorad
kunskap eller ökade konsultkostnader

9

Nej

Personalutveckling

Förnyelse
Beskrivning
Medarbetare som inte kan och eller vill utvecklas, hämmar
utvecklingen av förvaltningen som helhet, men även
gruppvis

6

Nej

Bisysslor

Förtroende och konkurrens
Beskrivning
Som offentligt anställd får man inte ha bisysslor som är
förtroendeskadliga, konkurrerande eller arbetshindrande.
Se lagen om offentlig anställning (LOA)

6

Ja

Görs i kompetensförsörjningsplanen som följs upp
regelbundet

Vid nyanställning lämnas en introduktionsmapp till den
anställde. I den finns information om vad som gäller för
bisysslor i Borås Stad. Det finns också en blankett den
anställde ska fylla i om den har en bisyssla. Ingår i ISO,
rutin 2595.

6 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturor

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Kommentar

Leverantörsfakturor: Attestbehörighet, manuella
leverantörsbetalningar
Beskrivning
Vid manuella leverantörsfakturor saknas automatisk
kontroll av
- tvåhandsprincipen
- att behöriga personer attesterar

3

Ja

Automatiska kontroller saknas.

Leverantörsbedömning
Beskrivning
Kontroll av nya leverantörer enligt rutin 0-1017-SK i
Kvalitets- och miljöplanen för att säkerställa inköp från
seriösa leverantörer.

2

Nej

Leverantörsfakturor: YY-koder (elektronisk referens)
Beskrivning
Fakturaflödet får sämre kvalitet när YY-koder är
felaktiga på fakturan. Risk för betalning efter
förfallodatum ökar.

6

Nej

Riskbild
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Kontrollfrekvens vart tredje år. Nästa kontrollår = 2022.
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Representationutbildning

Utbildning/seminarier/representation: Korrekta
fakturaunderlag avseende verifikationer på konton för
utbildning/seminarier/representation.
Beskrivning
Ändamål, deltagare och program bifogas
leverantörsfakturan avseende
utbildning/seminarier/representation.
Automatiska kontroller saknas i ekonomisystemet.

6

Nej

SK följer de riktlinjer/regler som finns från SKM

Upphandling

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte
följs
Beskrivning
Risk att upphandling sker felaktigt

4

Nej

Kontrollfrekvens: kontrolleras varje mandatperiods första
år. Nästa kontrollår = 2023", men förvaltningen anser att
både sannolikhet och konsekvens för att detta inträffar har
sänkts, då vi som ovan beskrivet numera har utbildning på
förvaltningen samt att vi använder de verktyg som finns
regelbundet.

Risk att ramavtal inte följs.
Beskrivning
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt genom att ej
upphandlat sortiment inhandlas från
ramavtalsleverantör.

6

Nej

Kontrollfrekvens: kontrolleras varje mandatperiods första
år. Nästa kontrollår = 2023", men förvaltningen anser att
konsekvens för att detta inträffar har sänkts, därför får det
en sänkt riskbedömning.

Risk att ramavtal inte upprättas
Beskrivning
Risk att ej upphandlade leverantör anlitas av
verksamheten

6

Nej

Vi har haft utbildningar för personalen i LOU, vi använder
tendsign för direktupphandlingar mm så sannolikheten att
detta inträffar har minskat.

Kontanthantering: Avstämning av
handkassor/växelkassor, utkvitterade från stadskassan
Beskrivning
Förskingringsrisk

2

Nej

Kontanthantering: Stadskassan - avstämning av
redovisningen
Beskrivning
Förskingringsrisk

3

Nej

Kontanthantering

Servicenämnden, Riskanalys 2021
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7 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Kommentar

Verksamhetskontroller

Risk för att verksamheten ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Beskrivning
Servicenämndens verksamhet är ISO-certifierad enligt
ISO 9001 och ISO 14001. Verksamhetskontroller sker
enligt ISO-standard.

4

Ja

IT: Säkerhet

Dataintrång
Beskrivning
Det finns en risk för att dataintrång kan påverka hur
vår verksamhet kan/ska skötas

8

Nej

IT: Tillgänglighet

Datakommunikationsavbrott på inkommande
internetlinor (extern leverantör)
Beskrivning
Verksamheten avstannar i princip helt vid
kommunikationsavbrott på IT utrustning

8

Nej

IT: Utveckling

Bristande IT-kompetens
Beskrivning
Medarbetare som inte kan och eller vill använda
tekniken på rätt sätt hämmar utvecklingen av
förvaltningen som helhet, men även gruppvis

9

Nej

Ej till plan för att förvaltningen utgår från att det kommer att
kvarstå som övergripande kvalitetsmål även för 2021-2023.

Drivmedelsstation
Beskrivning
Sabotage, handhavandefel mm kan medföra skada på
anläggningen och omgivningen

8

Nej

Vi har gjort de åtgärder som är möjliga i dagsläget, genom
inhägnad runt området och kameraövervakning. Vi har
även ronderande väktare.

Direkt åtgärd

Riskbedömningen är generell för samtliga rutiner i ISO. ISO
plan/rapporter presenteras för nämnden i samband med
riskanalys/intern kontroll samt bifogas i Stratsys. Enligt ISO
genomförs både intern- och externrevision varje år. Till det
kommer den kontroll av de nedbrutna verksamhetsmål som
enheterna har samt den löpande ekonomiska kontrollen.

Klimat
Säkerhet
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8 Riskmatris
4
12

8

12

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

16

23 24 26

4

3
9

6
4

7

16 21 28 29

30 36

9

12

14 15 17 18 19 20

37

4

22 25 31 33 34 35

3

3
2
2
8

4
5

13

6
3

6

8

10 11 27 32

1

38 39

2

1

2

Konsekvens

2

3

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)
Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

1

1

1

2

3

4

Sannolikhet

Totalt: 39
13

Åtgärd krävs (9-12)
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10(15)

Verksamhet /
Process

Risk
nr

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Leverantörsfakturor

1

Leverantörsfakturor: Attestbehörighet,
manuella leverantörsbetalningar

1.Försumbar

3.Möjlig

3

Ja

Automatiska kontroller saknas.

2

Leverantörsbedömning

1.Försumbar

2.Mindre
sannolik

2

Nej

3

Leverantörsfakturor: YY-koder
(elektronisk referens)

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Kontrollfrekvens vart tredje år. Nästa
kontrollår = 2022.

Representationutbildning

4

Utbildning/seminarier/representation:
Korrekta fakturaunderlag avseende
verifikationer på konton för
utbildning/seminarier/representation.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

SK följer de riktlinjer/regler som finns
från SKM

Upphandling

5

Risk att Lagen om offentlig upphandling
(LOU) inte följs

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Kontrollfrekvens: kontrolleras varje
mandatperiods första år. Nästa
kontrollår = 2023", men förvaltningen
anser att både sannolikhet och
konsekvens för att detta inträffar har
sänkts, då vi som ovan beskrivet
numera har utbildning på
förvaltningen samt att vi använder
de verktyg som finns regelbundet.

6

Risk att ramavtal inte följs.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Kontrollfrekvens: kontrolleras varje
mandatperiods första år. Nästa
kontrollår = 2023", men förvaltningen
anser att konsekvens för att detta
inträffar har sänkts, därför får det en
sänkt riskbedömning.

7

Risk att ramavtal inte upprättas

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Vi har haft utbildningar för
personalen i LOU, vi använder
tendsign för direktupphandlingar mm
så sannolikheten att detta inträffar
har minskat.

8

Kontanthantering: Avstämning av
handkassor/växelkassor, utkvitterade
från stadskassan

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Nej

9

Kontanthantering: Stadskassan avstämning av redovisningen

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

10

Löneutbetalning: Risk att felaktig lön
betalas ut

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Kontanthantering

Personal- och
lönekontroller
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Verksamhet /
Process

Risk
nr

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Inventarier

11

Inventering av stöldbegärlig utrustning

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Den utrustning som finns i
uthyrningsmodulen inventeras
oavsett genom att den finns i
systemet.

Verksamhetskontroller

12

Risk för att verksamheten ej sköts på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Ja

Riskbedömningen är generell för
samtliga rutiner i ISO. ISO
plan/rapporter presenteras för
nämnden i samband med
riskanalys/intern kontroll samt
bifogas i Stratsys. Enligt ISO
genomförs både intern- och
externrevision varje år. Till det
kommer den kontroll av de
nedbrutna verksamhetsmål som
enheterna har samt den löpande
ekonomiska kontrollen.

Konkurrens

13

En fortsatt konkurrensutsättning är en
risk för Servicekontorets verksamheter.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Det är osannolikt i dagsläget att
någon verkligen kommer att ta tag i
utmaningsrätten.

14

En fortsatt konkurrensutsättning är en
risk för Servicenämndens verksamheter

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Ingår i verksamhetsmått som
redovisas i samband med nämndens
möten och i budgetprocessen.
Därmed behövs inte ytterligare
uppföljning göras här

15

Beställarutförare-modellen

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Frågan har under 2019 lyfts på
centralt håll genom
Revisionsrapporten som kom 201910-19. SN har svarat på en remiss
gällande detta och bevakar ärendet
framöver, då det är av stort intresse
för förvaltningen

Samverkan

16

Det finns en risk att samarbetet med
andra nämnder och bolag inom Borås
Stad inte alltid fungerar.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Rekrytering

17

Rekryteringsrisk. Det finns risk för att
det inte går att rekrytera rätt personal för
att utveckla Servicekontoret.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Servicenämnden, Riskanalys 2021
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som följs upp årligen och i
Servicekontorets
personalekonomiska redovisning.
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Verksamhet /
Process

Risk
nr

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

18

Hög medelålder

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Görs i kompetensförsörjningsplanen
som följs upp årligen och i
Servicekontorets
personalekonomiska redovisning.

19

Svårigheter att rekrytera personal med
rätt erfarenhet och inom rimlig tid.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Görs i kompetensförsörjningsplanen
som följs upp årligen och i
Servicekontorets
personalekonomiska redovisning.

20

Risk för alltför hög personalomsättning.
En alltför hög personalomsättning
påverkar kvaliteten negativt.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Görs i kompetensförsörjningsplanen
som följs upp årligen och i
Servicekontorets
personalekonomiska redovisning.

21

Nyckelpersoner

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Görs i kompetensförsörjningsplanen
som följs upp regelbundet

22

Specialistfunktion

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Görs i kompetensförsörjningsplanen
som följs upp regelbundet

IT: Säkerhet

23

Dataintrång

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

IT: Tillgänglighet

24

Datakommunikationsavbrott på
inkommande internetlinor (extern
leverantör)

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

IT: Utveckling

25

Bristande IT-kompetens

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Ej till plan för att förvaltningen utgår
från att det kommer att kvarstå som
övergripande kvalitetsmål även för
2021-2023.

Säkerhet

26

Drivmedelsstation

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Vi har gjort de åtgärder som är
möjliga i dagsläget, genom inhägnad
runt området och
kameraövervakning. Vi har även
ronderande väktare.

Personalutveckling

27

Förnyelse

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Kommunikation

28

Begränsad kunskap om verksamheterna

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Personalbemanning
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Det är viktigt att fortsätta arbeta med
hur vi kan ge personalen tid och
möjlighet att interagera mellan
verksamheterna.
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Verksamhet /
Process

Risk
nr

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Lagar och avtal

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Vi har haft utbildningar för
personalen i LOU, vi använder
tendsign för direktupphandlingar mm
så sannolikheten att detta inträffar
har minskat.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Följs upp inom ramen för ISO, SK är
certifierade inom miljö och det är ett
standardkrav att följa upp
miljölagstiftning. Detta samordnas av
miljö och kvalitetssamordnare.

LOU kan vara hinder vid behov av
snabba beslut.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Vi kan inte kontrollera/påverka detta
på något sätt genom intern kontroll.

32

GDPR

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Förvaltningen arbetar kontinuerligt
med att implementera den nya
lagstiftningen i vårt dagliga arbete
med hjälp av de verktyg som
tillhandahålls från staden.

Omvärldsfaktor:
Kommunikation

33

Marknadsföring

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Vi kan inte kontrollera/påverka detta
på något sätt genom intern kontroll.

Omvärldsfaktor:
Marknad

34

Förändrad marknad

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Frågan har under 2019 lyfts på
centralt håll genom
Revisionsrapporten som kom 201910-19. SN har svarat på en remiss
gällande detta och bevakar ärendet
framöver, då det är av stort intresse
för förvaltningen

35

Uteblivna beredskapsuppdrag

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Omvärldsfaktor:
Media

36

Felaktig information sprids till
allmänheten

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Vi har en kommunikatör idag som
aktivt deltar i det arbete som görs
centralt inom kommunikation.
Dataservice förstärker from 2020
även med en Digital kommunikatör,
för IT-tjänster som tillhandahålls av
dem.

Politiska beslut

37

Politiska beslut som påverkar vår
möjlighet att arbeta

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Nej

Inget SN kan påverka.

Utveckling

38

Begränsad utveckling av verksamheten

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

29

Avtal slutna av koncerninköp, gällande
för Borås Stad

3.Kännbar

30

Förändrade miljöregler

31

Servicenämnden, Riskanalys 2021
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Verksamhet /
Process

Risk
nr

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Bisysslor

39

Förtroende och konkurrens

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Vid nyanställning lämnas en
introduktionsmapp till den anställde.
I den finns information om vad som
gäller för bisysslor i Borås Stad. Det
finns också en blankett den
anställde ska fylla i om den har en
bisyssla. Ingår i ISO, rutin 2595.
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Dnr SN 2020-00052 1.2.3.0

Intern kontroll 2021; Riskanalys och plan
Servicenämndens beslut
Servicenämnden godkänner förslag till Intern kontroll 2021; Riskanalys och
plan.
Sammanfattning av ärendet
Enligt reglerna för intern kontroll ska nämnderna varje år göra en riskanalys för
verksamheten samt anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Servicenämnden har upprättat ett förslag till Intern kontroll 2021;
Riskanalys och plan.
Beslutsunderlag
1. Intern kontrollplan 2021
2. Riskanalys 2021

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SKRIVELSE
Datum

2020-08-27
Kenneth Lundqvist
Handläggare
033 35 79 32
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Instans

Servicenämnden
Dnr SN 2020-00052 1.2.3.0

Intern kontroll 2021; Riskanalys och plan
Servicenämndens beslut
Servicenämnden godkänner förslag till Intern kontroll 2021; Riskanalys och
plan.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Enligt reglerna för intern kontroll ska nämnderna varje år göra en riskanalys för
verksamheten samt anta en särskild plan för uppföljning av den interna
kontrollen. Servicenämnden har upprättat ett förslag till Intern kontroll 2021;
Riskanalys och plan.
Ärendet i sin helhet
Enligt ”Reglerna för intern kontroll” fastställda av Kommunfullmäktige har
nämnden det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt
verksamhetsområde.
Nämnderna ska ta fram förslag till riskanalys utifrån konsekvens- och
sannolikhetsbedömning som lämnas till förvaltningschefen. Riskanalysen ska
kompletteras med förslag till kontrollmoment/metod för de riskbilder som
föreslås till intern kontrollplan för det kommande året.
Förvaltningschefen ska se till att ett förslag till riskanalys upprättas genom att
nämndens och ledningsgruppens riskanalys sammanställs till ett gemensamt
förslag till riskanalys. Med riskanalysen som underlag, upprättas förslag till
intern kontrollplan för nämnden.
Beslutsunderlag
1. Intern kontrollplan 2021
2. Riskanalys 2021
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsens diarium

Servicenämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Pantängen, Västerängsgatan
6

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Micael Svensson
Ordförande
Kenneth Lundqvist
Förvaltningschef

Intern kontrollplan 2021
Individ- och familjeomsorgsnämnden

1 Inledning
Nämnden har genomfört en riskanalys inför år 2021 och här nedan finns en genomgång av kontrollplanen med de kontrollmoment som ska göras. Risker
som erhållit riskbedömning 9 eller högre kommer med i kontrollplanen. Uppföljningen redovisas i samband med årsredovisningen 2022.

2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Hantering av
allmänna
handlingar

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att
dokumenthanterin
gsplan inte följs
avseende förvaring
och gallring

Risk för att inte rutiner för att gallra och bevara
handlingar följs

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 varje höst.

Varje år

Risk att inte rapportera avvikelser och/eller Lex
Sarah och risk att inte utreda och vidta
åtgärder utifrån rapporten

Uppföljning av årets Lex Sarah och avvikelser

Utifrån rutin och process för
Lex Sarah och för
avvikelser följs samtliga Lex
Sarah och avvikelser som
gjorts under det gånga året.

Varje år

Riskbedömning
2021
9

Avvikelser/Lex
Sarah

Kontroll
frekvens

Riskbild

Ej identifierade
och/eller
åtgärdade
avvikelser/Lex
Sarah
Riskbedömning
2021
12
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3 Personal
Verksamhet /
Process
Bisyssla

Kontrollf
rekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Bisysslor som
skadar
verksamhet,
påverkar
arbetsprestation
eller är
förtroendeskadlig

Risk för att medarbetare har bisysslor som
skadar verksamhet och/eller förtroendet för
verksamheten

Kontroll om chef har bedömt de under året
inlämnade anmälningarna om bisyssla

Enkät till chefer utifrån
inlämnade anmälda
bisysslor

Varje år

Risk till följd av svårigheten att kunna rekrytera
socionomer

Följa antalet vakanta tjänstefaktorer inom
myndighetsutövning

Antalet vakanta tjänster
rapporteras löpande

Varje
tertial

Risk pga bland annat tidsbrist vilket är
avgörande för att ny personal skall uppnå god
kvalitet i sitt arbete

Uppföljning av att nyanställda får en person
med extra ansvar för grundintroduktion

Webbenkät och stickprov vid
årets slut

Varje år

Riskbedömning
2021
9

Rekrytering

Risk för att
kvaliteten blir lägre
till följd av låg
bemanning
Riskbedömning
2021
12

Introduktion

Risk för att det inte
sker en bra
introduktion
Riskbedömning
2021
8
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4 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Upphandling av
vårdgivare

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Risk att
upphandla/direktup
phandla en
vårdgivare som är
på obestånd eller
har andra brister

Risk i samband med köp av HVB eller
familjehem

Kontroll av att Borås Stads upphandlingsregler
följs

Stickprov

Varje år

Risken är att representationsreglerna för Borås
stad och skatteverkets regler inte följs, samt att
representationen /utbildningen inte är godkänd.

Att deltagarförteckning och syfte framgår för
kostnader avseende utbildning och
representation i samband med granskning av
leverantörsfakturor

Stickprov

Varje år

Att rutiner vid ansökan om statsbidrag inte följs

Statsbidragsansökningar stäms av mot utlysta
statsbidrag

Genomföra avstämning en
gång per år av gjorda
ansökningar av statsbidrag .
Stämma av mot utlysta
statsbidrag.

Varje år

Risk att rutiner kring bankkort inte följs

Kontroll av förvaltningens rutin för användning
av bankkort

Stickprov av 8
bankkort med utdrag och
redovisning under en
period.

Varje år

Riskbedömning
2021
9
Representation

Risk att riktlinjer för
representation inte
följs
Riskbedömning
2021
9

Statsbidrag/ersä
ttningar

Risk att inte
samtliga
statsbidrag eller
ersättningar söks
Riskbedömning
2021
9

Bankkort

Risk att bankkort
används på ett
felaktigt sätt i
verksamheten
Riskbedömning
2021
9
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5 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Rekrytering
Familjehem

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Risk att inte kunna
rekrytera och
behålla familjehem

Risk som leder till svårighet att genomföra
placeringar alternativt till köpa av externa
lösningar

Följa antalet interna familjehem

Kontroll att detta genomförts
utifrån egen statistik

Varje
tertial

Stickprov i verksamhetssystem

Stickprov/Kontoroll utifrån
uppföljningsmall i BBIC
under en månad (kryss i
tredningsmall)

Varje år

Risk att klienten inte upplever sig lyssnad på
eller kan påverka utredning och insatser

Upplevelse av delaktighet mäts i
brukarundersökningarna nationell och lokal

Uppföljning av reultaten i
brukarundersökningarna

Varje år

Risk att klienten inte upplever sig lyssnad på
eller kan påverka utredning och insatser

Upplevelse av delaktighet mäts i Lokala och
nationella brukarundersökningar

Uppföljning av
brukarundersökningarna

Varje år

Riskbedömning
2021
12
BoU mötet med
barnet

Risk att
handläggaren inte
träffar barnet i
utredningen och i
uppföljningar av
insatser
Riskbedömning
2021
12

Vuxen
Delaktighet/med
skapande

Risk att inte
klienter är
medskapande och
delaktiga i
utformandet av
insatser
Riskbedömning
2021
12

Medskapande/d
elaktighet BoU

Risk för att
brukarna inte är
delaktiga/medskap
ande i utredning
och eller
genomförande
Riskbedömning
2021
12
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Tid för möten
med
brukare/klienter

Risk att det blir för
lite tid för att möta
brukare

Risken är att olika faktorer såsom
dokumentation, administration, systembrister
samt avsaknad av digitala lösningar medför att
det blir begränsad tid för att träffa barn och
ungdomar.

Antal möten med brukare

Registrera antal möten med
brukare under en 2veckorsperiod

Varje år

Uppföljning av fyra interna rutiner kring
samverkan mellan IFO-ALF, IFO -Grundskolan,
IFO -Gymnasieskolan och IFO-SOF.

10 stickprov av ärenden
utifrån SIP eller LoSip

Varje år

Uppföljning organisatoriska avvikelser

Följa upp organisatoriska
avvikelser som berört dessa
samverkansrutiner under
2021. Arbetssättet med
organisatoriska avvikelser
beräknas starta hösten
2021.

Varje år

Uppföljning av årets avvikelser utifrån
Samordnad individuell plan (SIP) i samverkan
kommun och Region samt eventuella tvister
kommun/region.

Sammanställning av
samverkansavvikelser

Varje år

Riskbedömning
2021
12
Samverkan
internt i Borås
stad

Risk att den
interna samverkan
i Borås kring dels
barn och dels
personer som
behöver
socialtjänstens
stöd för sitt boende
inte fungerar.
Riskbedömning
2021
9

Samverkan
externt med
andra aktörer

Risk att barn och
ungdomar inte får
rätt hjälp eller stöd
till följd av brister i
extern samverkan
med externa
aktörer.

brister i rutiner, samverkansformer som leder till
att barn, ungdomar och vuxna missbrukare inte
får stöd.

Kontroll
frekvens

Riskbedömning
2021
9
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Riskanalys 2021
Individ- och familjeomsorgsnämnden

1 Inledning
2 Regler för Intern kontroll
3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
4 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Kommentar

Synpunktshantering/K
valitet

Handläggningstid i synpunktshanteringssystemet
Beskrivning
Risk för att handläggningstiden i
synpunktshanteringssystemet inte hålls

6

Nej

Nämnden har få synpunkter och
handläggningstiden har följts flera år
och bedöms som rimlig och inte en
så stor risk att denna ska finnas med
i en kontrollplan. Andra områden
såsom Lex Sarah och avvikelser har
i kvalitetsarbetet identifierats som
större möjliga risker.

Ledningssystem för
kvalitet

Risk för att brukar/klienter inte får rätt insats och stöd
Beskrivning
Personal har inte kännedom om och/eller följer
antagna rutiner

6

Nej

Processer och rutiner som finns i
ledningssystemet är viktiga för
verksamheten men risken att klienter
få fel insats kan bara i liten grad
kopplas till följsamhet till rutiner.
Förslaget är att ta bort denna riskbild
och istället ersätta den med något
som tydligare kopplar till
ledningssystemet och resultat i
egenkontrollen . Dokumentation av
viktiga ställningstaganden har där
varit uppmärksammade och detta
förs in som ny riskbild se nedan.
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Hantering av
allmänna handlingar

Risk för att dokumenthanteringsplan inte följs
avseende förvaring och gallring
Beskrivning
Risk för att inte rutiner för att gallra och bevara
handlingar följs

9

Ja

Det är av stor vikt att rutiner i
dokumenthanteringsplan kring såväl
gallring och bevarande följs och
säkras. Det är extra viktigt när media
och lokal för handlingar ändras t.ex.
vid byten av verksamhetssystem,
digital förvaring och lokalbyten.
Verksamheten har påbörjat ett
arbete för att gå över till e-arkiv vilket
kan förmodas komma under 2021.

Avvikelser/Lex Sarah

Ej identifierade och/eller åtgärdade avvikelser/Lex
Sarah
Beskrivning
Risk att inte rapportera avvikelser och/eller Lex Sarah
och risk att inte utreda och vidta åtgärder utifrån
rapporten

12

Ja

Nämnden har få Lex Sarah och
avvikelser. Ett nytt system för
avvikelser håller på att tas fram för
implementering under 2021. Det
finns en vikt att följa detta.

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

5 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Kommentar

Bisyssla

Bisysslor som skadar verksamhet, påverkar
arbetsprestation eller är förtroendeskadlig
Beskrivning
Risk för att medarbetare har bisysslor som skadar
verksamhet och/eller förtroendet för verksamheten

9

Ja

Risken är kopplad till medarbetarens
rapportering av bisyssla och chefs
ställningstagande kring denna.

Rekrytering

Risk för att kvaliteten blir lägre till följd av låg
bemanning
Beskrivning
Risk till följd av svårigheten att kunna rekrytera
socionomer

12

Ja

Nämnden har haft en längre period
av få perioder av vakanser
avseende socionomer och relativt
sett betydligt lättare att kunna
rekrytera i samband med de
vakanser som naturligt ändå
uppstår. Detta bör leda till att den tas
bprt från den interna kontrollplanen.
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Introduktion

Risk för att det inte sker en bra introduktion
Beskrivning
Risk pga bland annat tidsbrist vilket är avgörande för
att ny personal skall uppnå god kvalitet i sitt arbete

8

I verksamheterna sker en väl
genomtänkt introduktion och
uppföljning av tidigare interna
kontrollplaner visar på god och
omfattande introduktion utom i
enstaka fall. Något som motiverar att
sannolikheten kan sänkas. Med full
bemanning så är även tidsbristen
mindre och introduktionen hinns
med.

Hot - och våld

Risk för hot- och våld inom det sociala arbetet
Beskrivning
Risk för arbetsmiljö och eventuella arbetsskador

12

Nej

Följs upp separat i SAM
systematiska arbetsmiljöarbetet
utifrån Tillbud och arbetsskada.

Lön

Risk för felaktig löneutbetalning
Beskrivning
Risk för att fel utbetald lön i samband med
övertidsrapportering eller personliga utlägg

6

Nej

Tidigare års kontroller visar på
mycket få fel.

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

6

Nej

6 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Upphandling

Riskbild
Risk för otillräcklig kompetens kring upphandling och
direktupphandling som leder till ofördelaktiga avtal
Beskrivning
Personal har inte tillräcklig kompetens eller följer inte
rutin vid direktupphandling
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Kommentar

Direkt åtgärd

Kompetens kring upphandling finns
inom nämndens kvalitet- och
utvecklingsenhet och hos
enhetschefer. Flera har genomfört
utbildning i direktupphandling. I
större upphandlingar anlitas
Koncerninköp som har rätt
kompetens för att undvika den
uttryckta risken. Risken är att det
inte är tydligt vad verksamheten ska
ansvara för respektive koncerninköp.
Detta kommer att tydliggöras
framöver i samband med
upphandlingar.
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Upphandling av
vårdgivare

Risk att upphandla/direktupphandla en vårdgivare som
är på obestånd eller har andra brister
Beskrivning
Risk i samband med köp av HVB eller familjehem

9

Ja

Representation

Risk att riktlinjer för representation inte följs
Beskrivning
Risken är att representationsreglerna för Borås stad
och skatteverkets regler inte följs, samt att
representationen /utbildningen inte är godkänd.

9

Ja

Statsbidrag/ersättning
ar

Risk att inte samtliga statsbidrag eller ersättningar
söks
Beskrivning
Att rutiner vid ansökan om statsbidrag inte följs

9

Ja

Gjorda ansökningar av statsbidrag
bör följas upp med avstämning mot
utlysta statsbidrag som avser
nämndens verksamhet

Kundfakturor

Risk att felaktiga kundfakturor skickas ut
Beskrivning
Risk att debiterar fel person eller verksamhet

6

Nej

Tidigare års kontroller visar på få
felaktigheter

Ersättning för
ensamkommande

Risk att inte få in de statsbidrag som Borås stad är
berättigade till
Beskrivning
Risk pga förändringar i ersättningssystemet och de
rutiner som finns kring återsökning via statsbidrag

8

Nej

Ersättningssystemen har under
senare tid förenklats och blivit
tydligare för kommunerna att följa.
Migrationsverket meddelar även
förändringar på ett tydligt sätt. Färre
ensamkommande kommer även till
Sverige och Borås vilket gör att det
också av denna anledning är lättare
att bevaka. Sammantaget har därav
sannolikheten för att missa
ansökningar av statsbidrag för dessa
ändamål minskat.

Bankkort

Risk att bankkort används på ett felaktigt sätt i
verksamheten
Beskrivning
Risk att rutiner kring bankkort inte följs

9

Ja

Bankkort används i flera
insatsenheter. Uppföljning och
översyn av rutiner är här viktigt.
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Funktionen "Grön ljus" används för
att kontrollera att institutioner inte är
på ekonomiskt obestånd. Det
digitala verktyget "Placeringsinfo"
har även minskat sannolikheten.
Verksamhetsmässiga brister som
identifieras i IVO-rapporter är
ytterligare ett verktyg som äevn kan
följas i en kontrollplan.
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7 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Kommentar

Rekrytering
Familjehem

Risk att inte kunna rekrytera och behålla familjehem
Beskrivning
Risk som leder till svårighet att genomföra placeringar
alternativt till köpa av externa lösningar

12

Ja

Ett område som under flera år följts
kontinuerligt och som även är en
stor del i arbetet med Förstärkt
familjehemsvård.

BoU mötet med
barnet

Risk att handläggaren inte träffar barnet i utredningen
och i uppföljningar av insatser

12

Ja

Detta följs upp utifrån
verksamhetssystemet och att möta
barnet i samband med utredningar
är väl inarbetat. Det finns en
kännbar risk vilket gör detta område
viktigt att fortsätta att följa

Vuxen
Delaktighet/medskap
ande

Risk att inte klienter är medskapande och delaktiga i
utformandet av insatser
Beskrivning
Risk att klienten inte upplever sig lyssnad på eller kan
påverka utredning och insatser

12

Ja

Medskapande/delakti
ghet BoU

Risk för att brukarna inte är delaktiga/medskapande i
utredning och eller genomförande
Beskrivning
Risk att klienten inte upplever sig lyssnad på eller kan
påverka utredning och insatser

12

Ja

Tid för möten med
brukare/klienter

Risk att det blir för lite tid för att möta brukare
Beskrivning
Risken är att olika faktorer såsom dokumentation,
administration, systembrister samt avsaknad av
digitala lösningar medför att det blir begränsad tid för
att träffa barn och ungdomar.

12

Ja
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Samverkan internt i
Borås stad

Risk att den interna samverkan i Borås kring dels barn
och dels personer som behöver socialtjänstens stöd
för sitt boende inte fungerar.

9

Ja

Samverkan internt är och har varit
fokuserat under flera år. Det har
skett utveckling i samverkan, flera
nya rutiner och arbetssätt har
tillkommit. Fortfarande är detta dock
ett viktigt område där det finns en
sannolikhet för att brukaren ytterst
ska drabbas. Viktigt att detta följs
upp även i den interna
kontrollplanen.

Akuta placeringar i
familjehem

Risk att barn och ungdomar blir lidande till följd av
akuta placeringar i familjehem
Beskrivning
Risk att placera i ett familjehem som är otillräckligt
utrett och som inte är avpassat eller har brister

8

Nej

Detta är ett områden där nämnden
fick kritik av IVO 2018. Här har
rutinerna kring akuta placeringar
ändrats så att i de fall det inte finns
utredda familjehem så ska placering
inledas på institution i avvaktan på
att det finns ett tillräckligt utrett
familjehem och där fullständiga
referenser har kunnat tas. Detta gör
att risken numera är betydligt lägre
för att detta ska kunna uppträda

Samverkan externt
med andra aktörer

Risk att barn och ungdomar inte får rätt hjälp eller
stöd till följd av brister i extern samverkan med
externa aktörer.
Beskrivning
brister i rutiner, samverkansformer som leder till att
barn, ungdomar och vuxna missbrukare inte får stöd.

9

Ja

Individ- och familjeomsorgsnämnden, Riskanalys 2021

7(13)

8 Riskmatris
4

8
11 18 21

12

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

16

10 12 14 15 16 17
19 24

4

3

6
2

5

9

13

9
1

4

6

7

8

12
4

22 23

3

3

2
2

4

6

8

3

1

2

Konsekvens

1

2

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)

20

3

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet

16

Åtgärd krävs (9-12)
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8

Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 24
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kommentar

Bisyssla

1

Bisysslor som skadar verksamhet,
påverkar arbetsprestation eller är
förtroendeskadlig

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risken är kopplad till medarbetarens
rapportering av bisyssla och chefs
ställningstagande kring denna.

Synpunktshanterin
g/Kvalitet

2

Handläggningstid i
synpunktshanteringssystemet

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Nämnden har få synpunkter och
handläggningstiden har följts flera år
och bedöms som rimlig och inte en
så stor risk att denna ska finnas med
i en kontrollplan. Andra områden
såsom Lex Sarah och avvikelser har
i kvalitetsarbetet identifierats som
större möjliga risker.

Ledningssystem
för kvalitet

3

Risk för att brukar/klienter inte får rätt
insats och stöd

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Processer och rutiner som finns i
ledningssystemet är viktiga för
verksamheten men risken att klienter
få fel insats kan bara i liten grad
kopplas till följsamhet till rutiner.
Förslaget är att ta bort denna riskbild
och istället ersätta den med något
som tydligare kopplar till
ledningssystemet och resultat i
egenkontrollen . Dokumentation av
viktiga ställningstaganden har där
varit uppmärksammade och detta
förs in som ny riskbild se nedan.

Hantering av
allmänna
handlingar

4

Risk för att dokumenthanteringsplan inte
följs avseende förvaring och gallring

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Det är av stor vikt att rutiner i
dokumenthanteringsplan kring såväl
gallring och bevarande följs och
säkras. Det är extra viktigt när media
och lokal för handlingar ändras t.ex.
vid byten av verksamhetssystem,
digital förvaring och lokalbyten.
Verksamheten har påbörjat ett
arbete för att gå över till e-arkiv vilket
kan förmodas komma under 2021.
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kommentar

Upphandling

5

Risk för otillräcklig kompetens kring
upphandling och direktupphandling som
leder till ofördelaktiga avtal

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kompetens kring upphandling finns
inom nämndens kvalitet- och
utvecklingsenhet och hos
enhetschefer. Flera har genomfört
utbildning i direktupphandling. I
större upphandlingar anlitas
Koncerninköp som har rätt
kompetens för att undvika den
uttryckta risken. Risken är att det
inte är tydligt vad verksamheten ska
ansvara för respektive koncerninköp.
Detta kommer att tydliggöras
framöver i samband med
upphandlingar.

Upphandling av
vårdgivare

6

Risk att upphandla/direktupphandla en
vårdgivare som är på obestånd eller har
andra brister

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Funktionen "Grön ljus" används för
att kontrollera att institutioner inte är
på ekonomiskt obestånd. Det
digitala verktyget "Placeringsinfo"
har även minskat sannolikheten.
Verksamhetsmässiga brister som
identifieras i IVO-rapporter är
ytterligare ett verktyg som äevn kan
följas i en kontrollplan.

Representation

7

Risk att riktlinjer för representation inte
följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Statsbidrag/ersättn
ingar

8

Risk att inte samtliga statsbidrag eller
ersättningar söks

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Gjorda ansökningar av statsbidrag
bör följas upp med avstämning mot
utlysta statsbidrag som avser
nämndens verksamhet

Kundfakturor

9

Risk att felaktiga kundfakturor skickas ut

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare års kontroller visar på få
felaktigheter

Rekrytering

10

Risk för att kvaliteten blir lägre till följd
av låg bemanning

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Nämnden har haft en längre period
av få perioder av vakanser
avseende socionomer och relativt
sett betydligt lättare att kunna
rekrytera i samband med de
vakanser som naturligt ändå
uppstår. Detta bör leda till att den tas
bprt från den interna kontrollplanen.

Individ- och familjeomsorgsnämnden, Riskanalys 2021
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kommentar

Introduktion

11

Risk för att det inte sker en bra
introduktion

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Hot - och våld

12

Risk för hot- och våld inom det sociala
arbetet

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Nej

Följs upp separat i SAM
systematiska arbetsmiljöarbetet
utifrån Tillbud och arbetsskada.

Lön

13

Risk för felaktig löneutbetalning

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare års kontroller visar på
mycket få fel.

Rekrytering
Familjehem

14

Risk att inte kunna rekrytera och behålla
familjehem

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Ett område som under flera år följts
kontinuerligt och som även är en
stor del i arbetet med Förstärkt
familjehemsvård.

BoU mötet med
barnet

15

Risk att handläggaren inte träffar barnet
i utredningen och i uppföljningar av
insatser

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Detta följs upp utifrån
verksamhetssystemet och att möta
barnet i samband med utredningar
är väl inarbetat. Det finns en
kännbar risk vilket gör detta område
viktigt att fortsätta att följa

Vuxen
Delaktighet/medsk
apande

16

Risk att inte klienter är medskapande
och delaktiga i utformandet av insatser

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Medskapande/del
aktighet BoU

17

Risk för att brukarna inte är
delaktiga/medskapande i utredning och
eller genomförande

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Individ- och familjeomsorgsnämnden, Riskanalys 2021

I verksamheterna sker en väl
genomtänkt introduktion och
uppföljning av tidigare interna
kontrollplaner visar på god och
omfattande introduktion utom i
enstaka fall. Något som motiverar att
sannolikheten kan sänkas. Med full
bemanning så är även tidsbristen
mindre och introduktionen hinns
med.
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kommentar

Ersättning för
ensamkommande

18

Risk att inte få in de statsbidrag som
Borås stad är berättigade till

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Tid för möten med
brukare/klienter

19

Risk att det blir för lite tid för att möta
brukare

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Samverkan internt
i Borås stad

20

Risk att den interna samverkan i Borås
kring dels barn och dels personer som
behöver socialtjänstens stöd för sitt
boende inte fungerar.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Samverkan internt är och har varit
fokuserat under flera år. Det har
skett utveckling i samverkan, flera
nya rutiner och arbetssätt har
tillkommit. Fortfarande är detta dock
ett viktigt område där det finns en
sannolikhet för att brukaren ytterst
ska drabbas. Viktigt att detta följs
upp även i den interna
kontrollplanen.

Akuta placeringar i
familjehem

21

Risk att barn och ungdomar blir lidande
till följd av akuta placeringar i familjehem

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Detta är ett områden där nämnden
fick kritik av IVO 2018. Här har
rutinerna kring akuta placeringar
ändrats så att i de fall det inte finns
utredda familjehem så ska placering
inledas på institution i avvaktan på
att det finns ett tillräckligt utrett
familjehem och där fullständiga
referenser har kunnat tas. Detta gör
att risken numera är betydligt lägre
för att detta ska kunna uppträda

Samverkan externt
med andra aktörer

22

Risk att barn och ungdomar inte får rätt
hjälp eller stöd till följd av brister i extern
samverkan med externa aktörer.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Individ- och familjeomsorgsnämnden, Riskanalys 2021

Ersättningssystemen har under
senare tid förenklats och blivit
tydligare för kommunerna att följa.
Migrationsverket meddelar även
förändringar på ett tydligt sätt. Färre
ensamkommande kommer även till
Sverige och Borås vilket gör att det
också av denna anledning är lättare
att bevaka. Sammantaget har därav
sannolikheten för att missa
ansökningar av statsbidrag för dessa
ändamål minskat.
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kommentar

Bankkort

23

Risk att bankkort används på ett
felaktigt sätt i verksamheten

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Bankkort används i flera
insatsenheter. Uppföljning och
översyn av rutiner är här viktigt.

Avvikelser/Lex
Sarah

24

Ej identifierade och/eller åtgärdade
avvikelser/Lex Sarah

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Nämnden har få Lex Sarah och
avvikelser. Ett nytt system för
avvikelser håller på att tas fram för
implementering under 2021. Det
finns en vikt att följa detta.
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Riskanalys 2021
Arbetslivsnämnden

1 Inledning
Arbetslivsnämnden har varit delaktiga och gjort en riskanalys, med utgångpunkt från riskanalysen har nämnden sedan fastslagit den interna
kontrollplanen.

2 Regler för Intern kontroll
Arbetslivsnämnden har ansvar för sin interna kontroll och har skapat en organisation för den interna kontrollen. Arbetslivsnämndens ”Regler och
anvisningar för intern kontroll” antogs på nämndens möte den 29 mars 2016.

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
I arbetet med riskanalysen har Arbetslivsnämnden deltagit vid framtagandet. Nämndens förtroendevalda har fått ut underlag som de har tagit ställning till
på sina gruppmöten. Junis nämndmöte har hållits digitalt via Teams.

4 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Kommentar

Delegation

Risk att delegationsordningen ej följs
Beskrivning
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande
ärenden där denne ej har behörig delegation.

4

Nej

Kontroll av att det inte är fel person
som fattar beslut i ärende där
personen inte har
behörighet/delegation.

Inventarier

Risk för att brand och stöld uppstår.
Beskrivning
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer.

6

Nej

Kontroll av inventarier och
stöldmärkning av inventarier har
gjort under 2020. Ingen kontroll görs
under 2021.

Försörjningsenheten

Risk att kvalitetsledningssystemet inte följs
Beskrivning
Risk att rutiner, processer vid
kvalitetsledningssystemet inte följs

4

Nej

Kontroll av SOSFS 2011:9 att
förvaltningen arbetar med
kvalitetsledningssystem. Ny
personal får inte kännedom om
rutiner so är antagna. Personalen
använder inte rutiner som finns mm.

Arbetslivsnämnden, Riskanalys 2021
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5 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Kommentar

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner betalas ut.
Beskrivning
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till
personal eller att staden bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom
det personalrättsliga området.

6

Ja

Kontroll att lönerapportering sker
enligt föreskrifter avseende: rätt lön
till rätt person, rätt
övertids/mertidsersättningar.

Bisyssla

Risk för att inte anställda lämnar in Bisyssla
Beskrivning
Risk att anställda inte lämnar in sina bisysslor

6

Ja

Kontroll av att anställda lämnar in
sina Bisysslor

Bemanning

Risk för att socionomer inte kan rekryteras och
behållas
Beskrivning
Socionom bristen kan i förlängningen påverka kvalitén
på verksamheten

6

Nej

Kontroll av rekrytering och avslut
samt att bibehålla tjänster vid
Försörjningsenheten när det gäller
socionomer.

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Direkt åtgärd

6 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Riskbild

Kommentar

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga
leverantörer
Beskrivning
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när
inte attestreglementet följs.

9

Nej

Kontroll av korrekt
leverantörsfaktura, att utgiften tillhör
verksamheten, rätt YY-kod finns på
fakturan och organisationsnummer
finns på fakturan, genomgång av
attestförteckning, ej egen attest.

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej följs
Beskrivning
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad
och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet.

9

Ja

Kontroll att deltagarförteckning och
syfte framgår för kostnader
avseende utbildning och
representation. Att kostnaderna
följer Borås Stads riktlinjer samt
skattelagstiftningen.
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Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut
Beskrivning
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp
och/eller till fel person.

4

Nej

Kontroll att det blir rätt fakturerat och
rätt inbetalning gällande
arbeten/tjänster som
Arbetslivsnämnden utför åt invånare
och övriga.

Upphandling

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte
följs
Beskrivning
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler och policy.

6

Nej

Kontroll att lagen om offentlig
upphandling (LOU) följs. Under
Kommunstyrelsen finns
Koncerninköp som bevakar
upphandlingar.

Risk att ramavtal inte följs
Beskrivning
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.

6

Nej

Kontroll att inköp följer upprättade
ramavtal.

Risk för felaktig hantering av kontanta medel
Beskrivning
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens redovisningssystem innebär en
risk för oegentligheter. God ordning och säkra rutiner
skall upprätthållas för att minimera risken.

9

Ja

Inventering av kontant
kassahantering, avstämning att
kassan överensstämmer samt att
kontroll att rutin för kontant hantering
följs. Arbetslivsnämnden har en
kontant kassahantering på Återbruk.
På Återbruk går det också att betala
med kort och Swish.

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

9

Nej

Kontanthantering

7 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Försörjningsstöd

Riskbild
Risk för felaktiga utbetalningar.
Beskrivning
Säkra kvalitén på handläggning av ärenden samt
minimera risken för felaktiga utbetalningar av
försörjningsstöd.

Arbetslivsnämnden, Riskanalys 2021

Kommentar

Direkt åtgärd

Försörjningsenheten hat två FUTutredare anställda som arbetar med
felaktiga utbetalningar. Utöver de två
FUT-utredarna finns även andra
åtgärder och kontrollinsatser på
enheten. Kontroll av all hantering av
försörjningsstöd.
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Verksamhetskontroller

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Beskrivning
Exempel: systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskydd,
rektors/lärares arbetsuppgifter, elevärenden,
barnavårds- och särskoleutredningar,
personalutbildningar, lagar/riktlinjer efterlevs

6

Nej

Kontroll att verksamheten utförs på
ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Jobb Borås
Arbetsmarknadsanstäl
lningar

Att rutiner vid anställning inte följs
Beskrivning
Säkra kvalitén vid anställningar av
Arbetsmarknadsanställningar

9

Ja

Kontroll att rutinerna vid
arbetsmarknadsanställningar följs.

Försörjningsenheten

Rutin vid hot och våld vid försörjningsenheten
Beskrivning
Säkre kvalitén vid uppföljning av hot och våld vi
försörjningsenheten

9

Ja

Kontroll av att rutiner vid hot och
våld vid försörjningsenheten följs.

Externa Utförare

Risk att externa utförare inte fullgör politiska beslut
Beskrivning
Kontrollera externa utförare som utför arbeten åt
nämnden

9

Ja

Kontroll av externa utförare som
utför verksamhet åt
Arbetslivsnämnden. Kontrollen
består av utförandet är i enlighet
med Arbetslivsnämndens beslut.

Bostäder för
nyanlända

Risk att det inte finns bostäder för nyanlända
Beskrivning
Säkra att nyanlända får bostäder när de blir placerade
i Borås av migrationsverket.

9

Ja

Kontrollera att nyanlända får
bostäder när de blir placerade i
Borås Stad av Migrationsverket.

LSS

8 Riskmatris

Konsekvens

4

8

12

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

16

4

4
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Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)

5(9)

3

6
4

9

5

1

2

6

3

12

10 13 14

17 18

2

3
1
2

4
3

8

15

7

9

6

8

3

4

Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)
Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

11 12 16

2

1

2

1

1

2

3

4

Sannolikhet

8

Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturo
r

Risknum
mer
1

Åtgärd krävs (9-12)

Riskbild
Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

Arbetslivsnämnden, Riskanalys 2021

10

Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 18

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Kommentar
Kontroll av korrekt
leverantörsfaktura, att utgiften tillhör
verksamheten, rätt YY-kod finns på
fakturan och organisationsnummer
finns på fakturan, genomgång av
attestförteckning, ej egen attest.
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Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Representationutbildning

2

Risk att riktlinjer ej följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontroll att deltagarförteckning och
syfte framgår för kostnader
avseende utbildning och
representation. Att kostnaderna
följer Borås Stads riktlinjer samt
skattelagstiftningen.

Kundfakturoravgiftsdebitering

3

Risk för att felaktiga kundfakturor
skickas ut

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Kontroll att det blir rätt fakturerat och
rätt inbetalning gällande
arbeten/tjänster som
Arbetslivsnämnden utför åt invånare
och övriga.

Upphandling

4

Risk att Lagen om offentlig upphandling
(LOU) inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kontroll att lagen om offentlig
upphandling (LOU) följs. Under
Kommunstyrelsen finns
Koncerninköp som bevakar
upphandlingar.

5

Risk att ramavtal inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kontroll att inköp följer ramavtal.

Kontanthantering

6

Risk för felaktig hantering av kontanta
medel

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Inventering av kontant
kassahantering, avstämning att
kassan överensstämmer samt att
kontroll att rutin för kontant hantering
följs. Arbetslivsnämnden har en
kontant kassahantering på Återbruk.
På Återbruk går det också att betala
med kort och Swish.

Personal- och
lönekontroller

7

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Kontroll att lönerapportering sker
enligt föreskrifter avseende: rätt lön
till rätt person, rätt
övertids/mertidsersättningar.

Delegation

8

Risk att delegationsordningen ej följs

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Kontroll av att det inte är fel person
som fattar beslut i ärende där
personen inte har
behörighet/delegation.

Verksamhet /
Process

Arbetslivsnämnden, Riskanalys 2021
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Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Inventarier

9

Risk för att brand och stöld uppstår.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Kontroll av inventarier och
stöldmärkning av inventarier har
gjort under 2020. Ingen kontroll görs
under 2021.

Försörjningsstöd

10

Risk för felaktiga utbetalningar.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Försörjningsenheten hat två FUTutredare anställda som arbetar med
felaktiga utbetalningar. Utöver de två
FUT-utredarna finns även andra
åtgärder och kontrollinsatser på
enheten. Kontroll av all hantering av
försörjningsstöd.

Verksamhetskontr
oller

11

Risk för att verksamhet ej sköts på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Kontroll att verksamheten utförs på
ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Bisyssla

12

Risk för att inte anställda lämnar in
Bisyssla

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Kontroll av att anställda lämnar in
sina Bisysslor

Jobb Borås
Arbetsmarknadsan
ställningar

13

Att rutiner vid anställning inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontroll att rutinerna vid
arbetsmarknadsanställningar följs.

Försörjningsenhet
en

14

Rutin vid hot och våld vid
försörjningsenheten

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontroll av att rutiner vid hot och
våld vid försörjningsenheten följs.

Försörjningsenhet
en

15

Risk att kvalitetsledningssystemet inte
följs

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Kontroll av SOSFS 2011:9 att
förvaltningen arbetar med
kvalitetsledningssystem. Ny
personal får inte kännedom om
rutiner so är antagna. Personalen
använder inte rutiner som finns mm.

Bemanning

16

Risk för att socionomer inte kan
rekryteras och behållas

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Kontroll av rekrytering och avslut
samt att bibehålla tjänster vid
Försörjningsenheten när det gäller
socionomer.

Externa Utförare

17

Risk att externa utförare inte fullgör
politiska beslut

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontroll av externa utförare som
utför verksamhet åt
Arbetslivsnämnden. Kontrollen
består av utförandet är i enlighet
med Arbetslivsnämndens beslut.

Verksamhet /
Process

Kommentar

LSS

Arbetslivsnämnden, Riskanalys 2021
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Verksamhet /
Process
Bostäder för
nyanlända

Risknum
mer
18

Riskbild
Risk att det inte finns bostäder för
nyanlända

Arbetslivsnämnden, Riskanalys 2021

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kommentar
Kontrollera att nyanlända får
bostäder när de blir placerade i
Borås Stad av Migrationsverket.
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Intern kontrollplan 2021
Arbetslivsnämnden

1 Inledning
Arbetslivsnämnden har efter genomförd riskanalys i juni 2020, sammanställt och tagit fram en riskanalys som ligger till grund för Intern kontroll 2021.

2 Personal
Verksamhet /
Process
Personal- och
lönekontroller

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att
felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal eller att staden bryter
mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller andra
avtal/lagar inom det personalrättsliga området.

Kontroll att lönerapportering sker enligt
föreskrifter avseende såsom
övertid/mertidsersättning, användning av bil i
tjänsten samt utlägg i tjänsten

Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice
Fyll i blankett som finns
bifogad, finns också att
hämta på intranätet.

Varje år

Risk att anställda inte lämnar in sina bisysslor

Bisyssla

Kontrollera att anställda
lämnar in sina bisysslor.

Varje år

Riskbedömning
2021
6
Bisyssla

Kontroll
frekvens

Riskbild

Risk för att inte
anställda lämnar in
Bisyssla
Riskbedömning
2021
6

3 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risken är att representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie
verksamhet.

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt
att program bifogas, för kostnader avseende
representation, utbildningar m.m. Att kostnader
för representation följer skattelagstiftning samt
Borås Stads riktlinjer

Stickprov av konto 471x ,
4772, (614x, 616x)

Varje år

Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet
och ej synliggörs i stadens redovisningssystem
innebär en risk för oegentligheter. God ordning
och säkra rutiner skall upprätthållas för att
minimera risken.

Inventering av kontant kassahantering,
avstämning av att kassan överensstämmer
samt kontroll att rutiner för kontanthantering
följs.

Stickprov

Varje år

Riskbedömning
2021
9
Kontanthanterin
g

Risk för felaktig
hantering av
kontanta medel
Riskbedömning
2021
9
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4 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Jobb Borås
Arbetsmarknads
anställningar

Att rutiner vid
anställning inte
följs

Säkra kvalitén vid anställningar av
Arbetsmarknadsanställningar

Arbetsmarknadsanställningar

Stickprov

Varje år

Säkre kvalitén vid uppföljning av hot och våld vi
försörjningsenheten

Hot och våld

Stickprov

Varje år

Kontrollera externa utförare som utför arbeten
åt nämnden

Externa utförare

Kontroll av externa utförare
som utför arbete åt
Arbetslivsnämnden.
Kontrollen består av att
utförandet är i enlighet med
vad Arbetslivsnämnden
beslutat om.

Varje år

Säkra att nyanlända får bostäder när de blir
placerade i Borås av migrationsverket.

Bostäder för nyanlända

Kontrollera att alla
nyanlända får en bostad

Varje år

Riskbedömning
2021
9
Försörjningsenh
eten

Rutin vid hot och
våld vid
försörjningsenhete
n
Riskbedömning
2021
9

Externa
Utförare

Risk att externa
utförare inte fullgör
politiska beslut
Riskbedömning
2021
9

Bostäder för
nyanlända

Risk att det inte
finns bostäder för
nyanlända
Riskbedömning
2021
9
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Intern kontrollplan 2021
Grundskolenämnden

1 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Budgetprocess

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för en
bristande
transparens,
konkret och
relevant
information om
resursfördelningsm
odell, budget och
verksamhetsföruts
ättningar

Resursfördelningsmodellen måste förtydligas
och konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen
måste ske i tät samverkan mellan tjänstemän,
politiker och fackliga representanter.
Konsekvenserna för
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas.

Uppföljning av plan för budgetarbetet och
nämndutbildning

Kontroll av följsamhet av
planeringen för
Grundskolenämndens
budgetprocess

Varje år

Bristande samarbete kan leda till att elever i
socialt utsatta situationer inte får adekvat stöd.

Avstämning av läget för samarbete med Individ
och familjeomsorgsnämnden

Kvalitativ bedömning med
intervjuer

Varje år

Andelen i personalen med rätt behörighet har
minskat vilket kan leda till brister i kvaliteten,
personalomsättning och hög arbetsbelastning.

Kvalitetsrapport Fritidshem

Analys av enkäter ställda till
rektorer och elever samt
analys av relevanta
verksamhetsmått

Varje år

Riskbedömning
2021
9
Samarbete

Risk för bristande
samarbete med
Individ- och
familjeomsorgsnämnden och
andra relevanta
aktörer för en god
hälsa bland elever.
Riskbedömning
2021
12

Fritidshem

Risk för att
skolenheterna inte
kan genomföra en
tillräckligt god
fritidsverksamhet
Riskbedömning
2021
12
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2 Personal
Verksamhet /
Process
Bisyssla

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för bristande
följsamhet till rutin
för bisysslor

Borås stad har en upprättad rutin för anmälan
om bisysslor. Risk finns att medarbetare inte
följer denna rutin.

Uppföljning av följsamhet av rutinerna via
enhetschef, analys av rapporterade bisysslor,
redovisning vid tertial 2

Kontroll av personalstatistik

Varje
tertial

Kollegiala lärandet påverkas av hög
personalomsättning och lönesättning. Klarar
inte av att rekrytera och behålla personal.
Lärarbristen påverkar möjligheten att rekrytera
vikarier. Svårt att rekrytera elevhälsopersonal
med tillräcklig kompetens och erfarenhet.

Kontroll av den totala personalomsättningen för
förvaltningen

Kontroll av personalstatistik

Varje
tertial

Kontroll av tjänster som är tillsatta med
obehöriga anställda

Kontroll av personalstatistik

Varje
tertial

Att det inte finns tillräckligt med behöriga och
kompetenta lärare.

Kontroll av antalet behöriga lärare

Kontroll av personalstatistik

Varje
halvår

Brister i kvalifikationer hos
rektorer/enhetschefer kan leda till
verksamheten inte utvecklas optimalt, skapar
en instabilitet i organisationen vilket får följder
för eleverna.

Kontroll av personalomsättningen av rektorer
och enhetschefer

Analys av enkäter ställda till
rektorer och enhetschefer,
analys av relevanta
verksamhetsmått

Varje
tertial

Arbetsbelastning och förutsättningar för
rektorer leder till att de inte klarar av sitt
uppdrag.

Kontroll av att alla rektorer genomgått
rektorsutbildningen efter föreskriven tid och
Borås Stads internutbildningar för chefer

Enkätfråga i samband med
arbetsmiljöenkät för chefer

Varje år

Riskbedömning
2021
9
Personalomsätt
ning och
rekrytering

Risk för hög
personalomsättnin
g och svårighet att
rekrytera
Riskbedömning
2021
9
Risk för brist på
behöriga och
kompetenta lärare
Riskbedömning
2021
12
Risk för brist på
tillgång av
kvalificerade
rektorer/enhetsche
fer
Riskbedömning
2021
9

Arbetsmiljö

Risk att rektorer
inte klarar av sitt
uppdrag
Riskbedömning
2021
9

Grundskolenämnden, Intern kontrollplan 2021

3(6)

3 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Lokalsituationen

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att de
skollokaler vi har
idag inte räcker till
för att möta
vårdnadshavares
önskan utifrån
skolvalet

På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås
Stad finns det en risk för elever att inte få plats i
närliggande skola. Långsiktig planering
behöver finnas för att möjliggöra skollokaler
utifrån framtida behov.

I den årliga lokalplanen, beskriva hur
befolkningsprognosens förändrade elevvolymer
föreslås ta hand om i befintliga eller nya
skolenheter

Kontroll av elevantal och
prognoser framåt

Varje år

Då nämnden har behov av fler lokaler finns en
risk att lokalkostnaderna stiger om
volymkompensationen inte räcker för att täcka
de ökade lokalkostnaderna. Detta kan då skapa
undanträngningseffekter på andra områden.

Genomföra och kontrollera den årliga
lokalplanen

Kontroll av
befolkningsprognos,
planerade byggen och
elevantal

Varje år

Brister i det främjande och förebyggande
arbetet för att skapa goda läromiljöer kan leda
till psykisk ohälsa för elever.

Kontroll av hur många elever som mår psykiskt
dåligt

Statistik från hälsosamtal i
ProReNata

Varje år

Risk att mobbning inte upptäcks och att elever
därmed far illa.

Kontroll av anmälda kränkningar till huvudman

Analys av insamlade
anmälningar kring
kränkande behandling,
åtgärdsprogram

Varje
tertial

Uppmärksammande och uppföljning av
eventuella kränkningar

Trygghetsskapande samtal

Varje
tertial

Riskbedömning
2021
9
Risk att ökade
lokalkostnader
tränger undan
resurser som hade
behövt gå till
undervisning.
Riskbedömning
2021
9
Elevhälsa

Risk för att skolan
bidrar till ökad
psykisk ohälsa
bland elever
Riskbedömning
2021
12
Risk att mobbning
inte upptäcks
Riskbedömning
2021
12

Grundskolenämnden, Intern kontrollplan 2021

4(6)

Verksamhet /
Process
Särskilt stöd

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att skolan
inte ger elever i
behov av särskilt
stöd
förutsättningarna
att nå
kunskapskraven
samt att stöd inte
sätts in i rätt tid

Elever som riskerar att inte nå kunskapskraven
ska skolan utreda, vilket kan leda till insatser
som är en del av särskilt stöd processen

Kvalitetssäkra processen om särskilt stöd
genom att mäta antalet åtgärdsprogram med
utvärderingar per år

Mäta antalet
åtgärdsprogram med
utvärderingar per år i
ProReNata

Varje år

En ökad segregation kan bidra till social oro, att
resultat i skolan påverkas negativt samt en risk
för konflikter.

Kontroll av andel nyanlända per skolenhet

Kontroll av andelen
nyanlända elever per
skolenhet

Varje
halvår

Oroliga och störande elever påverkar andra
elevers möjligheter till inlärning.

Kontroll av hur elever upplever studiero

Enkätfråga i
skolklimatundersökningen

Varje år

Elever kan bli skadade, oroliga och rädda då
det finns risk för våld i skolan.

Kontroll av att anmälningar av kränkande
behandlingar görs till huvudmannen

Analys av antalet
anmälningar om kränkande
behandlingar till
huvudmannens diarium

Varje år

Risk att eleverna inte når kommun-fullmäktiges
kunskapsmål.

Uppföljning av statistik kring omdömen, betyg
och gymnasiebehörighet från läsåret.

Redovisning och analys i
kvalitetsrapport årligen.

Varje år

Riskbedömning
2021
12
Integration

Risk för en ökad
segregation
Riskbedömning
2021
12

Studiero

Risk för dålig
studiero
Riskbedömning
2021
12

Säkerhet

Risk för våld i
skolorna
Riskbedömning
2021
12

Undervisning

Risk att eleverna
inte når
kommunfullmäktig
es kunskapsmål
Riskbedömning
2021
12
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Verksamhet /
Process
Styrning och
ledning

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att politiska
beslut begränsar
rektors
lagstadgade
handlingsmandat.

Förutsättningar utifrån politiska beslut för
rektorer leder till att rektors lagstadgade
handlingsmandat begränsas.

Skapa rutiner för återkommande utbildning för
politiker, dialog som verktyg för insyn.

Analys av enkäter ställda till
rektorer samt analys av
relevanta verksamhetsmått.

Varje
tertial

Skolsystemet i sin helhet präglas av en
minskad likvärdighet. Tillsammans med ökad
segregation och att föräldrars
utbildningsbakgrund får större effekt på
skolresultaten riskerar problematiken att
förvärras.

Kontroll av skolenheternas resultat

Uppföljning av
studieresultat,
skolklimatsundersökning
och lärartäthet

Varje
tertial

Identifiera enskilda skolenheters styrkor och
eventuella brister

Dialog mellan
verksamhetschef och
rektorer. Insatser för
likvärdig skola i form av
exempelvis utökad
undervisningstid, ökad
skolnärvaro och ansöka om
relevanta statsbidrag.

Varje
tertial

Riskbedömning
2021
9
Likvärdighet

Risk att
likvärdigheten i
skolan försämras
och att det
kompensatoriska
uppdraget blir
svårare att
uppfylla.
Riskbedömning
2021
12
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Riskanalys 2021
Grundskolenämnden

1 Inledning
Grundskolenämndens riskanalys 2021 innehåller 35 identifierade riskbilder. Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Personal, Ekonomi
och Egen verksamhet. 19 av de identifierade riskbilderna bedöms kräva åtgärd. Ingen bedöms kräva direkt åtgärd.

2 Regler för Intern kontroll
Grundskolenämnden fattade 2019-06-13 beslut om nämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen. Dnr: GRN 2019-00081 3.5.4.0
Dokumentet gäller till och med 2021.

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
I framtagandet av 2021 års riskanalys genomförde respektive partigrupp i Grundskolenämnden en workshop där underlaget för riskanalysen togs fram.
Förvaltningen arbetade därefter utifrån detta underlag fram ett förslag till riskanalys. Grundskolenämnden fastställde 2019-06-16 Riskanalys 2021.

4 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Kommentar

Budgetprocess

Risk för en bristande transparens, konkret och relevant
information om resursfördelningsmodell, budget och
verksamhetsförutsättningar
Beskrivning
Resursfördelningsmodellen måste förtydligas och
konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen måste ske i
tät samverkan mellan tjänstemän, politiker och fackliga
representanter. Konsekvenserna för
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas.

9

Ja

Budgetföljsamhet

Risk för överskridanden av skolenheters budgetramar
Beskrivning
Att skolenheter överskrider sina givna budgetramar.

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Administration

Risk att allmänna handlingar inte hanteras korrekt på
enheterna
Beskrivning
Att rutiner finns för att ta emot, lämna ut, hantera och
bevara handlingar.

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.
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Samarbete

Risk för bristande samarbete med Individ- och
familjeomsorgs-nämnden och andra relevanta aktörer
för en god hälsa bland elever.
Beskrivning
Bristande samarbete kan leda till att elever i socialt
utsatta situationer inte får adekvat stöd.

12

Ja

Samverkansmöten mellan GRF och
IFO
Beskrivning
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.
Samarbete mellan skolor (rektorer
och EHT) och IFO
(socialsekreterare)
Beskrivning
Rutiner och organisation för
samarbetet mellan rektorer/EHT och
socialsekreterare ska förbättras.

Fritidshem

Risk för att skolenheterna inte kan genomföra en
tillräckligt god fritidsverksamhet
Beskrivning
Andelen i personalen med rätt behörighet har minskat
vilket kan leda till brister i kvaliteten,
personalomsättning och hög arbetsbelastning.

12

Ja

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Utbildning för att öka behörigheten
och kompetensen
Beskrivning
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.

5 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild
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Bisyssla

Risk för bristande följsamhet till rutin för bisysslor
Beskrivning
Borås stad har en upprättad rutin för anmälan om
bisysslor. Risk finns att medarbetare inte följer denna
rutin.

9

Ja

Personalomsättning
och rekrytering

Risk för hög personalomsättning och svårighet att
rekrytera
Beskrivning
Kollegiala lärandet påverkas av hög
personalomsättning och lönesättning. Klarar inte av att
rekrytera och behålla personal. Lärarbristen påverkar
möjligheten att rekrytera vikarier. Svårt att rekrytera
elevhälsopersonal med tillräcklig kompetens och
erfarenhet.

9

Ja

Risk för brist på behöriga och kompetenta lärare
Beskrivning
Att det inte finns tillräckligt med behöriga och
kompetenta lärare.

12

Ja

Risk för brist på tillgång av kvalificerade
rektorer/enhetschefer
Beskrivning
Brister i kvalifikationer hos rektorer/enhetschefer kan
leda till verksamheten inte utvecklas optimalt, skapar
en instabilitet i organisationen vilket får följder för
eleverna.

9

Ja

Risk att rektorer inte klarar av sitt uppdrag
Beskrivning
Arbetsbelastning och förutsättningar för rektorer leder
till att de inte klarar av sitt uppdrag.

9

Ja

Risk för tystnadskultur i organisationen
Beskrivning
Risk att tystnadskultur påverkar arbetsmiljön för
personalen.

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Risk att lönebilden skapar arbetsmiljöproblem för
lärare
Beskrivning
Risk att lönebilden skapar arbetsmiljöproblem för
lärare

4

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Arbetsmiljö

Grundskolenämnden, Riskanalys 2021
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Löner

Risk för att felaktiga löneutbetalningar sker
Beskrivning
Lönerapportering skall ske enligt föreskrifter avseende
övertid/mertid, användning av bil i tjänsten samt utlägg
i tjänsten.

4

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga
leverantörer
Beskrivning
Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga
leverantörer.

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Risk för förskingring när attestreglementet inte följs
Beskrivning
Om det förekommer brister gällande de rådande
attesteringsreglerna, finns en risk för att förskingring
kan inträffa.

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Representation

Risk för att riktlinjer gällande representation och
utbildning ej följs
Beskrivning
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad
och skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet.

4

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Upphandling

Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte
följs
Beskrivning
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler och policy.

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Risk för att ramavtal inte följs
Beskrivning
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.

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

6 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturor

Riskbild
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Direkt åtgärd
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Kundfakturor

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut
Beskrivning
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp
och/eller till fel person.

6

Nej

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Risk att de skollokaler vi har idag inte räcker till för att
möta vårdnadshavares önskan utifrån skolvalet
Beskrivning
På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås Stad
finns det en risk för elever att inte få plats i närliggande
skola. Långsiktig planering behöver finnas för att
möjliggöra skollokaler utifrån framtida behov.

9

Ja

Risk att ökade lokalkostnader tränger undan resurser
som hade behövt gå till undervisning.
Beskrivning
Då nämnden har behov av fler lokaler finns en risk att
lokalkostnaderna stiger om volymkompensationen inte
räcker för att täcka de ökade lokalkostnaderna. Detta
kan då skapa undanträngningseffekter på andra
områden.

9

Ja

Fysisk skolmiljö

Risk att den fysiska skolmiljön inklusive utomhusmiljön
är bristfällig
Beskrivning
Många skolor är föråldrade vilket bidrar till underlag i
den långsiktiga ny- och ombyggnationsplaneringen.

6

Nej

Elevhälsa

Risk för att skolan bidrar till ökad psykisk ohälsa bland
elever
Beskrivning
Brister i det främjande och förebyggande arbetet för att
skapa goda läromiljöer kan leda till psykisk ohälsa för
elever.

12

Ja

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

7 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Lokalsituationen

Riskbild

Grundskolenämnden, Riskanalys 2021

Kommentar

Direkt åtgärd
Lokalplan
Beskrivning
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.

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.
Utveckling av elevhälsoarbetet
Beskrivning
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.

6(13)

Risk att mobbning inte upptäcks
Beskrivning
Risk att mobbning inte upptäcks och att elever därmed
far illa.

12

Ja

Risk att elever inte äter tillräckligt av skolmaten för att
orka med skoldagen
Beskrivning
Risk att elever inte äter tillräckligt av skolmaten för att
orka med skoldagen

6

Särskilt stöd

Risk för att skolan inte ger elever i behov av särskilt
stöd förutsättningarna att nå kunskapskraven samt att
stöd inte sätts in i rätt tid
Beskrivning
Elever som riskerar att inte nå kunskapskraven ska
skolan utreda, vilket kan leda till insatser som är en del
av särskilt stöd processen

12

Ja

Integration

Risk för en ökad segregation
Beskrivning
En ökad segregation kan bidra till social oro, att
resultat i skolan påverkas negativt samt en risk för
konflikter.

12

Ja

Fritt och aktivt skolval
Beskrivning
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.
Bilden av skolan/attraktivitet
Beskrivning
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.

Grundskolenämnden, Riskanalys 2021
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Bilden av skolan

Risk för att elever och personal upplever en negativ
bild av skolan
Beskrivning
Trivs inte eleverna på skolan kommer även
vårdandshavarna att uppleva en negativ bild av
skolan. En negativ bild av skolan kan försämra
personalens arbetsmiljö samt försämra skolans
möjlighet att både behålla befintlig och rekrytera ny
personal.

6

Nej

Studiero

Risk för dålig studiero
Beskrivning
Oroliga och störande elever påverkar andra elevers
möjligheter till inlärning.

12

Ja

Säkerhet

Risk för våld i skolorna
Beskrivning
Elever kan bli skadade, oroliga och rädda då det finns
risk för våld i skolan.

12

Ja

Undervisning

Pandemirisk
Beskrivning
Risk att pandemi allvarligt påverkar utbildningen för
eleverna.

4

Nej

Risk att eleverna inte når kommunfullmäktiges
kunskapsmål
Beskrivning
Risk att eleverna inte når kommun-fullmäktiges
kunskapsmål.

12

Ja

Risk att grundskolan påverkas av bristande
styrning/ledning vid särskilda händelser
Beskrivning
Risk att grundskolan påverkas av bristande
styrning/ledning vid särskilda händelser

6

Nej

Risk att politiska beslut begränsar rektors lagstadgade
handlingsmandat.
Beskrivning
Förutsättningar utifrån politiska beslut för rektorer leder
till att rektors lagstadgade handlingsmandat
begränsas.

9

Ja

Styrning och ledning

Grundskolenämnden, Riskanalys 2021

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.
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Likvärdighet

Risk att likvärdigheten i skolan försämras och att det
kompensatoriska uppdraget blir svårare att uppfylla.
Beskrivning
Skolsystemet i sin helhet präglas av en minskad
likvärdighet. Tillsammans med ökad segregation och
att föräldrars utbildningsbakgrund får större effekt på
skolresultaten riskerar problematiken att förvärras.

12

Ja

8 Riskmatris
4

8

31

12
8

23 26 27 30 35

1

2

16

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

4

3

6
4

11 14 15 18 19

22 28 33

9
7

9

10 20

12
5

6

4

21 34

3

3

2
2

4
12 13 16

6
3

8

17 25

1

2

Konsekvens

1

2

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)

24 29 32

3

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet

Grundskolenämnden, Riskanalys 2021
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19

Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Åtgärd krävs (9-12)

16

Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 35

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kommentar

Bisyssla

1

Risk för bristande följsamhet till rutin för
bisysslor

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Budgetprocess

2

Risk för en bristande transparens,
konkret och relevant information om
resursfördelningsmodell, budget och
verksamhetsförutsättningar

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Budgetföljsamhet

3

Risk för överskridanden av skolenheters
budgetramar

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Administration

4

Risk att allmänna handlingar inte
hanteras korrekt på enheterna

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Samarbete

5

Risk för bristande samarbete med
Individ- och familjeomsorgs-nämnden
och andra relevanta aktörer för en god
hälsa bland elever.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Fritidshem

6

Risk för att skolenheterna inte kan
genomföra en tillräckligt god
fritidsverksamhet

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Personalomsättnin
g och rekrytering

7

Risk för hög personalomsättning och
svårighet att rekrytera

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

8

Risk för brist på behöriga och
kompetenta lärare

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

9

Risk för brist på tillgång av kvalificerade
rektorer/enhetschefer

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

10

Risk att rektorer inte klarar av sitt
uppdrag

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Arbetsmiljö

Grundskolenämnden, Riskanalys 2021
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Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

11

Risk för tystnadskultur i organisationen

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

12

Risk att lönebilden skapar
arbetsmiljöproblem för lärare

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Löner

13

Risk för att felaktiga löneutbetalningar
sker

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Leverantörsfakturo
r

14

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

15

Risk för förskingring när
attestreglementet inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Representation

16

Risk för att riktlinjer gällande
representation och utbildning ej följs

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Upphandling

17

Risk för att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) inte följs

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

18

Risk för att ramavtal inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

19

Risk för att felaktiga kundfakturor
skickas ut

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Verksamhet /
Process

Kundfakturor

Grundskolenämnden, Riskanalys 2021

Kommentar

11(13)

Verksamhet /
Process
Lokalsituationen

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

20

Risk att de skollokaler vi har idag inte
räcker till för att möta vårdnadshavares
önskan utifrån skolvalet

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

21

Risk att ökade lokalkostnader tränger
undan resurser som hade behövt gå till
undervisning.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Fysisk skolmiljö

22

Risk att den fysiska skolmiljön inklusive
utomhusmiljön är bristfällig

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Elevhälsa

23

Risk för att skolan bidrar till ökad
psykisk ohälsa bland elever

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

24

Risk att mobbning inte upptäcks

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

25

Risk att elever inte äter tillräckligt av
skolmaten för att orka med skoldagen

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Särskilt stöd

26

Risk för att skolan inte ger elever i
behov av särskilt stöd förutsättningarna
att nå kunskapskraven samt att stöd inte
sätts in i rätt tid

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Integration

27

Risk för en ökad segregation

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Bilden av skolan

28

Risk för att elever och personal upplever
en negativ bild av skolan

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Studiero

29

Risk för dålig studiero

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Säkerhet

30

Risk för våld i skolorna

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Undervisning

31

Pandemirisk

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Nej

32

Risk att eleverna inte når
kommunfullmäktiges kunskapsmål

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Grundskolenämnden, Riskanalys 2021

Kommentar

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.

Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.
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Verksamhet /
Process
Styrning och
ledning

Likvärdighet

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

33

Risk att grundskolan påverkas av
bristande styrning/ledning vid särskilda
händelser

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

34

Risk att politiska beslut begränsar
rektors lagstadgade handlingsmandat.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

35

Risk att likvärdigheten i skolan
försämras och att det kompensatoriska
uppdraget blir svårare att uppfylla.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Grundskolenämnden, Riskanalys 2021

Kommentar
Utifrån nivån på riskbedömningen
går riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att hållas
under uppsikt.
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Intern kontrollplan 2021
Revisorskollegiet

1 Inledning
Revisorskollegiet har efter genomförd riskanalys i revisorsgrupperna juni 2020 sammanställt och tagit beslut i Revisorskollegiet gällande Intern
kontrollplan för 2021.

2 Personal
Verksamhet /
Process
Personal- och
lönekontroller

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att
felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal eller att staden bryter
mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller andra
avtal/lagar inom det personalrättsliga området.

Kontroll att lönerapportering sker enligt
föreskrifter avseende såsom
övertid/mertidsersättning, användning av bil i
tjänsten samt utlägg i tjänsten

Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice
Fyll i blankett som finns
bifogad, finns också att
hämta på intranätet.

Varje år

Medarbetare som har en bisyssla ska anmäla
denna och lämna uppgifter för att arbetsgivaren
ska kunna bedöma om bisysslan kan inverka
hindrande för arbetsuppgifterna eller
konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet.
Efterlevnaden av regelverket för bisysslor
behöver följas upp för att säkerställa att
fungerande rutiner finns och följs.

Kontroll att regelverket avseende bisysslor
efterlevs

Att fråga under utvecklings/lönesamtal om eventuella
bisysslor och stämma av
mot inrapporterade
bisysslor.

Varje
halvår

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för
förskingring när inte attestreglementet följs.

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör
verksamheten,YY-kod korrekt finns på fakturan,
F-skatt, organisationsnummer, genomgång av
attestförteckningar, ej egen attest.

Stickprovsstorlek 1-2%

Varje år

Riskbedömning
2021
4
Bisyssla

Kontroll
frekvens

Riskbild

Bisyssla
Riskbedömning
2021
3

3 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Leverantörsfakt
uror

Riskbedömning
2021
2

Revisorskollegiet, Intern kontrollplan 2021
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Verksamhet /
Process
Oegentligheter

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att berörd
personal avsiktligt
begår felaktigheter.

T.ex gynnande av bank vilket skulle kunna ge
personliga fördelar.

Alltid två i förening vid utbetalning. Kontroll av
utbetalningsunderlag mot fakturasystem och
fakturakontroll. Krav vid uppläggning av nya
leverantörer.

Stickprovskontroller om 15
fakturor samt systemet
Kommas transaktioner.
Tydliga attestregler. Intern
kontroll av projekt och
fakturor. Budgetuppföljning.

Varje
halvår

Risk att inte uppfylla kravet på ekonomi i
balans, enligt direktiv från KFs presidium.

Uppfyller Stadsrevisionen kravet på ekonomisk
balans

Årets resultat kontrolleras
mot av fullmäktige erhållen
och ackumulerad budget

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Inte hitta
verksamhetens
problem

De förtroendevalda riskerar att missa de
verkliga riskerna i verksamheterna.

Att revisionsplanen följs och är baserad på en
risk- och väsentlighetsanalys

Kontroll av att
revisionsplanen är baserad
på riskanalys, antagen av
de förtroendevalda, och följs

Varje
halvår

Frågeställning om omfattning

Årlig frågeställning till
förtroendevalda om upplevd
omfattning av påverkan

Varje år

Riskbedömning
2021
3
Ekonomi i
balans

Kontroll
frekvens

Riskbild

Budgetuppföljning
Riskbedömning
2021
2

4 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Verksamhetsko
ntroller

Riskbedömning
2021
9

Kommentar/åtgärd: Brist på sensorer i
verksamheten och rapportering till revisionen.
De förtroendevalda tar årligen fram och
godkänner revisionsplanen. Inför att planen
arbetas fram tas det fram en omvärldsanalys.

Risk för påverkan
av förtroendevalda

De förtroendevalda riskerar att bli påverkade
från partikamrater vid granskning.

Riskbedömning
2021
9

Kommentar/åtgärd: De förtroendevalda arbetar
aktivt för att verka objektivt, behålla sin
integritet samt vara partioberoende.

Revisorskollegiet, Intern kontrollplan 2021
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frekvens
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Verksamhet /
Process

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Inte få gehör för
granskningens
resultat

Risk för att granskad nämnd, Kommunstyrelse
eller Kommunfullmäktige inte tar till sig
granskningsresultat.

Att dialogen med nämnder/förvaltningar varit
korrekt

Varje
halvår

Riskbedömning
2021
12

Kommentar/åtgärd: Varje rapport faktagranskas
av de intervjuade och i vissa fall externa
sakkunniga. Varje rapport kommuniceras till
berörda nämnder med krav på svar. Årliga
träffar med nämndpresidier, försöka få till träff
med hela Kommunstyrelsen. Träff med KF:s
presidium två ggr per år.

Avstämning att alla
rapporter (utan
bedömningar) skickats på
faktagranskning, att alla
nämndpresidier besökts,
samt att träff med hela
Kommunstyrelsen
genomförts.

Inte tillräckliga
resurser för att
bedriva granskning

Risk att budget inte justeras upp vilket kan
innebära minskad bemanning på kontoret och
minskade resurser till upphandling.

Uppföljning av resurstilldelning

Avstämning med KF:s
presidium efter lagda
budgetförslag

Varje år

Riskbedömning
2021
9

Kommentar/åtgärd: Löpande träffar med
Kommunfullmäktiges presidium som bereder
Stadsrevisionens budget.

Datorhaveri/cybera
ttack

Datorhaveri eller cyberattack som drabbar
revisionskontoret och/eller förtroendevalda.
Detta innebär att datorer och
kommunikationsvägar inte fungerar.

Rutinföljsamhet av gällande styrdokument för
IT

Informera om gällande ITstyrdokument.
Säkerhetskopiera viktiga
dokument i händelse av
datorhaveri.

Varje
månad

Revisorskollegiet har en styrmodell för
verksamhetsplanering och uppföljning.

Granskning av genomförda
aktiviteter i relation till
uppsatta mål.

Varje
månad

Verkställighet av beslutade revisionsplaner.
Revision genomförs enligt revisionsplan, inom
rimlig tid och genomförda/ påbörjade revisioner.

Kontrollera andelen
genomförda respektive
pågående granskningar
enligt planerna.

Varje år

Rättvisande redovisning/årsrapportens
utformning

Innehåller årsrapporten den
ekonomiska information
som krävs enligt utgivna
anvisningar. Jämförelse av
årsrapporten gentemot
anvisningar för
årsredovisning.

Varje år

Riskbedömning
2021
9
Verksamhetssty
rning

Kontroll
frekvens

Riskbild

Risk för att
aktiviteter och
åtgärder inte
stödjer
verksamhetens
mål och / eller styr
verksamheten åt
fel håll .
Riskbedömning
2021
2
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Lönesamtal

Beskrivning

Risk att lönesamtal med alla medarbetare ej
genomförs.

Kontroll
frekvens

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Ekonomi i balans - Budgetupp-följning.
Uppfyller Stadsrevisionen kravet på ekonomisk
balans.

Årets resultat kontrolleras
mot av fullmäktige erhållen
och ackumulerad budget

Varje
månad

Medarbetarsamtal. Minst ett strukturerat
medarbetarsamtal ska genomföras med varje
medarbetare per år.

Intervjuer med kontorets
medarbetare samt
revisionschef

Varje år

Minst ett strukturerat lönesamtal ska
genomföras med varje medarbetare per år

Intervjuer med chef och
medarbetare

Varje år

Riskbedömning
2021
6
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2020-08-27

Kommunfullmäktige

Riskanalys & Intern kontroll 2021
Revisionskontoret har upprättat förslag till Riskanalys och intern kontroll 2021 för
Stadsrevisionen enligt bilaga.

Beslut
Revisorskollegiet fastställer upprättad Riskanalys och intern kontroll 2021 samt överlämnar
densamma till Kommunstyrelsen

Boris Preijde
Ordförande Revisorskollegiet

Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
Webbplats: boras.se/revisionskontoret

Telefonnummer: 033-35 71 54
Mail: revisionskontoret@boras.se

Riskanalys 2021
Revisorskollegiet

1 Inledning
2 Regler för Intern kontroll
Regler och anvisningar för den interna kontrollen antogs av Revisorskollegiet 2017-12-07. Reglerna bifogas som bilaga.

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
Revisorsgrupperna har 2020-06-01 genomfört väsentlighets- och riskanalys inför intern kontrollplan 2021. Utifrån riskanalysen har förslag till Intern
kontrollplan för 2021 tagits fram.
Gruppdiskussion i varje grupp har genomförts via Teams och har sedan sammanfogats till en gemensam riskanalys. Riskanalysen har skickats ut på
remiss till samtliga revisorer och har därefter beslutats om på Revisorskollegiet 2020-06-11.

4 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Delegation

Risk att delegationsordningen ej följs,
Beskrivning
Risk att delegationsbeslut ej anmäls till
Revisorskollegiet. Kommentar/åtgärd: Inför varje
sammanträde gås igenom om det eventuellt fattats
något delegationsbeslut, dessa anmäls till
Revisorskollegiet.

2

Nej

Inventarier

Risk för att brand och stöld uppstår.
Beskrivning
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer.

1

Nej

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Kommentar

Direkt åtgärd

Kommentar

Direkt åtgärd

5 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Revisorskollegiet, Riskanalys 2021
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Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner betalas ut.
Beskrivning
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till
personal eller att staden bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom
det personalrättsliga området.

4

Ja

Långvarig sjukdom yrkesrevisor
Beskrivning
Risk att granskning inte blir färdig i tid pga. sjukdom
yrkesrevisor.

6

Nej

3

Ja

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga
leverantörer
Beskrivning
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när
inte attestreglementet följs.

2

Ja

Ekonomi ej i balans
Beskrivning
Att ekonomin inte är i balans

4

Nej

I SÄKREV-programmet
kontrollgranskas alltid ett stickprov
av fakturor

Kommentar/åtgärd: Varje bevakningsansvarig har en
ersättare som också får protokoll, varje
lekmannarevisor har en ersättare.
Bisyssla

Bisyssla
Beskrivning
Medarbetare som har en bisyssla ska anmäla denna
och lämna uppgifter för att arbetsgivaren ska kunna
bedöma om bisysslan kan inverka hindrande för
arbetsuppgifterna eller konkurrerar med
arbetsgivarens verksamhet. Efterlevnaden av
regelverket för bisysslor behöver följas upp för att
säkerställa att fungerande rutiner finns och följs.

Första året som risken finns med,
därför bra att det kontrolleras.

6 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturor

Riskbild

Revisorskollegiet, Riskanalys 2021

Kommentar

Direkt åtgärd

I SÄKREV-programmet
kontrollgranskas alltid ett stickprov
av fakturor
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Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej följs
Beskrivning
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad
och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet.

6

Nej

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut
Beskrivning
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp
och/eller till fel person.

2

Nej

Upphandling

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte
följs
Beskrivning
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler och policy.

1

Nej

Risk att ramavtal inte följs
Beskrivning
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.

2

Nej

Oegentligheter

Risk att berörd personal avsiktligt begår felaktigheter.
Beskrivning
T.ex gynnande av bank vilket skulle kunna ge
personliga fördelar.

3

Ja

I SÄKREV-programmet
kontrollgranskas alltid detta moment
då tvåhandsprincip prövas.

Ekonomi i balans

Budgetuppföljning
Beskrivning
Risk att inte uppfylla kravet på ekonomi i balans, enligt
direktiv från KFs presidium.

2

Ja

I SÄKREV-programmet
kontrollgranskas alltid detta moment

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

7 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Revisorskollegiet, Riskanalys 2021

Kommentar

Direkt åtgärd
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Verksamhetskontroller

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Beskrivning
Exempel: systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskydd,
rektors/lärares arbetsuppgifter, elevärenden,
barnavårds- och särskoleutredningar,
personalutbildningar, lagar/riktlinjer efterlevs

3

Nej

Verkställighet av beslutade revisionsplaner
Beskrivning
Risk att Stadsrevisionen inte genomför granskningarna
enligt revisionsplanen

6

Nej

Kvalitetssäkring revisorer
Beskrivning
Risk att STAREV:s checklista samt att normering enligt
Skyrev/FAR/ISA inte följs

6

Nej

Risk för den sakkunniges oberoende och integritet
Beskrivning
Med utgångspunkt från SKYREVS skrift D1, ”Prövning
av den sakkunniges oberoende och integritet".

8

Nej

6

Nej

Kommentar/åtgärd: finns med i varje projekt i enlighet
med SKYREV:s normer.
Långvarig sjukdom förtroendevald revisor
Beskrivning
Förtroendevald revisor blir långtidssjuk och kan inte
utföra sina åtaganden.
Kommentar/åtgärd: Varje bevakningsansvarig har en
ersättare som också får protokoll, varje
lekmannarevisor har en ersättare.
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Att revisionen inte följer de nio grunderna för
anmärkning ur god sed.
Beskrivning
Att revisionen inte följer de nio grunderna för
anmärkning ur god sed.

6

Nej

9

Ja

9

Ja

4

Nej

Kommentar/åtgärd:
Bristande måluppfyllelse – verksamhet
Bristande måluppfyllelse – ekonomi
Ohörsamhet/obstruktion
Icke lagenlig verksamhet, brottslig gärning
Brister i styrning och intern kontroll av verksamhet
Brister i styrning och intern kontroll av ekonomi
Otillräcklig beredning avärenden
Obehörigt beslutsfattande
Ej rättvisande redovisning
Inte hitta verksamhetens problem
Beskrivning
De förtroendevalda riskerar att missa de verkliga
riskerna i verksamheterna.
Kommentar/åtgärd: Brist på sensorer i verksamheten
och rapportering till revisionen.
De förtroendevalda tar årligen fram och godkänner
revisionsplanen. Inför att planen arbetas fram tas det
fram en omvärldsanalys.
Risk för påverkan av förtroendevalda
Beskrivning
De förtroendevalda riskerar att bli påverkade från
partikamrater vid granskning.
Kommentar/åtgärd: De förtroendevalda arbetar aktivt
för att verka objektivt, behålla sin integritet samt vara
partioberoende.
Samverkande nämnder försvårar granskning.
Beskrivning
Då verksamhet sker över nämndgränser är det svårt
att veta vilken nämnd som ska granskas.
Kommentar/åtgärd: Bedömningen är att de
förtroendevalda och kontoret har en relativt god
kännedom om verksamheten, vilket minskar risken.

Revisorskollegiet, Riskanalys 2021
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Inte få gehör för granskningens resultat
Beskrivning
Risk för att granskad nämnd, Kommunstyrelse eller
Kommunfullmäktige inte tar till sig granskningsresultat.

12

Ja

9

Ja

4

Nej

8

Nej

2

Nej

Kommentar/åtgärd: Varje rapport faktagranskas av de
intervjuade och i vissa fall externa sakkunniga. Varje
rapport kommuniceras till berörda nämnder med krav
på svar. Årliga träffar med nämndpresidier, försöka få
till träff med hela Kommunstyrelsen. Träff med KF:s
presidium två ggr per år.
Inte tillräckliga resurser för att bedriva granskning
Beskrivning
Risk att budget inte justeras upp vilket kan innebära
minskad bemanning på kontoret och minskade
resurser till upphandling.
Kommentar/åtgärd: Löpande träffar med
Kommunfullmäktiges presidium som bereder
Stadsrevisionens budget.
Revisionsmetodiken ifrågasatt.
Beskrivning
Förtroendevalda/allmänheten ifrågasätter
Stadsrevisionens granskning.
Kommentar/åtgärd: Stadsrevisionen följer God
revisionssed/Skyrevs normer.
Förtroendeförlust
Beskrivning
Händelse som påverkar förtroendet för revisionen.
Kommentar/åtgärd: Stadsrevisionen följer God
revisionssed/Skyrevs normer, samt
representation/kurser och konferenser sker inom
gällande regler.
Risk för jävssituation för förtroendevalda
Beskrivning
De förtroendevalda riskerar att vara påverkade av jäv
vid granskning. Kommentar/åtgärd: De förtroendevalda
redovisar till kontoret sina ev. jävsförhållanden som
bevakningsansvariga etc. Bevakningsområden
justeras efter detta.
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Datorhaveri/cyberattack
Beskrivning
Datorhaveri eller cyberattack som drabbar
revisionskontoret och/eller förtroendevalda. Detta
innebär att datorer och kommunikationsvägar inte
fungerar.

9

Ja

Förändringar i omvärlden kräver nya uppgifter och
kompetens
Beskrivning
Förändringar i omvärlden kräver nya uppgifter för
kommunerna. Kräver därför ny kompetens hos
revisionen.
Ny kompetens kan kompenseras för genom
exempelvis konsulttjänster.

6

Nej

Risk att endast kända och förutsägbara metoder
används
Beskrivning
Risk att endast kända och förutsägbara metoder
används. Att den som utför oegentligheter ligger steget
före.

6

Nej

Risk för förvarning gällande kommande granskningar
Beskrivning
Risk för förvarning gällande kommande granskningar,
att de som ska granskas förvarnas och därmed kan
åtgärda problem innan genomförd granskning.

4

Nej

Kompetensbrist vid granskning
Beskrivning
Att kompetensbrist medför att vi inte ser problematiken
i granskningen. Att personella erfarenheter eller
inköpta tjänster saknas pga resursbrist.

6

Nej

Bristande underlag
Beskrivning
Bristande underlag ligger till grund för kritik och
bedömning.

4

Nej

Att inte göra rätt bedömning gällande anmärkning
respektive ansvarsfrihet
Beskrivning
Att inte göra rätt bedömning gällande anmärkning
respektive ansvarsfrihet

3

Nej

Revisorskollegiet, Riskanalys 2021

Ej känd revisionsplan. Att fördjupad
granskning kan läggas till under
revisionsåret. En levande metodik
för varje granskning. Specifika
bevakningsområden hanteras litet
olika.
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Verksamhetsstyrning

Risk för att aktiviteter och åtgärder inte stödjer
verksamhetens mål och / eller styr verksamheten åt fel
håll .

2

Ja

I SÄKREV-programmet
kontrollgranskas alltid detta moment

Lönesamtal
Beskrivning
Risk att lönesamtal med alla medarbetare ej
genomförs.

6

Ja

I SÄKREV-programmet
kontrollgranskas alltid detta moment

8 Riskmatris
4

Konsekvens

30

8
14 23

4
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20

16

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)
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3
11 31 32 33

6
3

8

12 13 16 27

9

12
4

29 35

3

3

2
2
1

4

6

9

24 34

4
2

7

19 22 28

6

8

15 26

1

36

2

1
5

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)

17 18 21 25

2

3

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

10

1

1

2

3

4

Sannolikhet

5

Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturo
r

Representationutbildning

Åtgärd krävs (9-12)

Risknum
mer

18

Håll under uppsikt (4-8)

Riskbild

13

Risken accepteras (1-3) Totalt: 36

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

1

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Ja

2

Ekonomi ej i balans

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

3

Risk att riktlinjer ej följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Revisorskollegiet, Riskanalys 2021

Kommentar
I SÄKREV-programmet
kontrollgranskas alltid ett stickprov
av fakturor
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kundfakturoravgiftsdebitering

4

Risk för att felaktiga kundfakturor
skickas ut

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Nej

Upphandling

5

Risk att Lagen om offentlig upphandling
(LOU) inte följs

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

6

Risk att ramavtal inte följs

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Nej

7

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

8

Långvarig sjukdom yrkesrevisor

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Delegation

9

Risk att delegationsordningen ej följs,

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Nej

Inventarier

10

Risk för att brand och stöld uppstår.

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

Verksamhetskontr
oller

11

Risk för att verksamhet ej sköts på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt.

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

12

Verkställighet av beslutade
revisionsplaner

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

13

Kvalitetssäkring revisorer

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

14

Risk för den sakkunniges oberoende
och integritet

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

15

Långvarig sjukdom förtroendevald
revisor

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

16

Att revisionen inte följer de nio
grunderna för anmärkning ur god sed.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

17

Inte hitta verksamhetens problem

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

18

Risk för påverkan av förtroendevalda

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

19

Samverkande nämnder försvårar
granskning.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

20

Inte få gehör för granskningens resultat

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Personal- och
lönekontroller

Revisorskollegiet, Riskanalys 2021
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kommentar

21

Inte tillräckliga resurser för att bedriva
granskning

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

22

Revisionsmetodiken ifrågasatt.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

23

Förtroendeförlust

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

24

Risk för jävssituation för förtroendevalda

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Nej

25

Datorhaveri/cyberattack

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

26

Förändringar i omvärlden kräver nya
uppgifter och kompetens

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

27

Risk att endast kända och förutsägbara
metoder används

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

28

Risk för förvarning gällande kommande
granskningar

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

29

Kompetensbrist vid granskning

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

30

Bristande underlag

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Nej

31

Att inte göra rätt bedömning gällande
anmärkning respektive ansvarsfrihet

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

Bisyssla

32

Bisyssla

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Ja

Första året som risken finns med,
därför bra att det kontrolleras.

Oegentligheter

33

Risk att berörd personal avsiktligt begår
felaktigheter.

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Ja

I SÄKREV-programmet
kontrollgranskas alltid detta moment
då tvåhandsprincip prövas.

Verksamhetsstyrni
ng

34

Risk för att aktiviteter och åtgärder inte
stödjer verksamhetens mål och / eller
styr verksamheten åt fel håll .

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Ja

I SÄKREV-programmet
kontrollgranskas alltid detta moment

Revisorskollegiet, Riskanalys 2021

Ej känd revisionsplan. Att fördjupad
granskning kan läggas till under
revisionsåret. En levande metodik
för varje granskning. Specifika
bevakningsområden hanteras litet
olika.
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Verksamhet /
Process

Ekonomi i balans

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

35

Lönesamtal

3.Kännbar

36

Budgetuppföljning

2.Lindrig

Revisorskollegiet, Riskanalys 2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

2.Mindre
sannolik

6

Ja

I SÄKREV-programmet
kontrollgranskas alltid detta moment

1.Osannolik

2

Ja

I SÄKREV-programmet
kontrollgranskas alltid detta moment

Kommentar

13(13)

Intern kontrollplan - 2021 (Vård- och äldrenämnden)
Verksamhet /
Process

Riskbild

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Kontrollansvarig

Upphandling

Risk att lagen om
offentlig upphandling
(LOU) inte följs

9

Kontroll av att inköp
följer ramavtal vid
upphandling och
direkt upphandling.

Samtliga vård- och
omsorgsboenden
granskas.

Varje år

Chef för ekonomi

Upphandling

Risk för att ramavtal
inte följs

9

Kontroll av att rutinen
är känd och att den
följs av medarbetarna.

Samtliga vård- och
omsorgsboenden
granskas.

Varje år

Chef för ekonomi

Privata medel

Risk för felaktig
hantering av privata
medel.

12

Granskning och
kontroll enligt Borås
Stads riktlinjer
gällande enheternas
hantering av privata
medel.

Utvalda enheter
granskas under året
genom besök.

Varje år

Chef för ekonomi

Kundfakturor

Risk för att fel
avgiftsbeslut och
fakturor skickas till
brukarna.

9

Egen granskning

Stickprov på ett antal
fakturor för att se om
de stämmer överens
med beslut om insats

Varje år

Metodhandledare
myndighet

Kontanthantering

Risk för att
dagskassor som
överstiger 5000
kr/månad inte
hanteras korrekt

9

Avstämning av att
kassan
överensstämmer samt
kontroll att rutiner för
kontanthantering följs.

Några utvalda
kontantkassor
granskas under året.

Varje år

Chef för ekonomi

Rekrytering

Risk att det inte finns
personal att rekrytera
(omvårdnadspersonal,
legitimerad personal
och
biståndshandläggare)

12

Kontrollera antalet
rekryteringar.

Uppföljning/utfall vid
rekrytering.

Varje år

HR chef

Sjukfrånvaro

Risk att kvalitén i
verksamheten blir
försämrad på grund
av sjukfrånvaro och
att arbetsmiljön
försämras

12

Sammanställning
sjukfrånvaro per
månad

HR avdelningen
sammanställer varje
månad sjukfrånvaron
per enhet.

Varje år

HR chef

Riskbedömning

Verksamhet /
Process

Riskbild

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Kontrollansvarig

Språkkunskaper

Bristande
språkkunskaper i
svenska hos personal

9

Genomgång av
antalet språktester
som
bemanningsenheten
genomför

Bemanningsenheten
utför språktester vid
rekryteringen och har
uppgifter på vilka som
klarar av testet och
vilka som sorteras
bort på grund av
bristande
språkkunskaper.

Varje år

HR Chef

Bisyssla

Risk att anställda inte
anmäler en bisyssla
och lämnar de
uppgifter som behövs
för bedömningen av
bisysslan.

9

Egen granskning

Checklista finns att
använda på
introduktion, tas
också upp
regelbundet på APT.

Varje år

HR Chef

Hemtjänst

Risk att det betalas ut
pengar för tid som inte
utförs i hemtjänsten.

12

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.

Varje år

Verksamhetschef
hemtjänst

Riskbedömning

Riskanalys 2021
Vård- och äldrenämnden

1 Inledning
Vård- och äldrenämnden har gjort en riskanalys genom att identifiera verksamhetens riskbilder och gjort en analys av dessa.

2 Regler för Intern kontroll
Vård- och äldrenämnden har ansvar för sin interna kontroll och har skapat en organisation för den interna kontrollen. Vård- och äldrenämndens ”Regler
och anvisningar för intern kontroll” antogs på nämndens möte den 25 augusti 2020.

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
Vård- och äldrenämnden har varit delaktig vid framtagandet av riskanalysen på nämndens förmöte den 19 maj 2020. Med anledning av Corona pandemin
kunde inte alla ledamöter närvara fysiskt utan deltog digitalt. Med utgångspunkt från riskanalysen har nämnden sedan fastslagit den interna kontrollplanen för
2021.

4 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Samverkan med
vårdgrannar

Riskbild
Förskjutning av vården till hemmet, omställningen till
"Nära vård"
Beskrivning
Mer avancerad vård och omsorg i kommunen hela
dygnet. Bristande kommunikation i närvårdssamverkan
som leder till minskad delaktighet. Förväntningarna är
högre än det finns resurser och förutsättningar. Oklar
ansvarsfördelning mellan vårdgivare.
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Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Kommentar

9

Nej

Tas om hand i närvårdssamverkan.

Direkt åtgärd
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5 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Rekrytering

Risk att det inte finns personal att rekrytera
(omvårdnadspersonal, legitimerad personal och
biståndshandläggare)
Beskrivning
Leder till bristande personalkontinuitet, bristande
kvalitet för brukarna och ökade kostnader. Risk att det
inte finns tillräckligt med personal. Risk för
underbemanning och ökad arbetsbelastning. Risk för
fler personalavgångar, långa handläggningstider samt
bristande kvalitet i service till medborgaren. Risk för att
vissa verksamheter tvingar hyra in personal från
bemanningsföretag, vilket leder till ökade kostnader
och sämre kontinuitet.

12

Ja

Sjukfrånvaro

Risk att kvalitén i verksamheten blir försämrad på
grund av sjukfrånvaro och att arbetsmiljön försämras
Beskrivning
Sjukfrånvaro leder till ökade kostnader samt en sämre
service till medborgarna. Vid underbemanning finns
risk att de äldre inte får den vård och omsorg de
behöver. Risk för avvikelser och ansträngd
arbetssituation för befintlig personal.

12

Ja

Språkkunskaper

Bristande språkkunskaper i svenska hos personal
Beskrivning
Risk att det är svårt att rekrytera personal och att den
personal som finns tillgänglig inte behärskar det
svenska språket i tal och skrift.

9

Ja

Bisyssla

Risk att anställda inte anmäler en bisyssla och lämnar
de uppgifter som behövs för bedömningen av
bisysslan.
Beskrivning
Bristande kunskap och följsamhet till rutin för anmälan
av bisyssla.

9

Ja
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Kommentar

Direkt åtgärd

Förvaltningen arbetar med att
minimera risken genom att det tas
om hand i checklistor vid
introduktion och information på APT.
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6 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga
leverantörer
Beskrivning
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när
attestreglementet inte följs.

6

Nej

Upphandling

Risk att lagen om offentlig upphandling (LOU) inte följs
Beskrivning
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler och policy

9

Ja

Upphandling

Risk för att ramavtal inte följs
Beskrivning
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i
verksamheten.

9

Ja

Privata medel

Risk för felaktig hantering av privata medel.
Beskrivning
Att brukares privata medel hanteras på ett oegentligt,
oetiskt sätt då rutinen för privata medel inte följs.
Rutinen revideras under 2020.

12

Ja

Kundfakturor

Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor skickas till
brukarna.
Beskrivning
Finns risk för att brukare får fel på avgiftsbeslut och fel
på fakturor om inte processen mellan verkställighet
och beställarenheterna fungerar.

9

Ja

Kontanthantering

Risk att dagskassor som understiger 5000 kr/månad
inte hanteras korrekt
Beskrivning
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och
inte synliggörs i redovisningssystem innebär en risk för
oegentligheter. God ordning och säkra rutiner ska
upprätthållas för att minimera risken.

6

Nej
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Kommentar

Direkt åtgärd

Kontrolleras löpande vid varje
manuell utbetalning.
Redovisningsservice kontrollerar alla
leverantörer.
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Kontanthantering

Risk för att dagskassor som överstiger 5000 kr/månad
inte hanteras korrekt
Beskrivning
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och
inte synliggörs i redovisningssystem innebär en risk för
oegentligheter. God ordning och säkra rutiner ska
upprätthållas för att minimera risken.

9

Ja

Representation/utbild
ning

Risk för att riktlinjer gällande representation och
utbildning inte följs.
Beskrivning
Risk att Borås Stads och skatteverkets regler för
representation/utbildning och dess redovisning ej följs.
Risk att representation/utbildning ej är godkänd,
saknar syftesformulering/deltagarlista/program eller att
deltagare är attestant.

6

Nej

Kontrolleras löpande.

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Kommentar

Risk att det betalas ut pengar för tid som inte utförs i
hemtjänsten.
Beskrivning
Säkerställa tidsregistreringen i TES genom att
undersöka hur stämplingarna görs, om det sker
hemma hos brukaren eller justeras i efterhand. Risken
är att det betalas ut pengar för tid som inte utförts.

12

Ja

Att beställda biståndsbedömda insatser inte utförs
enligt behov beskrivna i den enskildes
genomförandeplan
Beskrivning
Förändringar i insatsplaneringen kan medföra att
insatser inte blir utförda enligt genomförandeplanen.

6

Nej

Viva omsorgsapp är ett stöd för att
insatserna utförs.

Att obehöriga tar sig in till brukare/äldre
Beskrivning
Ett antal stölder har skett hos brukare/äldre då
obehöriga personer tagit sig in hos dem genom att
utge sig för att vara hemtjänstpersonal.

8

Nej

Personalen bär alltid ID bricka och
namnskylt samt arbetskläder.

7 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Hemtjänst

Riskbild
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Direkt åtgärd
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Hälso- och sjukvård

IT

Att beställda hälso- och sjukvårdsinsatser från
legitimerad personal till omvårdnadspersonal inte
utförs
Beskrivning
Beställda insatser kan vara träning, behandling,
vikttagning, blodtryck mm. Detta kan få stora
konsekvenser för patienten om det inte utförs.

6

Nej

Införandet av MCSS bidrar till att
insatserna utförs.

Att legitimerad personal inte följer rutin att göra
riskbedömningar på nyinskrivna i hemsjukvården samt
vid byte av boendeform eller vid behov.
Beskrivning
Risker såsom risk för fall, trycksår, undernäring,
munhälsa hos patient kan missas då bedömningarna
inte utförs. Även patientens försämring eller förbättring
är svår att utvärdera om ingen grundbedömning finns

9

Nej

Arbetssättet med Senior alert bidrar
till ökad följsamhet av rutinerna.

Att vi inte klarar att införa välfärdsteknik i den takt och
omfattning som behövs för god och säker vård
Beskrivning
Klarar inte av digitaliseringen på grund av att det
saknas personal, kompetens, organisation och
resurser.

6

Nej

Upphandling av välfärdsteknik kan
försenas.

Vård- och äldrenämnden, Riskanalys 2021

6(9)

8 Riskmatris
4

8
16

12
5

14

1

3

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

16

4

3

6
2

15 17

9
4

6

8

12

12
4

13 18

3

3

2
2

4

6
7

9

8

19

1

2

Konsekvens

1

2

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)

10 11

3

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet

12
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Åtgärd krävs (9-12)

7

Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 19
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kommentar

Samverkan med
vårdgrannar

1

Förskjutning av vården till hemmet,
omställningen till "Nära vård"

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Tas om hand i närvårdssamverkan.

Leverantörsfakturo
r

2

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kontrolleras löpande vid varje
manuell utbetalning.
Redovisningsservice kontrollerar alla
leverantörer.

Upphandling

3

Risk att lagen om offentlig upphandling
(LOU) inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Upphandling

4

Risk för att ramavtal inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Privata medel

5

Risk för felaktig hantering av privata
medel.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Kundfakturor

6

Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor
skickas till brukarna.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontanthantering

7

Risk att dagskassor som understiger
5000 kr/månad inte hanteras korrekt

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Kontanthantering

8

Risk för att dagskassor som överstiger
5000 kr/månad inte hanteras korrekt

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Representation/ut
bildning

9

Risk för att riktlinjer gällande
representation och utbildning inte följs.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Rekrytering

10

Risk att det inte finns personal att
rekrytera (omvårdnadspersonal,
legitimerad personal och
biståndshandläggare)

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Sjukfrånvaro

11

Risk att kvalitén i verksamheten blir
försämrad på grund av sjukfrånvaro och
att arbetsmiljön försämras

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Språkkunskaper

12

Bristande språkkunskaper i svenska hos
personal

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Bisyssla

13

Risk att anställda inte anmäler en
bisyssla och lämnar de uppgifter som
behövs för bedömningen av bisysslan.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Vård- och äldrenämnden, Riskanalys 2021

Kontrolleras löpande.

Förvaltningen arbetar med att
minimera risken genom att det tas
om hand i checklistor vid
introduktion och information på APT.
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Verksamhet /
Process
Hemtjänst

Hälso- och
sjukvård

IT

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kommentar

14

Risk att det betalas ut pengar för tid som
inte utförs i hemtjänsten.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

15

Att beställda biståndsbedömda insatser
inte utförs enligt behov beskrivna i den
enskildes genomförandeplan

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Viva omsorgsapp är ett stöd för att
insatserna utförs.

16

Att obehöriga tar sig in till brukare/äldre

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Personalen bär alltid ID bricka och
namnskylt samt arbetskläder.

17

Att beställda hälso- och
sjukvårdsinsatser från legitimerad
personal till omvårdnadspersonal inte
utförs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Införandet av MCSS bidrar till att
insatserna utförs.

18

Att legitimerad personal inte följer rutin
att göra riskbedömningar på nyinskrivna
i hemsjukvården samt vid byte av
boendeform eller vid behov.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Arbetssättet med Senior alert bidrar
till ökad följsamhet av rutinerna.

19

Att vi inte klarar att införa välfärdsteknik i
den takt och omfattning som behövs för
god och säker vård

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Upphandling av välfärdsteknik kan
försenas.

Vård- och äldrenämnden, Riskanalys 2021
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Sammanträdesdatum

2020-08-24
Vård- och äldrenämnden

§ 88

Dnr VAN 2020-00205 1.1.3.1

Regler och anvisningar för intern kontroll 2021
Vård- och äldrenämndens beslut
Vård- och äldrenämnden godkänner ”Regler och anvisningar för intern
kontroll” och översänder densamma till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Vård- och äldrenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska
skapa en organisation för den interna kontrollen, och se till att regler och
anvisningar antas. Vård- och äldrenämndens ”Regler och anvisningar för intern
kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, antagen av
Kommunfullmäktige den 19 oktober 2017.
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga
arbetet med verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen.
Intern kontroll ska vara en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i
verksamheten.
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde.
Beslutsunderlag
1. Regler och anvisningar för intern kontroll.
Beslut expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Vård- och äldrenämnden

Regler och anvisningar
för intern kontroll

2019-08-19

Fastställt av: Vård- och äldrenämnden, datum: 2020-08-25
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Förvaltningschef
Dokumentet gäller för: Vård- och äldrenämnden
Dokumentet gäller till och med: 2022
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Vård- och äldrenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation
för den interna kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas. Vård- och äldrenämndens
”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”,
antagen av Kommunfullmäktige den 19 oktober 2017.
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet med
verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska vara en naturlig
del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten.

Organisation
Förvaltningens chefer har ansvar för att de processer, rutiner och system som finns säkerställer
att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina
processer/rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt
nämndens respektive förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp.
I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål och resultat.
Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera dessa till
närmsta chef. Cheferna har också ansvar för åtgärder när den interna kontrollen visar avvikelser.
Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmsta chef.

Ansvarsfördelning
Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen.
Vård- och äldrenämnden
Vård- och äldrenämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken syftar till att följa upp
att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde.
Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt
granska under verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina mål, att
kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika kontroller i verksamheterna kan
ingå i den interna kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt
internkontrollplanen görs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen
är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.
Förvaltningschef
Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en god intern
kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i samverkan med nämnden se till att en
riskanalys upprättas och med den som underlag skapa ett förslag till internkontrollplan.
Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna kontrollen följs och ansvarar för
en årlig uppföljning till nämnden. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart
rapporteras till nämnden.
Verksamhetschef
Verksamhetschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera övriga
anställda om innebörden. Verksamhetschefen har ansvar för att det finns processer, rutiner och
system som stödjer och säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. De ska
verka för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Allvarliga brister i den interna
kontrollen ska omedelbart rapporteras till förvaltningschef.
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Enhetschef
Enhetschefen ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns processer, rutiner och system
som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Enhetschefen ansvarar för att
processer, rutiner och system är kända och följs av alla medarbetare. Allvarliga brister i den
interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till verksamhetschef
Medarbetarna
Alla medarbetare är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och effektiv
verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef.

Nämndens arbete med intern kontroll
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Detta
ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en internkontrollplan för att följa upp att
nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett
antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret.
Riskanalys
Att granska samtliga processer, rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men
kräva mycket tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas ut. För att kunna välja
ut kontroller ska årligen en riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning av
sannolikheten för att ett fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett sådant fel
skulle få för verksamheten.
Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:
Sannolikhet
1. Osannolik
2. Mindre sannolik
3. Möjlig
4. Sannolik

Konsekvens
1. Försumbar
2. Lindrig
3. Kännbar
4. Allvarlig

De riskområden som bör analyseras är:
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka nämndens verksamhet
redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga eller att
räkenskaperna inte är tillförlitliga
legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet
verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att verksamheten inte drivs
på ett kostnadseffektivt sätt
bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar och
förordningar eller till interna regelverk
förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning.
Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig nivå hittas på
kontrollmomenten. Arbetet med den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett
självändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser som
blir om ett fel uppstår. Det samlade resultatet av arbetet med riskanalys ligger sedan till grund för
nämndens internkontrollplan.
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Internkontrollplan
Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet kontrollområden.
Internkontrollplanen innehåller följande delar:
 Verksamhet/process
 Riskbild
 Riskbedömning
 Kontrollmoment
 Kontrollmetod
 Kontrollfrekvens
 Kontrollansvarig
Uppföljning till nämnden
När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden.
Rapporten sammanfattar de granskningar som gjorts under året innehållande iakttagelser,
slutsatser och föreslagna åtgärder.
Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen för kännedom.
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Riskanalys och intern kontrollplan 2021
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad riskanalys och plan
för intern kontroll 2021.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om redaktionell ändring i
dokumentet Regler och anvisningar.
Sammanfattning av ärendet
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en riskanalys för 2021 inom
områdena som är gemensamma för Borås Stad: Styrning och ledning, Personal,
Ekonomi och Egen verksamhet. I riskanalysen görs en riskbedömning där riskerna
värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Identifierande risker, med riskpoäng nio
eller högre, förs in i nämndens interna kontrollplan.
Nämnden ägnade tid på planeringskonferens våren 2019 för att upprätta en
genomarbetad riskanalys för 2020. Vid möte 2020-06-01 samt 2020-06-08 gick
kontorsledningen igenom riskanalys och intern kontrollplan för att identifiera nya
risker och förslag på justeringar i bedömning av risker.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomförde sedan riskanalysen vid möte
2020-06-16. Ledamöterna var indelade i arbetsgrupper och hade som utgångspunkt
innevarande års riskanalys. Avstämning av tidigare risker gjordes i grupperna och nya
risker kunde identifieras.
Förvaltningscontroller gjorde därefter en sammanställning som stämdes av i möte med
kontorsledningen 2020-06-23. Samtliga förslag på förändringar i riskbedömning och
nya identifierade risker har kommenterats av förvaltningen och lämnats som underlag
till nämndens godkännande 2020-08-25.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har gällande regler och anvisningar för
intern kontroll som beslutades 2016-10-25. Vid genomgång av dessa
uppmärksammades att Utbildningsnämnden används istället för Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt att titeln utbildningschef används istället för
förvaltningschef. Denna redaktionella ändring är gjord. Anvisningar och regler gäller
som tidigare.
Beslutsunderlag
1. Riskanalys 2021
2. Intern kontrollplan 2021
3. Regler och anvisningar, 200825

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Intern kontrollplan 2021
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

1 Inledning
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Nämnderna och bolagen ska årligen upprätta en organisation för sin interna kontroll.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upprättar årligen en intern kontrollplan. Inför upprättandet av den nya planen görs en riskanalys. Intern
kontrollplanen omfattar följande områden:





Styrning och ledning
Personal
Ekonomi
Egen verksamhet

2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Elevärenden

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att elever i
behov av särskilt
stöd inte får
särskilt stöd.

Att elever i behov av särskilt stöd får adekvat
stöd.

Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete
fungerar

Uppföljning av arbetet med
elever i behov av särskilt
stöd i samband med
kvalitetsbedömning skola.

Varje år

Avhoppsförebyggande arbetet följs upp i
kvalitetsbedömningen.

Följs upp i särskild
frågeställning i mallen till
kvalitetsbedömningen, som
ger ett statistiskt underlag
för analys

Varje år

Uppföljning av elevernas avbrott och
skolnärvaro

Statistik över avbrott och
elevernas närvaro
sammanställs i en rapport
kvartalsvis

Varje
kvartal

Följa elevernas kunskapsutveckling

Följs upp i särskild
frågeställning i mallen till
kvalitetsbedömningen, som
ger ett statistiskt underlag
för analys

Varje år

Riskbedömning
2021
12

Risk för minskad
Måluppfyllelse till
följd av COVID-19

Risk att elever som kommit efter i
undervisningen på grund av COVID-19 inte
uppmärksammas eller ges det stöd de behöver

Riskbedömning
2021
9
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Verksamhet /
Process
Värdegrundsarb
ete

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för
droganvändning på
skolorna som leder
till ohälsa och
otrygg skolmiljö

Att motverka droghantering börjar med
värdegrundsarbete

Följa antalet incidenter

Enligt handlingsplan i
drogpolicy samt upprättande
av uppföljning av drogtester

Varje
kvartal

Skolornas dimensionering och programstruktur
behöver möta ungdomarnas efterfrågan

Årlig analys av antagningsorganisationen och
en sammanställning av antagningsläget.

Självvärdering hur vi arbetar
med frågan som rapporteras
i ÅR.

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för
överskridande av
budget

Risk för överskridande av budgetramar på
skolenheterna. Om prognos pekar på detta ska
åtgärdsplan upprättas så tidigt som möjligt.

Regelbunden uppföljning med ansvariga chefer

Självvärdering hur vi arbetar
med frågan. Analys av
förbättring av
prognosträffsäkerhet i slutet
på året.

Varje år

Budgetuppföljning

Budgetuppföljning med
verksamhetschefer och
förvaltningschef enligt Borås
Stads
ekonomistyrningsmodell
(tiodagars och tertial).

Varje
månad

Riskbedömning
2021
9
Antagningsorga
nisationen

Risk att
antagningsorganis
ationen inte möter
det faktiska
behovet av
utbildningsplatser
Riskbedömning
2021
9

3 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Budgetprocess

Riskbedömning
2021
9

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Intern kontrollplan 2021

Kontroll
frekvens

3(5)

Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att utfall
Köpta/Sålda
platser inte följer
plan

Risk att fakturor kommer i fel tid eller att fel
antal elever beräknas i prognos

Regelbunden uppföljning

Enligt upprättad
handlingsplan.
Prognosrapport till nämnden

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att beslut inte
rapporteras till
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnä
mnden

Beslut ska rapporteras till GVUN

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.

Varje
kvartal

Flera organisatoriska förändringar kan medföra
ökad sjukfrånvaro

Följa personalens sjukfrånvaro

HR skickar ut
sjukfrånvarostatistik för
genomgång och analys på
respektive LSG

Varje
månad

Risk att personal får förhöjd arbetsbörda på
grund av COVID-19 eller att många blir sjuka
samtidigt

Följa personalens sjukfrånvaro

HR skickar ut
sjukfrånvarostatistik för
genomgång och analys på
respektive LSG

Varje
månad

Varje
månad

Riskbedömning
2021
9

4 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Delegationsordn
ing enligt KL

Kontroll
frekvens

Riskbedömning
2021
9
Systematiskt
arbetsmiljöarbet
e

Risk för ökad
sjukfrånvaro
Riskbedömning
2021
9
Risk för ökad
ohälsa till följd av
COVID-19
Riskbedömning
2021
9
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Verksamhet /
Process
Lokaler

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Behov av lokaler
som vid det
ordinarie
planarbetet inte
kan förutses.

Antal elever ökar/minskar och därmed
ökar/minskar antalet utbildningsplatser.

Kontroll att lokalresursplanen är aktuell och
uppdaterad och förankrad hos LFF.

Behovsinventering/uppföljni
ng och dialog med LFF.

Varje år

Arbetet att hantera personuppgifter är
omfattande. Vi har inte tillräckliga rutiner för att
säkerställa registrering och kvalitetssäkring av
personuppgifter i våra digiala system

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)

Varje år

Riskbedömning
2021
9
Personuppgifter

Bristande resurser
för att säkerställa
hanteringen av
personuppgifter
Riskbedömning
2021
9
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Regler och anvisningar för intern kontroll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ansvar för sin interna
kontroll. Nämnden ska skapa en organisation för kontrollen, och se till att
regler och anvisningar antas.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska årligen fastställa en
internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna
kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden
välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under
verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina
mål, att kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika
kontroller i verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska
försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplanen görs, och vid
behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.
Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.
Förvaltningschefen
Förvaltningschefen ska göra förslag till internt kontrollsystem för nämnden
och se till att konkreta regler och anvisningar utformas för en god intern
kontroll inom alla verksamhetsområden. Förvaltningschefen ska se till att en
väsentlighets- och riskanalys upprättas och med den som underlag upprätta
förslag till intern kontrollplan för nämnden. Förvaltningschefen bevakar
löpande att planen för intern kontroll följs och ska årligen rapportera till
nämnden om arbetet med intern kontroll, hur den fungerar samt föreslå
nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig.
Förvaltningschefen ska omgående informera nämnden och Stadsrevisionen
om det hos förvaltningen avslöjas misstanke om brott.
Verksamhetschef
Verksamhetschef har ansvar för rutiner och system som säkrar att
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in
kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar,
kommuncentrala regler och anvisningar samt nämndens respektive
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. Kontrollerna blir
effektivast om de är en väsentlig del i förvaltningens verksamhet. Kontroller
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stödjer initiativ för kvalitet och delegering, undviker onödiga kostnader och
möjliggör snabba åtgärder vid ändrade förutsättningar. Områdeschefen har
förvaltningens stödfunktioner till sin hjälp.
Enhetschefer: rektorer, intendenter och övriga
Enhetschefer ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och
system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
Det innebär att bygga in kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar
och förordningar, kommunens regler och anvisningar samt nämndens och
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. Enhetschefen ska
försäkra sig om att den löpande kontrollen är tillräcklig och vid behov vidta
åtgärder. I uppgifterna ingår att svara för att personalen arbetar mot avsedda
mål och resultat. Chef ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga
risker och lämna till överställd chef. Chef har också ansvar för åtgärder när
den löpande kontrollen visar avvikelser, och att rapportera detta till
överställd chef.
Medarbetarna
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå
en säker och effektiv verksamhet, och att rapportera avvikelser till närmaste
chef.
Riskanalys
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker
verksamhet men kräva mycket tid och resurser. Vissa kontrollmoment måste
väljas ut. För att kunna välja ut kontroller ska årligen göras risk- och
konsekvensanalys. Analysen delas upp i del som beskriver sannolikheten för
fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse. Konsekvensen kan uttryckas som
mänskliga, verksamhetsmässiga, ekonomiska eller politiska konsekvenser
som kan uppstå.
Sannolikhet och väsentlighet bedöms utifrån fyrgradiga skalor:
Sannolikhet
1. Osannolik
2. Mindre sannolik
3. Möjlig
4. Sannolik

Konsekvens
1. Försumbar
2. Lindrig
3. Kännbar
4. Allvarlig
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Vilka delar av verksamheten som är mer väsentliga än andra avgörs efter
ekonomisk omfattning, nytta för brukarna etc.
Riskerna för fel och brister är ofta större vid förändringar i verksamhet,
organisation, system och rutiner med mera.
De riskområden som bör analyseras är:
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka
nämndens verksamhet
redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är
felaktiga eller räkenskaperna inte är tillförlitliga
legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens
verksamhet
verksamhetsrisker, inkluderar även kvalitetsfrågor, risken att nämnden inte når
sina verksamhetsmål eller att verksamheten inte drivs på ett
kostnadseffektivt sätt
bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till
lagar och förordningar eller till interna regelverk
förtroendeskador i form av till exempel vidlyftig representation, mutor och
bestickning.
Risk och konsekvens vägs samman för olika verksamheter - på det sättet kan
en rimlig nivå hittas på kontrollen. Bedömningen måste ta hänsyn till
kostnaden för den interna kontrollen. Kontrollen får inte bli orimligt dyr,
utan vägas mot konsekvenserna om ett fel uppstår. Det samlade resultatet
ligger till grund för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens interna
kontrollplan.
Intern kontrollplan
Intern kontrollplan är en produkt av risk- och väsentlighetsanalysen och styr
antalet kontrollområden. Antalet kontrollområden bör ta hänsyn till de
resurser som avsätts för kontrollerna. Granskningen ska verifiera att
verksamheterna når sina mål samt följer och genomför riktlinjer och
fastlagda kontroller.
Intern kontrollplan ska innehålla följande delar:
– Process, det vill säga rutin eller system
– Kontrollmoment, det vill säga vad varje kontroll ska säkerställa
– Kontrollmetod
– Bedömning utifrån riskanalysen
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– Vem ansvaret är delegerat till
Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden.
Rapportering till nämnden
När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig
uppföljningsrapport till nämnden, senast i samband med årsrapporten.
Rapporten ska sammanfatta de granskningar som gjorts under året med
iakttagelser, slutsatser och föreslagna förbättringar.
Vid allvarliga brister informerar Förvaltningschefen genast nämnden.
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

Andreas Cerny
Ordförande

Christer Samuelsson
Förvaltningschef

Riskanalys 2021
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

1 Regler för Intern kontroll
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fattat beslut om regler och anvisningar för sin interna kontroll 2016-10-25.

2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
Nämnden ägnade tid på planeringskonferens våren 2019 för att upprätta en genomarbetad riskanalys för 2020.
Vid möte 2020-06-01 samt 2020-06-08 gick kontorsledningen igenom riskanalys och intern kontrollplan för att identifiera nya risker och förslag på
justeringar i bedömning av risker.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomförde sedan riskanalysen vid möte 2020-06-16. Ledamöterna var indelade i arbetsgrupper och hade som
utgångspunkt innevarande års riskanalys. Avstämning av tidigare risker gjordes i grupperna och nya risker kunde identifieras.
Förvaltningscontroller gjorde därefter en sammanställning som stämdes av i möte med kontorsledningen 2020-06-23.
Samtliga förslag på förändringar i riskbedömning och nya identifierade risker har kommenterats av förvaltningen och lämnats som underlag till
nämndens godkännande 2020-08-25.

3 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Rektors uppdrag som
pedagogisk ledare

Risk att rektor inte har möjlighet att vara pedagogisk
ledare.
Beskrivning
Risk att rektor inte har förutsättningar att vara
pedagogisk ledare eller ledare.

6

Nej

Elevärenden

Risk att elever i behov av särskilt stöd inte får särskilt
stöd.
Beskrivning
Att elever i behov av särskilt stöd får adekvat stöd.

12

Ja

Risk för felaktigt förfarande vid avstängning avseende
elever
Beskrivning
Rektorsbeslut om avstängning kan fattas på felaktiga
grunder

8

Nej
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Kommentar

Direkt åtgärd
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Värdegrundsarbete

Antagningsorganisatio
nen

Risk för kränkande behandling avseende elevera
Beskrivning
Att planer mot diskriminering och kränkande
behandling fungerar.

8

Nej

Risk att elever med komplexa stödbehov inte får det
tillgodosett
Beskrivning
Elever med komplexa stödbehov har rätt tiil att få sina
behov utredda och tillgodosedda för att klar
skolgången

8

Nej

Risk att missa rutin och kontroll för specialkost i
skolmåltidsverksamehten
Beskrivning
Rutiner och kontroll för specialkost måste upprätthållas
på alla skolor

8

Nej

Risk för minskad Måluppfyllelse till följd av COVID-19
Beskrivning
Risk att elever som kommit efter i undervisningen på
grund av COVID-19 inte uppmärksammas eller ges det
stöd de behöver

9

Ja

Risk att värdegrundsarbetet inte får fullt genomslag
Beskrivning
Risk för brister i värdegrundsarbetet och att det inte
har fullt genomslag i hela verksamheten

6

Nej

Risk för droganvändning på skolorna som leder till
ohälsa och otrygg skolmiljö
Beskrivning
Att motverka droghantering börjar med
värdegrundsarbete

9

Ja

Risk att antagningsorganisationen inte möter det
faktiska behovet av utbildningsplatser
Beskrivning
Skolornas dimensionering och programstruktur
behöver möta ungdomarnas efterfrågan

9

Ja

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

4 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild
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Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner betalas ut.
Beskrivning
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till
personal eller att staden bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom
det personalrättsliga området.

6

Nej

Sårbarhet i verksamheten
Beskrivning
Risk att funktioner i verksamheten inte har ersättare.

6

Nej

Risk för oegentligheter vid gåvor, förmåner och
representation
Beskrivning
Riktlinjer och policies i Borås Stad och skatteverkets
regelverk skall upprätthållas i alla verksamheter.

6

Nej

Risk för bristande kunskaper om kollektivavtalets
regler
Beskrivning
Kollektivavtalets regler för anställningsvillkor och
ersättningar måste upprätthållas och följas i alla
verksamheter

6

Nej

Bisyssla

Risk att anställds bisyssla inte uppmärksammas enligt
Borås Stads och förvaltningens rutiner
Beskrivning
Risk att den anställde hamnar i jävsituation eller att
förvaltningens arbete påverkas

6

Nej

Kompetensförsörjning

Risk att inte kunna rekrytera, utveckla och behålla rätt
lärarkompetens i rätt omfattning.
Beskrivning
Risk att innehåll, omfattning och kvalitet på
undervisningen sjunker.

6

Nej

Risk att inte kunna rekrytera, utveckla och behålla rätt
kompetens inom elevhälsan i rätt omfattning.
Beskrivning
Risk att det förebyggande elevhälsoarbetet inte kan
genomföras.

6

Nej
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5 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga
leverantörer
Beskrivning
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när
inte attestreglementet följs.

6

Nej

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att allt inte blir fakturerat
Beskrivning
Fakturering sker enligt debiteringsunderlag

6

Nej

Upphandling

Risk att ramavtal inte följs
Beskrivning
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.

6

Nej

Risk för fördröjningar i viktiga upphandlingsprocesser
Beskrivning
Risk att upphandlingsprocesser inte startar i tid eller
blir fördröjda på grund av överprövningar

6

Nej

Inventarier

Risk för att registrering i RegitWise inte sker
Beskrivning
Registring och stöldmärkning skall ske i RegitWise

8

Nej

Statsbidrag

Risk att rättmätiga statsbidrag inte rekvireras
Beskrivning
Risk att ansökan inte görs.

2

Nej

Risk för statsbidragsberoende ordinarie verksamhet
Beskrivning
Statsbidrag är många gånger osäkra och kan snabbt
ryckas undan. ordinarie verksamhet ska inte göras
beroende av statsbidragsfinansiering.

6

Nej

Risk för oklar budgetering
Beskrivning
Risk för oklara planeringsförutsättningar i
budgetarbetet och risk för bristande transparens

6

Nej

Budgetprocess
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5(13)

Kontanter,
utbetalningar och
förskott

Risk för överskridande av budget
Beskrivning
Risk för överskridande av budgetramar på
skolenheterna. Om prognos pekar på detta ska
åtgärdsplan upprättas så tidigt som möjligt.

9

Ja

Risk för kommunbeslut utan kostnadstäckning
Beskrivning
Risk för kommunbeslut som är kostnadsdrivande, men
att det inte ges full kostnadstäckning som leder till att
ordinarie verksamhet måste anpassas.

6

Nej

Risk att utfall Köpta/Sålda platser inte följer plan
Beskrivning
Risk att fakturor kommer i fel tid eller att fel antal
elever beräknas i prognos

9

Ja

Kontanthantering
Beskrivning
Risk för felaktig kontanthantering och oegentligheter

6

Nej

Förskottshantering
Beskrivning
Risk att förskott inte regleras korrekt och i tid innan
bokslut

4

Nej

Risk för felaktiga manuella utbetalningar
Beskrivning
Risk att man registrerar felaktigt kontonummer eller
risk för oegentliga utbetalningar

6

Nej

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Risk att arkivering inte fungerar
Beskrivning
Arkivering på enheterna ska ske enligt gällande
bestämmelser.

6

Nej

Risk att diarieföring inte fungerar
Beskrivning
Diarieföring skall göras enligt gällande bestämmelser i
alla verksamheter

6

Nej

6 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Diarieföring och
arkivering

Riskbild
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Delegationsordning
enligt KL

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Risk att delegationsordningen inte följs
Beskrivning
Risk att fel person fattar beslut i ärenden denne inte
har behörig delegation.

6

Nej

Risk att beslut inte dokumenteras korrekt
Beskrivning
Beslut ska dokumenteras enligt gällande
bestämmelser.

6

Nej

Risk att beslut inte följer gällande bestämmelser
Beskrivning
Beslut ska följa gällande bestämmelser

6

Nej

Risk att beslut inte rapporteras till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Beskrivning
Beslut ska rapporteras till GVUN

9

Ja

Risk att riktlinjer inte följs
Beskrivning
Rutin/plan för kontroll ska finnas och kontroller
genomföras enligt rutiner/anvisning

6

Nej

Risk att det systematiska brandskyddet inte fungerar
på enheterna
Beskrivning
Enheterna ska ha systematiskt brandskydd

8

Nej

Risk för kränkande särbehandling avseende personal.
Beskrivning
Att rutin för att förebygga och hantera kränkande
särbehandling är känd i verksamheten. Enligt SAMkalendern.

6

Nej

Risk för upplevd hög arbetsbelastning.
Beskrivning
Upplevd hög arbetsbelastning över lång tid riskerar
leda till ohälsa på arbetsplatsen.

6

Nej

Risk för ökad sjukfrånvaro
Beskrivning
Flera organisatoriska förändringar kan medföra ökad
sjukfrånvaro

9

Ja

Risk för ökad ohälsa till följd av COVID-19
Beskrivning
Risk att personal får förhöjd arbetsbörda på grund av
COVID-19 eller att många blir sjuka samtidigt

9

Ja
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Krishantering,
säkerhet och
trygghetsarbete

Risk för allvarlig händelse i skolan/verksamheten
Beskrivning
Risk för hot och våld

8

Nej

Lokaler

Behov av lokaler som vid det ordinarie planarbetet inte
kan förutses.
Beskrivning
Antal elever ökar/minskar och därmed ökar/minskar
antalet utbildningsplatser.

9

Ja

Behov av lokalanpassningar som vid det ordinarie
planeringsarbetet inte har förutsetts
Beskrivning
Behov av lokalanpassningar som vid det ordinarie
planeringsarbetet inte har förutsetts. Lokalresursplan
gås igenom en gång per år, men ändringar kan
behöva göras snabbare.

6

Nej

Risk för missad gallring av personuppgifter
Beskrivning
Personuppgifter får inte lagras hur som helst

6

Nej

Bristande kunskap om personuppgiftslagar
Beskrivning
Personuppgifter måste hanteras enligt gällande lag,
riska att inte all personal har rätt kunskap

4

Nej

Risk för utlämnande av personuppgift till obehörig
Beskrivning
Personuppgifter får inte lämnas ut till obehörig under
vissa omständigheter (exempelvis vid
sekretessmarkering)

6

Nej

Bristande resurser för att säkerställa hanteringen av
personuppgifter
Beskrivning
Arbetet att hantera personuppgifter är omfattande. Vi
har inte tillräckliga rutiner för att säkerställa registrering
och kvalitetssäkring av personuppgifter i våra digiala
system

9

Ja

Risk för bristande IT-säkerhet
Beskrivning
Dataintrång, verksamhetskritisk data försvinner

6

Nej

Personuppgifter

Verksamhetskritisk
data
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Risk för bristande rutin för rapportering av nationell
statistik och intern statistik (ex närvarorapportering)
Beskrivning
Nationell statistik måste rapporteras rätt så att
analyser bygger på rätt grunder. Intern statistik måste
rapporteras rätt

6

Nej

7 Riskmatris
4

8
13 14 15 16 25 34

12

16

9

12

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

12

4

3

3

6
1

2

3

4

5

6

7

9

11 20 21 22

4

40 47 49 50

24 26 27 31 32 33

3

36 37 39 41 43 46
48 51

2
2
30

4
42 45

6
8

18 19 44 52

8
10

1

2

Konsekvens

1

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)

17 23 28 29 35 38

2

3

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet
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11

Verksamhet /
Process

Åtgärd krävs (9-12)

Risknum
mer

40

Håll under uppsikt (4-8)

1

Risken accepteras (1-3) Totalt: 52

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Leverantörsfakturo
r

1

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kundfakturoravgiftsdebitering

2

Risk för att allt inte blir fakturerat

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Upphandling

3

Risk att ramavtal inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

4

Risk för fördröjningar i viktiga
upphandlingsprocesser

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

5

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

6

Sårbarhet i verksamheten

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

7

Risk för oegentligheter vid gåvor,
förmåner och representation

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

8

Risk för bristande kunskaper om
kollektivavtalets regler

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Bisyssla

9

Risk att anställds bisyssla inte
uppmärksammas enligt Borås Stads och
förvaltningens rutiner

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Inventarier

10

Risk för att registrering i RegitWise inte
sker

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Nej

Rektors uppdrag
som pedagogisk
ledare

11

Risk att rektor inte har möjlighet att vara
pedagogisk ledare.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Elevärenden

12

Risk att elever i behov av särskilt stöd
inte får särskilt stöd.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

13

Risk för felaktigt förfarande vid
avstängning avseende elever

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

14

Risk för kränkande behandling
avseende elevera

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Personal- och
lönekontroller
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

15

Risk att elever med komplexa
stödbehov inte får det tillgodosett

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

16

Risk att missa rutin och kontroll för
specialkost i skolmåltidsverksamehten

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

17

Risk för minskad Måluppfyllelse till följd
av COVID-19

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Diarieföring och
arkivering

18

Risk att arkivering inte fungerar

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

19

Risk att diarieföring inte fungerar

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Delegationsordnin
g enligt KL

20

Risk att delegationsordningen inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

21

Risk att beslut inte dokumenteras
korrekt

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

22

Risk att beslut inte följer gällande
bestämmelser

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

23

Risk att beslut inte rapporteras till
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

24

Risk att riktlinjer inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

25

Risk att det systematiska brandskyddet
inte fungerar på enheterna

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

26

Risk för kränkande särbehandling
avseende personal.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

27

Risk för upplevd hög arbetsbelastning.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

28

Risk för ökad sjukfrånvaro

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

29

Risk för ökad ohälsa till följd av COVID19

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

30

Risk att rättmätiga statsbidrag inte
rekvireras

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Nej

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Statsbidrag
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

31

Risk för statsbidragsberoende ordinarie
verksamhet

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

32

Risk att inte kunna rekrytera, utveckla
och behålla rätt lärarkompetens i rätt
omfattning.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

33

Risk att inte kunna rekrytera, utveckla
och behålla rätt kompetens inom
elevhälsan i rätt omfattning.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Krishantering,
säkerhet och
trygghetsarbete

34

Risk för allvarlig händelse i
skolan/verksamheten

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Lokaler

35

Behov av lokaler som vid det ordinarie
planarbetet inte kan förutses.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

36

Behov av lokalanpassningar som vid det
ordinarie planeringsarbetet inte har
förutsetts

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

37

Risk för oklar budgetering

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

38

Risk för överskridande av budget

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

39

Risk för kommunbeslut utan
kostnadstäckning

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

40

Risk att utfall Köpta/Sålda platser inte
följer plan

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

41

Kontanthantering

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

42

Förskottshantering

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

43

Risk för felaktiga manuella utbetalningar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

44

Risk för missad gallring av
personuppgifter

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

45

Bristande kunskap om
personuppgiftslagar

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Kompetensförsörjn
ing

Budgetprocess

Kontanter,
utbetalningar och
förskott

Personuppgifter
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

46

Risk för utlämnande av personuppgift till
obehörig

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

47

Bristande resurser för att säkerställa
hanteringen av personuppgifter

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

48

Risk att värdegrundsarbetet inte får fullt
genomslag

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

49

Risk för droganvändning på skolorna
som leder till ohälsa och otrygg skolmiljö

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Antagningsorganis
ationen

50

Risk att antagningsorganisationen inte
möter det faktiska behovet av
utbildningsplatser

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Verksamhetskritisk
data

51

Risk för bristande IT-säkerhet

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

52

Risk för bristande rutin för rapportering
av nationell statistik och intern statistik
(ex närvarorapportering)

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Värdegrundsarbet
e
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Intern kontrollplan 2021
Lokalförsörjningsnämnden

1 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Lokalförsörjning
snämndens
prövande roll

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att, av
nämnden, fattade
beslut inte blir
fullgjorda.

Risk för att kostnader kvarstår på objekt ej
möjliga att nyttja.

Kategorisering av fastigheter

De förslag på avveckling av
objekt som föreslås av
nämnden redovisas i
kategoriseringslistan.

Varje
tertial

Risk att verksamheterna lämnar mindre ytor till
Lokalbanken som ej går att använda till annan
verksamhet.

Uppsägningar

Uppsägningar från
verksamheterna redovisas
vid varje nämndmöte.

Varje
månad

Risk för att ej förutsägbara och sena
omvärldsförutsättningar förändrar tidigare gjord
bedömning av lokalbehov vilket leder till ökade
kostnader för staden.

Kategorisering av fastigheter

Alla lokaler som sägs upp
kategoriseras enligt
upprättad lista. Listan med
objekt och beräknad
kostnad redovisas för
nämnden.

Varje
tertial

Riskbedömning
2021
9
Nytt
internhyressyste
m

Lokalbank

Lokalresursplan
ering

Långsiktig
lokalplanering

Riskbedömning
2021
9

Riskbedömning
2021
9
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Intern kontrollplan 2021
Grundskolenämnden

1 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Budgetprocess

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för en
bristande
transparens,
konkret och
relevant
information om
resursfördelningsm
odell, budget och
verksamhetsföruts
ättningar

Resursfördelningsmodellen måste förtydligas
och konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen
måste ske i tät samverkan mellan tjänstemän,
politiker och fackliga representanter.
Konsekvenserna för
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas.

Uppföljning av plan för budgetarbetet och
nämndutbildning

Kontroll av följsamhet av
planeringen för
Grundskolenämndens
budgetprocess

Varje år

Bristande samarbete kan leda till att elever i
socialt utsatta situationer inte får adekvat stöd.

Avstämning av läget för samarbete med Individ
och familjeomsorgsnämnden

Kvalitativ bedömning med
intervjuer

Varje år

Andelen i personalen med rätt behörighet har
minskat vilket kan leda till brister i kvaliteten,
personalomsättning och hög arbetsbelastning.

Kvalitetsrapport Fritidshem

Analys av enkäter ställda till
rektorer och elever samt
analys av relevanta
verksamhetsmått

Varje år

Riskbedömning
2021
9
Samarbete

Risk för bristande
samarbete med
Individ- och
familjeomsorgsnämnden och
andra relevanta
aktörer för en god
hälsa bland elever.
Riskbedömning
2021
12

Fritidshem

Risk för att
skolenheterna inte
kan genomföra en
tillräckligt god
fritidsverksamhet
Riskbedömning
2021
12
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2 Personal
Verksamhet /
Process
Bisyssla

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för bristande
följsamhet till rutin
för bisysslor

Borås stad har en upprättad rutin för anmälan
om bisysslor. Risk finns att medarbetare inte
följer denna rutin.

Uppföljning av följsamhet av rutinerna via
enhetschef, analys av rapporterade bisysslor,
redovisning vid tertial 2

Kontroll av personalstatistik

Varje
tertial

Kollegiala lärandet påverkas av hög
personalomsättning och lönesättning. Klarar
inte av att rekrytera och behålla personal.
Lärarbristen påverkar möjligheten att rekrytera
vikarier. Svårt att rekrytera elevhälsopersonal
med tillräcklig kompetens och erfarenhet.

Kontroll av den totala personalomsättningen för
förvaltningen

Kontroll av personalstatistik

Varje
tertial

Kontroll av tjänster som är tillsatta med
obehöriga anställda

Kontroll av personalstatistik

Varje
tertial

Att det inte finns tillräckligt med behöriga och
kompetenta lärare.

Kontroll av antalet behöriga lärare

Kontroll av personalstatistik

Varje
halvår

Brister i kvalifikationer hos
rektorer/enhetschefer kan leda till
verksamheten inte utvecklas optimalt, skapar
en instabilitet i organisationen vilket får följder
för eleverna.

Kontroll av personalomsättningen av rektorer
och enhetschefer

Analys av enkäter ställda till
rektorer och enhetschefer,
analys av relevanta
verksamhetsmått

Varje
tertial

Arbetsbelastning och förutsättningar för
rektorer leder till att de inte klarar av sitt
uppdrag.

Kontroll av att alla rektorer genomgått
rektorsutbildningen efter föreskriven tid och
Borås Stads internutbildningar för chefer

Enkätfråga i samband med
arbetsmiljöenkät för chefer

Varje år

Riskbedömning
2021
9
Personalomsätt
ning och
rekrytering

Risk för hög
personalomsättnin
g och svårighet att
rekrytera
Riskbedömning
2021
9
Risk för brist på
behöriga och
kompetenta lärare
Riskbedömning
2021
12
Risk för brist på
tillgång av
kvalificerade
rektorer/enhetsche
fer
Riskbedömning
2021
9

Arbetsmiljö

Risk att rektorer
inte klarar av sitt
uppdrag
Riskbedömning
2021
9

Grundskolenämnden, Intern kontrollplan 2021

3(6)

3 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Lokalsituationen

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att de
skollokaler vi har
idag inte räcker till
för att möta
vårdnadshavares
önskan utifrån
skolvalet

På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås
Stad finns det en risk för elever att inte få plats i
närliggande skola. Långsiktig planering
behöver finnas för att möjliggöra skollokaler
utifrån framtida behov.

I den årliga lokalplanen, beskriva hur
befolkningsprognosens förändrade elevvolymer
föreslås ta hand om i befintliga eller nya
skolenheter

Kontroll av elevantal och
prognoser framåt

Varje år

Då nämnden har behov av fler lokaler finns en
risk att lokalkostnaderna stiger om
volymkompensationen inte räcker för att täcka
de ökade lokalkostnaderna. Detta kan då skapa
undanträngningseffekter på andra områden.

Genomföra och kontrollera den årliga
lokalplanen

Kontroll av
befolkningsprognos,
planerade byggen och
elevantal

Varje år

Brister i det främjande och förebyggande
arbetet för att skapa goda läromiljöer kan leda
till psykisk ohälsa för elever.

Kontroll av hur många elever som mår psykiskt
dåligt

Statistik från hälsosamtal i
ProReNata

Varje år

Risk att mobbning inte upptäcks och att elever
därmed far illa.

Kontroll av anmälda kränkningar till huvudman

Analys av insamlade
anmälningar kring
kränkande behandling,
åtgärdsprogram

Varje
tertial

Uppmärksammande och uppföljning av
eventuella kränkningar

Trygghetsskapande samtal

Varje
tertial

Riskbedömning
2021
9
Risk att ökade
lokalkostnader
tränger undan
resurser som hade
behövt gå till
undervisning.
Riskbedömning
2021
9
Elevhälsa

Risk för att skolan
bidrar till ökad
psykisk ohälsa
bland elever
Riskbedömning
2021
12
Risk att mobbning
inte upptäcks
Riskbedömning
2021
12
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Verksamhet /
Process
Särskilt stöd

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att skolan
inte ger elever i
behov av särskilt
stöd
förutsättningarna
att nå
kunskapskraven
samt att stöd inte
sätts in i rätt tid

Elever som riskerar att inte nå kunskapskraven
ska skolan utreda, vilket kan leda till insatser
som är en del av särskilt stöd processen

Kvalitetssäkra processen om särskilt stöd
genom att mäta antalet åtgärdsprogram med
utvärderingar per år

Mäta antalet
åtgärdsprogram med
utvärderingar per år i
ProReNata

Varje år

En ökad segregation kan bidra till social oro, att
resultat i skolan påverkas negativt samt en risk
för konflikter.

Kontroll av andel nyanlända per skolenhet

Kontroll av andelen
nyanlända elever per
skolenhet

Varje
halvår

Oroliga och störande elever påverkar andra
elevers möjligheter till inlärning.

Kontroll av hur elever upplever studiero

Enkätfråga i
skolklimatundersökningen

Varje år

Elever kan bli skadade, oroliga och rädda då
det finns risk för våld i skolan.

Kontroll av att anmälningar av kränkande
behandlingar görs till huvudmannen

Analys av antalet
anmälningar om kränkande
behandlingar till
huvudmannens diarium

Varje år

Risk att eleverna inte når kommun-fullmäktiges
kunskapsmål.

Uppföljning av statistik kring omdömen, betyg
och gymnasiebehörighet från läsåret.

Redovisning och analys i
kvalitetsrapport årligen.

Varje år

Riskbedömning
2021
12
Integration

Risk för en ökad
segregation
Riskbedömning
2021
12

Studiero

Risk för dålig
studiero
Riskbedömning
2021
12

Säkerhet

Risk för våld i
skolorna
Riskbedömning
2021
12

Undervisning

Risk att eleverna
inte når
kommunfullmäktig
es kunskapsmål
Riskbedömning
2021
12
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Verksamhet /
Process
Styrning och
ledning

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att politiska
beslut begränsar
rektors
lagstadgade
handlingsmandat.

Förutsättningar utifrån politiska beslut för
rektorer leder till att rektors lagstadgade
handlingsmandat begränsas.

Skapa rutiner för återkommande utbildning för
politiker, dialog som verktyg för insyn.

Analys av enkäter ställda till
rektorer samt analys av
relevanta verksamhetsmått.

Varje
tertial

Skolsystemet i sin helhet präglas av en
minskad likvärdighet. Tillsammans med ökad
segregation och att föräldrars
utbildningsbakgrund får större effekt på
skolresultaten riskerar problematiken att
förvärras.

Kontroll av skolenheternas resultat

Uppföljning av
studieresultat,
skolklimatsundersökning
och lärartäthet

Varje
tertial

Identifiera enskilda skolenheters styrkor och
eventuella brister

Dialog mellan
verksamhetschef och
rektorer. Insatser för
likvärdig skola i form av
exempelvis utökad
undervisningstid, ökad
skolnärvaro och ansöka om
relevanta statsbidrag.

Varje
tertial

Riskbedömning
2021
9
Likvärdighet

Risk att
likvärdigheten i
skolan försämras
och att det
kompensatoriska
uppdraget blir
svårare att
uppfylla.
Riskbedömning
2021
12
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Datum

Instans

2020-08-24

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2020-00050 3.5.4.0

Anastasia Exner
Handläggare

Intern kontrollplan 2021
Grundskolenämndens beslut
Anta intern kontrollplan för 2021 samt översända planen till Kommunstyrelsen
och Stadsrevisionen.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll som gäller sedan
2017-10-19. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en
organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde, vilket Grundskolenämnden gjorde i ”Regler och
anvisningar för intern kontroll” 2019-06-13 som gäller till och med 2021.
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 för Grundskolenämnden fastställde 2019-06-16, Riskanalys 2021
som ligger till grund för intern kontrollplanen.
Beslutsunderlag
1. Intern kontrollplan 2021 (Grundskolenämnden)
2. Riskanalys 2021 (Grundskolenämnden)
Samverkan
FSG
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovsholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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2. Stadsrevisionen

Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Intern kontrollplan 2021
Samhällsbyggnadsnämnden
Fastställd 2020-08-20

1 Inledning
2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Politik

Hot mot politiker

Beskrivning

Kontrollmetod

Att CKS checklista för säkerhet på öppna
nämndmöten i Borås Stad följs

Säkerställa att
förtroendevalda har
kännedom om checklistan

Varje år

Risk att dålig samverkan med andra
förvaltningar försvårar/förlänger arbetet

Underlätta för samarbete över
förvaltningsgränserna för att korta
handläggningstider

Nämndens
samarbetsuppdrag pågår
och följs upp i särskild
ordning.

Varje år

Risk för brister i ledningen för att det finns för få
chefer. Inblick saknas

Att verksamheten leds på ett sätt så att målen
uppnås

Uppföljning av
verksamheten i
verksamhetsplan
Uppföljning av resultat,
uppdrag mm i
budgetuppföljning

Varje år

Riskbedömning
2021
12
Samverkan

Samverkan - Risk
att dålig
samverkan med
andra förvaltningar
försvårar/förlänger
arbetet

Kontroll
frekvens

Kontrollmoment

Riskbedömning
2021
12
Ledning

Risk för hög
arbetsbelastning
för chefer
Riskbedömning
2021
12

3 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Bisyssla

Anmäla bisyssla

Risk att eventuell bisyssla inte anmäls

Att eventuella bisysslor rapporteras

Att blankett om eventuell
bisyssla har fyllts i vid
anställningens början. Årlig
kontroll av förändringar i
samband med
medarbetarsamtal.

Riskbedömning
2021
9
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Attraktiv
arbetsgivare

Personalomsättnin
g

Risk att misstag begås vid hög
personalomsättning

Att rutiner för överlämning av arbetsuppgifter
och kunskap uppfylls

Uppföljning vid varje
personalavgång och
nyrekrytering

Varje år

Risk att förlora kompetent personal samt risk
att inte få några sökande till tjänster.

Förvaltningen ansvarar för att det finns en
aktuell kompetensförsörjningsplan,
arbetsmiljöpolicy, lönepolicy m.m

Kontroll av att relevanta
dokument upprättas och
uppdateras

Varje år

Risk för stress/utbrändhet/gå in i väggen pga
hög arbetsbelastning

Kontinuerlig uppföljning av medarbetarnas
arbetsbelastning och hälsa

Mätstickan (4 gånger per år)
och psykosocial
arbetsmiljörond

Varje år

Risk för skada vid arbete utomhus. Maskiner,
höga ljud, solskador, ögonskador, halka,
fastna, hjärtfel

Att skyddsutrustning finns och används på rätt
sätt. Utbildning i första hjälpen och HLR.
Undvik ensamarbete - riktlinjer för
ensamarbete, alltid ha telefon, kontrollsystem
för att alla kommer tillbaka/hem. Larm

Inventering av
skyddsutrustning
+ föreskrifter
Kontroll av genomgången
HLR-utbildning
Kontroll att riktlinjer för
ensamarbete finns
Kontroll av personlarm

Varje år

Risk för olyckor vid arbete på väg

Kurs "arbete på väg". Skyddskläder
+ utrustning finns. Andra mätmetoder (drönare,
skanner etc)

Uppföljning av kurs "Arbete
på väg". Ska förnyas
regelbundet. Resp. chef
ansvarig.
Inventering av skyddskläder
och skyddsutrustning

Varje år

Riskbedömning
2021
9
Risk att inte vara
en tillräckligt
attraktiv
arbetsgivare
Riskbedömning
2021
12
Risk för
stress/utbrändhet/g
å in i väggen pga
hög
arbetsbelastning
Riskbedömning
2021
12
Säkerhet/arbets
miljö

Risk för skada vid
arbete utomhus
Riskbedömning
2021
12

Risk för olyckor
Riskbedömning
2021
12
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Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för
trafikolycka

Risk för trafikolycka i samband med bilkörning i
tjänsten

Förebyggande åtgärder: Säkra bilar, utbildning
av förare, alkolås, bra däck

Uppföljning av
trafikutbildning
Uppföljning att bilar
genomgått service
+ däckbyten

Varje år

Risk att möte hotfulla personer på möten,
platsbesök, i stadshuset

Riktlinjer för mottagande av besök. Hantering
av personlarm. Riktlinjer för ensamarbete

Regelbunden information
om mottagande av besök.
Att instruktioner för
personlarm finns
Att riktlinjer för ensamarbete
finns

Varje år

Risk får dålig inomhusmiljö sommartid då
ventilationen och solskydden inte tillräckliga.

Kontroll av inomhusklimat sommartid

Kontroll av att
arbetsmiljörond genomförts
och att resultatet skickats till
ansvariga.
Uppföljning av vidtagna
åtgärder.

Varje år

Riskbedömning
2021
12
Risk för hot om
våld
Riskbedömning
2021
9
Inomhusklimat
Riskbedömning
2021
9

4 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risken är att representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie
verksamhet.

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt
att program bifogas, för kostnader avseende
representation, utbildningar m.m. Att kostnader
för representation följer skattelagstiftning samt
Borås Stads riktlinjer

Stickprov av konto 471x ,
4772, (614x, 616x)

Varje år

Att samtliga tjänster som
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt
för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner
mm) är rätt fakturerade. Risk för felaktig
debitering på grund av felberäkningar/fel i
debiteringsunderlag.

Att samtliga tjänster som
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt
för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner
mm) är rätt fakturerade. Risk för felaktig
debitering på grund av felberäkningar/fel i
debiteringsunderlag.

Stickprovsvisa kontroller 12%

Varje år

Riskbedömning
2021
9
Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att
felaktiga
kundfakturor
skickas ut
Riskbedömning
2021
8
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Verksamhet /
Process
Upphandling

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att Lagen om
offentlig
upphandling (LOU)
inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot
Borås Stads upphandlingsregler och policy.

Att Borås Stads direktupphandlingsregler
efterlevs

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över
gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Varje år

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

Att inköp följer ramavtal

Stickprov av vissa konton
enligt upplagd Agresso
Exceleratorfrågor

Varje år

Risk att stagnation i byggandet påverkar. Lägre
efterfrågan, lägre intäkter

Omvärldsanalys och uppföljning av intäkter

Intäkter följs upp varje
månad i särskild ordning

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för mutor,
otillbörlig
påverkan, jäv

Risk för förtroendeskada

Riskbild: Risk för mutor, otillbörlig påverkan,
jäv. Kontrollmoment: Förvaltningen ansvarar för
att det finns tydliga riktlinjer samt regler för
upphandlingar

Kontroll av eventuella
anmälningar

Varje år

Risk att ambitionen med det stora antalet
planer kan innebära lägre kvalitet.

Riskbild: Risk med stress att få fram
detaljplaner. Kontrollmoment: Att detaljplanen
håller hög kvalitet

Löpande utvärdering av
varje plan efter antagande

Varje år

Riskbedömning
2021
12
Risk att ramavtal
inte följs
Riskbedömning
2021
9
Konjunktur

Konjunkturkänsligh
et
Riskbedömning
2021
9

5 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Verksamhetsko
ntroller/Kvalitet

Kontroll
frekvens

Riskbedömning
2021
12
Risk med stress att
få fram detaljplaner
Riskbedömning
2021
9
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Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att man
behandlar
byggherrar olika
beroende på
relationer

Risk för förtroendeskada.

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

Varje år

Risk att fel eller gammal information finns på
webben

Kontroll av informationen på webbsidan och
intranätet

Upprätta plan för
regelbunden avstämning
med utsedda ansvariga på
varje avdelning

Varje år

Risk för sårbarhet pga avsaknad av rutiner.
"Singelfunktioner" och arbetsuppgifter som bara
en person kan/gör

Att rutiner, manualer och lathundar upprättas
och läggs in i Canea

Inventering av upplagda
dokument i Canea

Varje år

Risk att missa ändrad lagstiftning

Att ansvariga finns på varje avdelning som
följer förändringar inom aktuella områden

Kontroll att rutiner finns
upprättade samt att
ansvariga medarbetare
utsetts

Varje år

Risk att teknik inte fungerar. Datorer,
programvaror, mätinstrument etc

Kontinuerlig service och kontroll av instrument.
Personal med kunskap. Byte av utrustning.

Kontroll att serviceplan finns

Varje år

Riskbedömning
2021
12
Risk att fel eller
gammal
information finns
på webben
Riskbedömning
2021
9
Risk för sårbarhet
pga avsaknad av
rutiner.
"Singelfunktioner"
och arbetsuppgifter
som bara en
person kan/gör
Riskbedömning
2021
12
Risk att missa
ändrad lagstiftning
Riskbedömning
2021
9
Teknik

Risk att teknik inte
fungerar
Riskbedömning
2021
12
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Riskanalys 2021
Samhällsbyggnadsnämnden
Fastställd 2020-08-20

1 Inledning
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
· Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
I samband med revisionsrapporten 2016-10-24 framfördes att Samhällsbyggnadsnämnden i högre utsträckning bör vara delaktig i riskanalysen avseende
den interna kontrollen.
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 2014-03-20) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen regi som ett komplement till de analyser som
förvaltningarna tar fram.

2 Regler för Intern kontroll
Samhällsbyggnadsnämndens regler och anvisningar för intern kontroll fastställdes 2016-10-27 och bifogas denna rapport.

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
En arbetsgrupp bildades med representanter från förvaltningens avdelningar. Gruppen tog gemensamt fram risker och värderade dessa. Materialet har
presenterats för samtliga medarbetare på APT samt för ledningsgruppen och nämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har kompletterat riskanalysen vid sammanträdet i juni.

4 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Samhällsbyggnadsnämnden, Riskanalys 2021

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Kommentar

Direkt åtgärd
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Delegation

Risk att delegationsordningen ej följs
Beskrivning
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande
ärenden där denne ej har behörig delegation.

6

Nej

Inventarier

Risk för att brand och stöld uppstår.
Beskrivning
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer.

6

Nej

Politik

Risk att enskilda ledamöter/partier ej får del av samma
information som övriga

8

Nej

Hot mot politiker

12

Ja

Samverkan

Samverkan - Risk att dålig samverkan med andra
förvaltningar försvårar/förlänger arbetet
Beskrivning
Risk att dålig samverkan med andra förvaltningar
försvårar/förlänger arbetet

12

Ja

Ledning

Risk för hög arbetsbelastning för chefer
Beskrivning
Risk för brister i ledningen för att det finns för få chefer.
Inblick saknas

12

Ja

Politiska beslut

Lång handläggningstid
Beskrivning
Risk att beslut i KF drar ut på tiden. Många moment,
lång handläggningstid. Förlänger planer,
förhandsbesked mm

8

Nej

Klimatanpassning
Beskrivning
Risk för ökade krav på klimatanpassning
försvårar/förlänger handläggningstider

8

Nej

Organisationsförändring
Beskrivning
Risk att arbetet påverkas av organisationsförändringar
så som tillitsresan, ihopslagning av förvaltningar etc

6

Nej

Organisationsförändri
ng

Samhällsbyggnadsnämnden, Riskanalys 2021

3(12)

5 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner betalas ut.
Beskrivning
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till
personal eller att staden bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom
det personalrättsliga området.

4

Nej

Bisyssla

Anmäla bisyssla
Beskrivning
Risk att eventuell bisyssla inte anmäls

9

Ja

Personalomsättning
Beskrivning
Risk att misstag begås vid hög personalomsättning

9

Ja

Risk att inte vara en tillräckligt attraktiv arbetsgivare
Beskrivning
Risk att förlora kompetent personal samt risk att inte få
några sökande till tjänster.

12

Ja

Risk för stress/utbrändhet/gå in i väggen pga hög
arbetsbelastning
Beskrivning
Risk för stress/utbrändhet/gå in i väggen pga hög
arbetsbelastning

12

Ja

Utvecklingsmöjligheter
Beskrivning
Risk att personal inte får den utveckling/utmaning de
behöver vilket leder till att de slutar

9

Nej

Risk att bli skadad/attackerad av djur
Beskrivning
Risk att bli skadad/attackerad av djur i skog, på tomt
osv. Hundar, vildsvin osv.

8

Nej

Risk för fästingbett
Beskrivning
Risk för sjukdom vid fästingbett. Borrelia, TBE

8

Nej

Kommentar

Direkt åtgärd

Personalrekrytering
Attraktiv arbetsgivare

Säkerhet/arbetsmiljö
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Force majeure - risk för oväntade, allvarliga händelser
Beskrivning
Risk för oväntade, allvarliga händelser. Tex
coronavirus, terror etc

8

Nej

Risk för skada vid arbete utomhus
Beskrivning
Risk för skada vid arbete utomhus. Maskiner, höga
ljud, solskador, ögonskador, halka, fastna, hjärtfel

12

Ja

Risk för olyckor
Beskrivning
Risk för olyckor vid arbete på väg

12

Ja

Risk för trafikolycka
Beskrivning
Risk för trafikolycka i samband med bilkörning i
tjänsten

12

Ja

Risk för hot om våld
Beskrivning
Risk att möte hotfulla personer på möten, platsbesök, i
stadshuset

9

Ja

Inomhusklimat
Beskrivning
Risk får dålig inomhusmiljö sommartid då ventilationen
och solskydden inte tillräckliga.

9

Ja

Ergonomi
Beskrivning
Risk för alltför mycket stillasittande

6

Nej

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

4

Nej

6 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturor

Riskbild
Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga
leverantörer
Beskrivning
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när
inte attestreglementet följs.
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Kommentar

Direkt åtgärd
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Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej följs
Beskrivning
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad
och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet.

9

Ja

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut
Beskrivning
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp
och/eller till fel person.

6

Nej

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut
Beskrivning
Att samtliga tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden
ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning,
detaljplaner mm) är rätt fakturerade. Risk för felaktig
debitering på grund av felberäkningar/fel i
debiteringsunderlag.

8

Ja

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte
följs
Beskrivning
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler och policy.

12

Ja

Risk att ramavtal inte följs
Beskrivning
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.

9

Ja

Kontanthantering

Risk för felaktig hantering av kontanta medel
Beskrivning
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens redovisningssystem innebär en
risk för oegentligheter. God ordning och säkra rutiner
skall upprätthållas för att minimera risken.

1

Nej

Budget

Risk att fel i budget leder till underskott
Beskrivning
Risk att fel i budget leder till underskott

6

Nej

Upphandling
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Konjunktur

Konjunkturkänslighet
Beskrivning
Risk att stagnation i byggandet påverkar. Lägre
efterfrågan, lägre intäkter

9

Ja

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Prioritering
Beskrivning
Risk att nedprioriterade arbetsuppgifter blir liggande
och utgör stress för att de inte blir klara

9

Nej

Systematiskt arbetsmiljöarbete
Beskrivning
Risk att arbetsmiljölagen inte efterlevs

8

Nej

Risk för mutor, otillbörlig påverkan, jäv
Beskrivning
Risk för förtroendeskada

12

Ja

Risk för lång handläggningstid vid tillsynsärenden
Beskrivning
Risk för minskat förtroende ur rättssynpunkt

6

Nej

Risk med stress att få fram detaljplaner
Beskrivning
Risk att ambitionen med det stora antalet planer kan
innebära lägre kvalitet.

9

Ja

Risk att man behandlar byggherrar olika beroende på
relationer
Beskrivning
Risk för förtroendeskada.

12

Ja

Risk att behandla ärenden olika pga otillbörliga gåvor
Beskrivning
Risk för förtroendeskada.

8

Nej

Risk att fel eller gammal information finns på webben
Beskrivning
Risk att fel eller gammal information finns på webben

9

Ja

7 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Verksamhetskontroller
/Kvalitet

Riskbild
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Kommentar

Direkt åtgärd
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Teknik

Digitalisering

Risk för missuppfattningar
Beskrivning
Risk att bristfälliga språkkunskaper leder till
missuppfattningar

6

Nej

Risk att "ny järnväg" får stor inverkan på arbetet med
detaljplaner
Beskrivning
Risk att "ny järnväg" får stor inverkan på arbetet med
detaljplaner

4

Nej

Risk för sårbarhet pga avsaknad av rutiner.
"Singelfunktioner" och arbetsuppgifter som bara en
person kan/gör
Beskrivning
Risk för sårbarhet pga avsaknad av rutiner.
"Singelfunktioner" och arbetsuppgifter som bara en
person kan/gör

12

Ja

Lagstiftning
Beskrivning
Risk att ändrad lagstiftning påverkar arbetet

8

Nej

Risk att missa ändrad lagstiftning
Beskrivning
Risk att missa ändrad lagstiftning

9

Ja

Risk att teknik inte fungerar
Beskrivning
Risk att teknik inte fungerar. Datorer, programvaror,
mätinstrument etc

12

Ja

Risk för telefonkö
Beskrivning
Risk för telefonkö under telefontid när det bara är en
person som är schemalagd att svara

8

Nej

Risk för otillräcklig IT-säkerhet
Beskrivning
Risk att obehöriga når information via G:, K:, mail. Ex
konsulter, praktikanter

8

Nej

Lagstadgad digitaliering
Beskrivning
Risk att lagstiftad digitalisering medför mycket
arbete/kräver mycket resurser

8

Nej
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Översiktlig planering

Risk för brist på översiktlig planering
Beskrivning
Risk att översiktlig planering och strategi saknas. Eller
att den inte följs

6

Nej

8 Riskmatris
4
1

8
4

13 18 29 31 32

33 42 50

12
5

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

16

14 17 22 30 34

35 36 40

4

3

6
3

9

10 15 39 46

9
2

6

11 12 16 19

12
4

24 25 28 37 38 47

3

3

2
2

4
8

6
20 43 51

8
23 41 44 49

1

2

1

2

3

Konsekvens

7

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)

26 27 45 48

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4
21

1

1

2

3

4

Sannolikhet

Samhällsbyggnadsnämnden, Riskanalys 2021

9(12)

25

Verksamhet /
Process

Åtgärd krävs (9-12)

Risknum
mer

25

Håll under uppsikt (4-8)

1

Risken accepteras (1-3) Totalt: 51

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Leverantörsfakturo
r

1

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Nej

Representationutbildning

2

Risk att riktlinjer ej följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kundfakturoravgiftsdebitering

3

Risk för att felaktiga kundfakturor
skickas ut

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

4

Risk för att felaktiga kundfakturor
skickas ut

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

5

Risk att Lagen om offentlig upphandling
(LOU) inte följs

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

6

Risk att ramavtal inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontanthantering

7

Risk för felaktig hantering av kontanta
medel

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

Personal- och
lönekontroller

8

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Delegation

9

Risk att delegationsordningen ej följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Inventarier

10

Risk för att brand och stöld uppstår.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Bisyssla

11

Anmäla bisyssla

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Verksamhetskontr
oller/Kvalitet

12

Prioritering

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

13

Systematiskt arbetsmiljöarbete

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

14

Risk för mutor, otillbörlig påverkan, jäv

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

15

Risk för lång handläggningstid vid
tillsynsärenden

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

16

Risk med stress att få fram detaljplaner

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Upphandling
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

17

Risk att man behandlar byggherrar olika
beroende på relationer

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

18

Risk att behandla ärenden olika pga
otillbörliga gåvor

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

19

Risk att fel eller gammal information
finns på webben

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

20

Risk för missuppfattningar

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

21

Risk att "ny järnväg" får stor inverkan på
arbetet med detaljplaner

1.Försumbar

4.Sannolik

4

Nej

22

Risk för sårbarhet pga avsaknad av
rutiner. "Singelfunktioner" och
arbetsuppgifter som bara en person
kan/gör

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

23

Lagstiftning

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Nej

24

Risk att missa ändrad lagstiftning

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

25

Personalomsättning

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

26

Risk att inte vara en tillräckligt attraktiv
arbetsgivare

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

27

Risk för stress/utbrändhet/gå in i väggen
pga hög arbetsbelastning

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

28

Utvecklingsmöjligheter

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

29

Risk att enskilda ledamöter/partier ej får
del av samma information som övriga

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

30

Hot mot politiker

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

31

Risk att bli skadad/attackerad av djur

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

32

Risk för fästingbett

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Kommentar

Personalrekryterin
g
Attraktiv
arbetsgivare

Politik

Säkerhet/arbetsmil
jö
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

33

Force majeure - risk för oväntade,
allvarliga händelser

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

34

Risk för skada vid arbete utomhus

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

35

Risk för olyckor

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

36

Risk för trafikolycka

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

37

Risk för hot om våld

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

38

Inomhusklimat

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

39

Ergonomi

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

40

Risk att teknik inte fungerar

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

41

Risk för telefonkö

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Nej

42

Risk för otillräcklig IT-säkerhet

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Budget

43

Risk att fel i budget leder till underskott

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Digitalisering

44

Lagstadgad digitaliering

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Nej

Samverkan

45

Samverkan - Risk att dålig samverkan
med andra förvaltningar
försvårar/förlänger arbetet

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Översiktlig
planering

46

Risk för brist på översiktlig planering

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Konjunktur

47

Konjunkturkänslighet

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Ledning

48

Risk för hög arbetsbelastning för chefer

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Politiska beslut

49

Lång handläggningstid

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Nej

50

Klimatanpassning

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

51

Organisationsförändring

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Teknik

Organisationsförä
ndring
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-20
Förskolenämnden

§ 85

Dnr FN 2020-00104 1.1.3.0

Intern kontroll 2021
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden godkänner riskanalys och intern kontrollplan för 2021och
antar revidering av Förskolenämndens regler och anvisningar för intern
kontroll.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2017 nya regler för intern kontroll i Borås Stad.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Varje nämnd skall 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.
I riskanalysarbetet görs en konsekvens- och sannolikhetsbedömning.
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 som följer god redovisningssed.
Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
Beslutsunderlag
1. Riskanalys 2021
2. Intern kontrollplan 2021
3. Förskolenämndens regler och anvisningar för intern kontroll
4. Barnrättschecklista

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

1(3)
Datum

2020-08-20

Barnrättschecklista
Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som
rör barn. Checklistan kan användas för att göra en bedömning på hur ett beslut
förhåller sig till barnets eller barnens bästa. Det är viktigt att du motiverar ditt
svar och inte bara svarar ja/nej.
Ärendebeskrivning
Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Varje nämnd 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.
I riskanalysarbetet görs en konsekvens- och sannolikhetsbedömning.
Intern kontroll är en process där den politiska ledningen, förvaltningsledningen
och övrig personal samverkar. Processen syftar till att säkerställa att kommunen
med nämnder och bolagsstyrelser driver verksamheten ändamålsenligt och
kostnadseffektivt, ser till att fastställda mål i budget och verksamhetsplaner
uppnås, följer tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm. (Rättssäkerhet), ha
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
Den syftar även till att förbygga och åtgärda allvarliga fel och brister, skapa
förtroende för det demokratiska systemet, skapa trygghet och stöd i
vardagsarbetet, samt uppnå goda resultat och ständigt förbättrar verksamheten.

Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

Borås Stad
501 80 Borås

Stadshuset
Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

Borås Stad

Datum

Sida

2020-08-20
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Checklista
1: Har information om vilka barn som kommer beröras av
ärendet skrivits ner?

Ja

Nej

☐

☒

☐

☒

☐

☒

Samtliga barn inom Förskolenämndens verksamhet berörs
indirekt av nämndens riskanalys och interna kontrollplan.
2: Har berörda barn fått ge sina åsikter i ärendet?
Bedöms inte relevant för detta ärende.
3: Har barnets eller barnens åsikter beaktats?

Bedöms inte relevant för detta ärende.
4: Har kunskap i form av statistik, forskning och beprövad ☒
erfarenhet beaktats?
Det är ett årligen återkommande ärende som prövas och
följs upp varje år. Nämnden identifierar risker i
verksamheten, risker som lyfts till intern kontrollplan följs
upp och arbete sker under året för att vidta åtgärder för att
motverka, minimera eller i vissa fall eliminera dessa risker.
5 Har relevanta aktörer bidragit med information för
prövningen?
Bedöms inte relevant för detta ärende.
6: Har relevanta rättigheter i barnkonventionen som är
viktiga i ärendet identifierats?

☐

☐

☒

☒

☐

☒

☐

Ja, bland annat artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i
första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
Artikel 19: Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller
psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig
behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella
övergrepp. Artikel 28: Barn har rätt till utbildning. Artikel
29: Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet
om mänskliga rättigheter. Artikel 31: Barn har rätt till lek,
vila och fritid.
7: Har det tagits hänsyn till lagar, föreskrifter, riktlinjer eller
kommunala styrdokument?
Kommunallagen 6 kap. 6 §, Borås Stads regler för intern
kontroll samt Förskolenämndens regler och anvisningar för
intern kontroll.

Borås Stad

Datum

Sida

2020-08-20
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Checklista
8: Har olika handlingsalternativ för beslutet identifierats?

Ja

Nej

☐

☒

☐

☒

☐

☒

☐

☒

Bedöms inte relevant för detta ärende.
9: Har eventuella intressekonflikter identifierats?
Bedöms inte relevant för detta ärende.
10: Finns det kompensatoriska åtgärder?
Bedöms inte relevant för detta ärende.
11: Har berörda barn, personal, vårdnadshavare eller övriga
fått återkoppling?
Bedöms inte relevant för detta ärende. Förvaltningens
chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns
säkerställer att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och
effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina rutiner
för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och
anvisningar samt nämndens respektive förvaltningens
beslut och direktiv är kända och följs upp. I chefernas
ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot
avsedda mål och resultat. Cheferna ska bedöma
ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera
dessa till närmsta chef. Cheferna har också ansvar för
åtgärder när den interna kontrollen visar avvikelser.
Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart
rapporteras till närmsta chef.

Strategi
• Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Förskolenämndens

Regler och anvisningar för
intern kontroll

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

Fastställt av: Förskolenämnden
Datum: 30 augusti 2018
Dokumentet gäller för Förskolenämnden
För revideringen ansvarar: Förskolenämnden
Gäller till och med: 2023
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Regler och anvisningar för
intern kontroll
Förskolenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation för
den interna kontrollen och se till att regler och anvisningar antas. Förskolenämndens ”Regler
och anvisningar för intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”,
antagen av Kommunfullmäktige.
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet med
verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska vara en
naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten.

Organisation
Förvaltningens chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns säkerställer att
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina
rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt nämndens
respektive förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp.
I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål och resultat.
Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera dessa till
närmsta chef. Cheferna har också ansvar för åtgärder när den interna kontrollen visar avvikelser.
Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmsta chef.

Ansvarsfördelning
Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen.
Förskolenämnden
Förskolenämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken syftar till att följa upp att
det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde.
Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt
granska under verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina mål,
att kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika kontroller i verksamheterna
kan ingå i internkontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna genomförs
enligt plan och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.
Vid misstanke om allvarliga brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.
Förvaltningschef
Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en god intern
kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i samverkan med nämnden se till att
en riskanalys upprättas och med den som underlag skapa ett förslag till internkontrollplan.
Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna kontrollen följs och ansvarar
för en årlig uppföljning till nämnden. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart
rapporteras till nämnden.
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Verksamhetschef
Verksamhetschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera övriga
anställda om innebörden. Verksamhetschefen har ansvar för att det finns rutiner och system
som stödjer och säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. De ska verka
för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Allvarliga brister i den interna
kontrollen ska omedelbart rapporteras till förvaltningschef.
Enhetschef
Enhetschefen ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och system som säkrar
att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Enhetschefen ansvarar för att rutiner
och system är kända och följs av alla medarbetare. Allvarliga brister i den interna kontrollen
ska omedelbart rapporteras till verksamhetschef.
Medarbetarna
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och
effektiv verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef.

Nämndens arbete med intern kontroll
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Detta
ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en internkontrollplan för att följa upp att
nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden
ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret.
Riskanalys
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva mycket
tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas ut. För att kunna välja ut kontroller
ska årligen en riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning av sannolikheten för
att ett fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett sådant fel skulle få för
verksamheten.

Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:
Sannolikhet 		

Konsekvens

1. Osannolik

1. Försumbar

2. Mindre sannolik

2. Lindrig

3. Möjlig

3. Kännbar

4. Sannolik

4. Allvarlig

De riskområden som bör analyseras är:
Omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändringar som kan påverka nämndens verksamhet.
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Redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga eller
att räkenskaperna inte är tillförlitliga.
Legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet.
Verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att verksamheten
inte drivs på ett kostnadseffektivt sätt.
Bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar och
förordningar eller till interna regelverk.
Förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning.
Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig nivå hittas på
kontrollmomenten. Arbetet med den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett
självändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser
som blir om ett fel uppstår. Det samlade resultatet av arbetet med riskanalys ligger sedan till
grund för nämndens internkontrollplan.
Internkontrollplan
Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet kontrollområden.

Internkontrollplanen innehåller följande delar:

•
•
•
•
•
•
•

Verksamhet/process
Riskbild
Riskbedömning
Kontrollmoment
Kontrollmetod
Kontrollfrekvens
Kontrollansvarig

Uppföljning till nämnden
När förvaltningens granskning av kontrollmomenten i internkontrollplanen är klar, redovisas
en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden. Rapporten sammanfattar de granskningar som
gjorts under året innehållande iakttagelser, slutsatser och föreslagna åtgärder.

Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen
och Stadsrevisionen för kännedom.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Intern kontrollplan 2021
Förskolenämnden

1 Inledning
Nedan följer Förskolenämndens plan för intern kontroll 2021. Riskbilder och kontrollmoment inom områdena Personal, Ekonomi och Egen verksamhet
kommer att följas upp under 2021.
Intern kontrollplan för 2021 innehåller 8 riskbilder.

2 Personal
Verksamhet /
Process
Bisyssla

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att
medarbetare inte
har kännedom om
skyldigheten att
anmäla bisyssla

Krav på redogörelse av bisysslor. Medarbetare
som har en bisyssla ska anmäla denna och de
uppgifter som behövs till arbetsgivaren för
bedömning av bisysslan, detta enligt AB § 8.
Arbetsgivaren ska vid introduktion av
nyanställda medvetandegöra om denna
skyldighet.

Kontroll av att rutinen är känd. Information om
bisyssla kommer ges tre gånger per år till
förvaltningens medarbetare. Informationen ges
i maj och i december med start 2020 och
kommer ingå i kommunens systematiska
arbetsmiljöarbete (SAM). Även SAM i januari,
under punkten ”Borås Stads förhållningssätt om
korruption och oegentligheter” kommer
information ges då punkten kompletteras med
jäv och attestreglerna.

Chefen ska alltid påtala
vikten av att anmäla
bisyssla vid det årliga
samtalet om
medarbetaröverenskommel
se respektive
chefsöverenskommelse.
Om medarbetaren tidigare
har anmält bisyssla ska
chefen lyfta frågan om
bisysslan har förändrats
under året.

Riskbedömning
2021
8

Kontroll
frekvens
Varje år

Stickprovskontroll av
bisyssla på 20 stycken
chefer och medarbetare
inom förvaltningen, vid ett ja
görs kontroll av att anmälan
av bisyssla finns.
Vikarier

Risk för brist på
vikarier
Riskbedömning
2021
12

Det finns en risk att förskolorna inte kan få tag i
vikarier i den utsträckning som behövs, framför
allt i ytterområdena. Det finns då risk för brister
i likvärdighet.

Förskolenämnden, Intern kontrollplan 2021

Kontroll av tillgången till timvikarier i
verksamheterna.

Statistik från
bemanningsenheten samt
avstämningar vid två
tillfällen per år i
kvalitetsdialog med rektorer
kring bemanning utifrån
erhållen statistik från
bemanningsenheten.

Varje
tertial
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3 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Kundfakturor

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för felaktig
hantering av
kundfakturor

Förskoleförvaltningen hanterar kundfakturor i
hög utsträckning, dels i form av
förskoleavgifter, dels i form av fakturor för
interkommunal ersättning. Rutiner för att
hantera kundfakturor finns och kontroller görs
månatligen av samordnarna för sitt
ansvarsområde.

Kontroll av att hantering av kundfakturor sker i
enlighet med regelverket.

I syfte att säkerställa att
kontrollerna genomförs i
enlighet med regelverket,
roteras ansvarsområde en
gång per termin, Vilket
innebär att samordnarna
den månaden kontrollerar
kollegas ansvarsområde.

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att lokaler
inte är
ändamålsenliga
och funktionella

Risken gäller särskilt äldre och tillfälliga lokaler.

Kontroll av att lokalerna är funktionella och
ändamålsenliga

En gång per år inkommer
samtliga rektorer med
skriftligt underlag om behov
och önskemål kring inomoch 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".

Varje år

Kontroll om förskolorna är tillgängliga med
kollektivtrafik och finns i anknytning till gångoch cykelväg.

Varje år stämmer
förvaltningen av med
rektorerna om förskolorna är
tillgängliga med buss i
samband med insamlandet
av underlag till rapporten
Lokalernas beskaffenhet.

Varje år

Riskbedömning
2021
8

Varje
halvår

4 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Lokaler

Riskbedömning
2021
9

Risk för brister
gällande placering
av förskolan och
dess tillgänglighet
Riskbedömning
2021
9
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Kontroll
frekvens
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Risk för att i
planarbetet
hänvisa till
närliggande
förskolor som
redan är
fulltecknade

Kontroll
frekvens

Kontrollmoment

Kontrollmetod

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.

Varje
tertial

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.

Varje år

Riskbedömning
2021
12
Inkomna
synpunkter

Risk för att alla inte
känner till rutinen
för
synpunktshanterin
g samt informerar
om denna.

Inkomna synpunkter ska tas om hand och
besvaras enligt en kommunövergripande rutin.
Rutinen behöver implementeras i större
utsträckning.

Riskbedömning
2021
9

Läroplan och
måluppfyllelse

Risk för att
övergångarna
mellan förskola
och skola inte
håller en tillräckligt
hög kvalitet.

Kontroll vid inkomna
anmälningar från
Skolinspektionen gällande
om ärendet först inkommit
till synpunktshanteringen.
Det finns risk för brister i den överlämnande
informationen och dokumentationen vilket kan
få till följd att alla barn inte får de mest optimala
förutsättningarna att lyckas i skolan.

Riskbedömning
2021
6
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Kontroll av att övergångsplanen är känd och
följs.

20 stickprov genomförs,
blandad områden och
anställningstid. Rektorer
kontaktas via telefon.

Varje år

Avgränsning: Rutinen
gällande övergångar för
barn i behov av särskilt
stöd, ingår inte i
granskningen då det inte
befaras finnas brister i
denna.
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Riskanalys 2021
Förskolenämnden

1 Inledning
Förskolenämndens riskanalys 2021 innehåller 42 identifierade riskbilder. Riskbilderna tillhör kategorierna Egen verksamhet, Personal, Ekonomi och
Styrning och ledning. Ingen riskbild har riskbedömning 16.

2 Regler för Intern kontroll
Vid beslut om intern kontroll för 2019 beslutade Förskolenämnden att förlänga giltighetstiden på styrdokumentet Förskolenämndens Regler och
anvisningar för intern kontroll till och med år 2020.
Till årets riskanalys har styrdokumentet setts över och behandlas av nämnden i samband med riskanalys 2021. Förskolenämndens nya regler och
anvisningar för intern kontroll gäller till och med 2023. Reglerna bifogas rapporten.

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
Förskolenämnden har under våren anpassat sitt arbete med riskanalys 2021 för att fungera under pandemin. Nämnden har istället för sin årliga workshop
arbetat med riskanalysen enskilt. Förslag på förändring, tillägg och synpunkter på riskanalysen har sammanställts av partiernas gruppledare som därefter
översänt dessa till Förskoleförvaltningen för sammanställning.
Förvaltningschef och förvaltningscontroller presenterade sammanställningen av riskanalys 2021 för presidiet den 28 maj. Vid mötet gick presidiet
igenom inkomma synpunkter samt lämnade ytterligare synpunkter och förslag på förändringar på riskanalys 2021. Förvaltningen har därefter arbetat
vidare med att färdigställa intern kontrollplan för 2021.

4 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Nämndens uppdrag

Risk för att nämndledamöter inte är tillräckligt insatta i
verksamhetsspecifika frågor.
Beskrivning
Förvaltningen har under våren 2019 både utbildat
nämnden och genomfört studiebesök på olika
förskolor. Alla i nämnden har ett eget ansvar att sätta
sig in nämndens frågor.

3

Nej

Extraordinär händelse

Risk för att rutiner är bristfälliga vid extraordinär
händelse i förskolans närområde.

8

Nej

Förskolenämnden, Riskanalys 2021

Kommentar

Direkt åtgärd

Vid pandemi 2020 kan nämnden se
att rutinerna för extraordinära
händelser fungerar.
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5 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Kommentar

Bisyssla

Risk för att medarbetare inte har kännedom om
skyldigheten att anmäla bisyssla
Beskrivning
Krav på redogörelse av bisysslor. Medarbetare som
har en bisyssla ska anmäla denna och de uppgifter
som behövs till arbetsgivaren för bedömning av
bisysslan, detta enligt AB § 8. Arbetsgivaren ska vid
introduktion av nyanställda medvetandegöra om denna
skyldighet.

8

Ja

Ny risk för 2021.

Vikarier

Risk för att rutiner för vikarier i verksamheten ej är
kända och följs.

6

Nej

Bemanningsenheten finns nu
organiserat i utbildningsklustret.

Risk för brist på vikarier
Beskrivning
Det finns en risk att förskolorna inte kan få tag i vikarier
i den utsträckning som behövs, framför allt i
ytterområdena. Det finns då risk för brister i
likvärdighet.

12

Ja

Risk för brister i förskolans sekretess och tystnadsplikt

6

Nej

Risk för svårigheter gällande kompetensförsörjning
och därmed risk att förskolorna inte når fördelningen
på 70% legitimerade förskollärare och 30%
barnskötare
Beskrivning
Det råder svårigheter att rekrytera förskollärare och
barnskötare eftersom det är bristyrken.

12

Nej

Följs upp i arbetet med
kompetensförsörjningsplan.

Risk för att det ej finns minst en förskollärare per
avdelning.
Beskrivning
Svårigheter i rekrytering av förskollärare, kombinerat
med frånvaro, kan bidra till att det inte finns någon
utbildad förskollärare på alla avdelningar.

9

Nej

Följs upp i månatliga
kvalitetsdialoger med rektor.

Kompetens och
utbildning

Förskolenämnden, Riskanalys 2021

Direkt åtgärd
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Personalomsättning

Risk för hög personalomsättning

6

Nej

Personalomsättning beskriver
rörlighet på personal, dvs hur många
som lämnat sin arbetsgivare för
annan arbetsgivare eller på grund av
ålderspension i förhållande till
antalet tillsvidareanställda under
året.

Sjukfrånvaro

Risk för hög sjukfrånvaro
Beskrivning
Förskolans personal uppvisar i nuläget en för hög
sjukfrånvaro.

12

Nej

Följs upp per månad i nämndens
månadsrapport.

Arbetsmiljö

Risk för att anställda tvingas ta stort ansvar för sin
arbetsplats verksamhet på grund av att det är för få
ordinarie personal.
Beskrivning
Det kan finnas risk att anställda tvingas ta stort ansvar
vid ordinarie personals frånvaro.

12

Nej

Riskbilden följs upp av
skyddskommittén på LSG och FSG.

6 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Resursfördelning

Risk för brister i likvärdighet utifrån resursfördelningen

6

Nej

Upphandling

Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte
följs

6

Nej

Risk för att ramavtal inte följs
Beskrivning
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.

6

Nej

Risk för underskott eller anpassningar i verksamheten.
Beskrivning
Volymuppräkning och utebliven kostnadstäckning för
lokaler kan bidra till underskott och/eller anpassningar i
verksamheten.

12

Nej

Ekonomiska
konsekvenser

Förskolenämnden, Riskanalys 2021

Kommentar

Direkt åtgärd

Riskbilden hanteras i
budgetprocessen.
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Kundfakturor

Risk för att flera nybyggda förskolor ger en dyrare
lokalkostnad per barn.

12

Nej

Riskbilden hanteras i
budgetprocessen.

Risk för felaktig hantering av kundfakturor
Beskrivning
Förskoleförvaltningen hanterar kundfakturor i hög
utsträckning, dels i form av förskoleavgifter, dels i form
av fakturor för interkommunal ersättning. Rutiner för att
hantera kundfakturor finns och kontroller görs
månatligen av samordnarna för sitt ansvarsområde.

8

Ja

Ny risk för 2021.

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Kommentar

7 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Utredning av barn i
behov av särskilt stöd

Risk för att barn i behov av särskilt stöd inte får det
stöd de har rätt till

9

Nej

Övergrepp

Risk för att barn utsätts för sexuella övergrepp

8

Nej

Risk för att rutiner gällande övergrepp i förskolan inte
är kända och följs.

4

Nej

Vid introduktion av nyanställda ges
information om rutinen.

Risk för att rutin mot kränkningar av barn inte följs
Beskrivning
Det har framkommit att det finns brister gällande
huruvida denna rutin följs. Därför är det angeläget att
titta närmre på detta område.

6

Nej

De informationsinsatser som har
genomförts visar på gott resultat.
Utökat centralt stöd till rektor ges
fortsatt.

Förskolenämnden, Riskanalys 2021

Direkt åtgärd

Riskbilden följs upp två gånger per
år i maj och oktober på
orienteringsmöten (ORM) med
barnhälsan. Kontinuerliga dialoger
sker mellan rektor och barnhälsan
vid behov. Förskolenämnden fick i
budget 2020 2,0 mnkr för att arbeta
med att stärka stödjande insatser.

5(13)

Risk för att anmälningsskyldigheten till Socialtjänsten
inte efterlevs.
Beskrivning
Myndigheter och anställda hos sådana myndigheter
vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att
genast anmäla till socialnämnden om de i sin
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett
barn far illa. Anmälan ska göras när den
anmälningsskyldige får kännedom om eller misstänker
att ett barn far illa.

12

Nej

Barngruppens storlek

Risk för att inte klara Skolverkets riktmärke gällande
barngruppernas storlek
Beskrivning
Det finns idag svårigheter att uppfylla Skolverkets
riktmärke.

6

Nej

Säkerhet

Risk för brister gällande säkerheten i utemiljön
Beskrivning
Brister i utemiljön kan finnas genom allmänhetens
påverkan, t ex nedskräpning.

9

Nej

Risk för att säkerhetsrutiner gällande brandskydd inte
är kända och följs
Beskrivning
Om säkerhetsrutiner inte är kända och följs av
medarbetare och vikarier kan det få allvarliga
konsekvenser.

8

Nej

Risk för att säkerhetsrutiner vid barns försvinnande
inte är kända och följs
Beskrivning
Om säkerhetsrutiner inte är kända och följs av
medarbetare och vikarier kan det få allvarliga
konsekvenser.

8

Nej

Risk för att förskolan har för få manliga pedagoger

8

Nej

Risk för att förskolan känns som en otrygg arbetsplats
för män

6

Nej

Risk för att lokaler inte är ändamålsenliga och
funktionella
Beskrivning
Risken gäller särskilt äldre och tillfälliga lokaler.

9

Ja

Jämn könsfördelning

Lokaler

Förskolenämnden, Riskanalys 2021

Finns tydliga och kända rutiner för
orosanmälan som är förankrade hos
rektorerna.
Följs upp av barnhälsan i
samverkansarbetet.

Riskbilden hanteras inom
kvalitetsdialoger i det systematiska
kvalitetsarbetet.

Riskbilden följs upp i
kompetensförsörjningsplanen.

Riskbilden hanteras i
lokalplaneprocessen och i det
systematiska kvalitetsarbetet
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet").

6(13)

Risk för brister gällande placering av förskolan och
dess tillgänglighet

9

Ja

Riskbilden hanteras i
lokalplaneprocessen och i det
systematiska kvalitetsarbetet
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet").

Risk för att förskolelokaler saknas
Beskrivning
Den stora efterfrågan på förskoleplatser gör att det
behövs fler förskolelokaler. Det finns en risk för att nya
lokaler inte hinner tas i bruk i önskvärd tid.

6

Nej

Riskbilden hanteras i
lokalplaneprocessen och i det
systematiska kvalitetsarbetet
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet").

Risk för att städtjänster inte blir utförda med kvalitet.

6

Nej

Tjänsteköp av lokalvård kommer att
regleras i överenskommelse med
Grundskolenämnden, detta sker i
samband med utredningen av kostoch lokalvård.

Risk för att alla barn inte har möjlighet till annan
utevistelse än förskolans utegård.

4

Nej

Risk för att nämndens intresse inte beaktas hos
Lokalförsörjningsnämnden vid fler intressenter.
Beskrivning
När intresset inte beaktas kan nämndens
verksamheter få byta verksamhetslokaler frekvent eller
vid olämpliga tillfällen.

6

Nej

Risk för att i planarbetet hänvisa till närliggande
förskolor som redan är fulltecknade

12

Ja

Tillsyn av fristående
enheter

Risk för att fristående enheter inte har en tillräckligt
god kvalitet

8

Nej

Inkomna synpunkter

Risk för att alla inte känner till rutinen för
synpunktshantering samt informerar om denna.
Beskrivning
Inkomna synpunkter ska tas om hand och besvaras
enligt en kommunövergripande rutin. Rutinen behöver
implementeras i större utsträckning.

9

Ja

Förskolenämnden, Riskanalys 2021

Planarbetet hanteras av
Samhällsbyggnadsnämnden.

7(13)

Läroplan och
måluppfyllelse

Lagstiftning

Risk för att inte uppnå läroplanens mål på grund av för
låg andel förskollärare.
Beskrivning
I och med ny Lpfö 1 juli 2019 ansvarar huvudmannen
för att förskollärare finns på varje förskola, som
ansvarar för den pedagogiska undervisningen.

9

Nej

Följs upp i kvalitetsrapport som
redovisas till nämnden.

Risk för att personalens kompetens gällande digitala
verktyg är bristande.
Beskrivning
Det finns en risk att förskolan inte lever upp till kraven i
den reviderade läroplanen och att undervisningen inte
leder till ökad kompetens för barnen. Risk för brister i
likvärdighet finns också.

8

Nej

Följs upp i särskild rapport "Digital
kompetens" i det systematiska
kvalitetsarbetet.

Risk för att övergångarna mellan förskola och skola
inte håller en tillräckligt hög kvalitet.
Beskrivning
Det finns risk för brister i den överlämnande
informationen och dokumentationen vilket kan få till
följd att alla barn inte får de mest optimala
förutsättningarna att lyckas i skolan.

6

Ja

Risk för att vårdnadshavare inte får information om vad
som hänt under dagen.

6

Nej

Risk för att GDPR inte följs/efterlevs.
Beskrivning
Brister vad gäller kunskap inom området kan leda till
att den nya lagen inte följs fullt ut och i slutändan kan
det leda till vite.

6

Nej

Förvaltningen arbetar under 2020
med resultatet från uppföljning 2019,
vid brister kommer åtgärder vidtas.

8 Riskmatris
4

Konsekvens

4

8
1

3

9

10 20 41

12
6

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

16

19

42

4

Konsekvens

Förskolenämnden, Riskanalys 2021

Sannolikhet

8(13)

3
31

6
5

9

12 15 18 21 23

2

26 28 29 30 35 38

33

8

4

12

13 14 25 32

22 24 27 37 39 40

3

3
2

2

4
17

6
7

1

8

16 36

11 34

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)
Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

2

1

2

3

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet

15

Verksamhet /
Process
Bisyssla

Åtgärd krävs (9-12)

Risknum
mer
1

26

Håll under uppsikt (4-8)

1

Risken accepteras (1-3) Totalt: 42

Riskbild
Risk för att medarbetare inte har
kännedom om skyldigheten att anmäla
bisyssla

Förskolenämnden, Riskanalys 2021

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kommentar

8

Ja

Ny risk för 2021.

9(13)

Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kommentar

Utredning av barn
i behov av särskilt
stöd

2

Risk för att barn i behov av särskilt stöd
inte får det stöd de har rätt till

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Övergrepp

3

Risk för att barn utsätts för sexuella
övergrepp

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

4

Risk för att rutiner gällande övergrepp i
förskolan inte är kända och följs.

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Nej

Vid introduktion av nyanställda ges
information om rutinen.

5

Risk för att rutin mot kränkningar av
barn inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

De informationsinsatser som har
genomförts visar på gott resultat.
Utökat centralt stöd till rektor ges
fortsatt.

6

Risk för att anmälningsskyldigheten till
Socialtjänsten inte efterlevs.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Nej

Finns tydliga och kända rutiner för
orosanmälan som är förankrade hos
rektorerna.
Följs upp av barnhälsan i
samverkansarbetet.

Barngruppens
storlek

7

Risk för att inte klara Skolverkets
riktmärke gällande barngruppernas
storlek

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Säkerhet

8

Risk för brister gällande säkerheten i
utemiljön

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

9

Risk för att säkerhetsrutiner gällande
brandskydd inte är kända och följs

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

10

Risk för att säkerhetsrutiner vid barns
försvinnande inte är kända och följs

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

11

Risk för att förskolan har för få manliga
pedagoger

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Nej

12

Risk för att förskolan känns som en
otrygg arbetsplats för män

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Jämn
könsfördelning

Förskolenämnden, Riskanalys 2021

Riskbilden följs upp två gånger per
år i maj och oktober på
orienteringsmöten (ORM) med
barnhälsan. Kontinuerliga dialoger
sker mellan rektor och barnhälsan
vid behov. Förskolenämnden fick i
budget 2020 2,0 mnkr för att arbeta
med att stärka stödjande insatser.

Riskbilden hanteras inom
kvalitetsdialoger i det systematiska
kvalitetsarbetet.

Riskbilden följs upp i
kompetensförsörjningsplanen.

10(13)

Verksamhet /
Process
Lokaler

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kommentar

13

Risk för att lokaler inte är
ändamålsenliga och funktionella

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Riskbilden hanteras i
lokalplaneprocessen och i det
systematiska kvalitetsarbetet
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet").

14

Risk för brister gällande placering av
förskolan och dess tillgänglighet

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Riskbilden hanteras i
lokalplaneprocessen och i det
systematiska kvalitetsarbetet
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet").

15

Risk för att förskolelokaler saknas

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Riskbilden hanteras i
lokalplaneprocessen och i det
systematiska kvalitetsarbetet
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet").

16

Risk för att städtjänster inte blir utförda
med kvalitet.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Tjänsteköp av lokalvård kommer att
regleras i överenskommelse med
Grundskolenämnden, detta sker i
samband med utredningen av kostoch lokalvård.

17

Risk för att alla barn inte har möjlighet
till annan utevistelse än förskolans
utegård.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

18

Risk för att nämndens intresse inte
beaktas hos Lokalförsörjningsnämnden
vid fler intressenter.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

19

Risk för att i planarbetet hänvisa till
närliggande förskolor som redan är
fulltecknade

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Tillsyn av
fristående enheter

20

Risk för att fristående enheter inte har
en tillräckligt god kvalitet

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Vikarier

21

Risk för att rutiner för vikarier i
verksamheten ej är kända och följs.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

22

Risk för brist på vikarier

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

23

Risk för brister i förskolans sekretess
och tystnadsplikt

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Förskolenämnden, Riskanalys 2021

Planarbetet hanteras av
Samhällsbyggnadsnämnden.

Bemanningsenheten finns nu
organiserat i utbildningsklustret.
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Verksamhet /
Process
Kompetens och
utbildning

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kommentar

24

Risk för svårigheter gällande
kompetensförsörjning och därmed risk
att förskolorna inte når fördelningen på
70% legitimerade förskollärare och 30%
barnskötare

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Nej

Följs upp i arbetet med
kompetensförsörjningsplan.

25

Risk för att det ej finns minst en
förskollärare per avdelning.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Följs upp i månatliga
kvalitetsdialoger med rektor.

Personalomsättnin
g

26

Risk för hög personalomsättning

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Personalomsättning beskriver
rörlighet på personal, dvs hur många
som lämnat sin arbetsgivare för
annan arbetsgivare eller på grund av
ålderspension i förhållande till
antalet tillsvidareanställda under
året.

Sjukfrånvaro

27

Risk för hög sjukfrånvaro

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Nej

Följs upp per månad i nämndens
månadsrapport.

Resursfördelning

28

Risk för brister i likvärdighet utifrån
resursfördelningen

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Upphandling

29

Risk för att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

30

Risk för att ramavtal inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Nämndens
uppdrag

31

Risk för att nämndledamöter inte är
tillräckligt insatta i verksamhetsspecifika
frågor.

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

Inkomna
synpunkter

32

Risk för att alla inte känner till rutinen för
synpunktshantering samt informerar om
denna.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Läroplan och
måluppfyllelse

33

Risk för att inte uppnå läroplanens mål
på grund av för låg andel förskollärare.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Följs upp i kvalitetsrapport som
redovisas till nämnden.

34

Risk för att personalens kompetens
gällande digitala verktyg är bristande.

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Nej

Följs upp i särskild rapport "Digital
kompetens" i det systematiska
kvalitetsarbetet.

Förskolenämnden, Riskanalys 2021
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kommentar

35

Risk för att övergångarna mellan
förskola och skola inte håller en
tillräckligt hög kvalitet.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

36

Risk för att vårdnadshavare inte får
information om vad som hänt under
dagen.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Arbetsmiljö

37

Risk för att anställda tvingas ta stort
ansvar för sin arbetsplats verksamhet
på grund av att det är för få ordinarie
personal.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Nej

Riskbilden följs upp av
skyddskommittén på LSG och FSG.

Lagstiftning

38

Risk för att GDPR inte följs/efterlevs.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Förvaltningen arbetar under 2020
med resultatet från uppföljning 2019,
vid brister kommer åtgärder vidtas.

Ekonomiska
konsekvenser

39

Risk för underskott eller anpassningar i
verksamheten.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Nej

Riskbilden hanteras i
budgetprocessen.

40

Risk för att flera nybyggda förskolor ger
en dyrare lokalkostnad per barn.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Nej

Riskbilden hanteras i
budgetprocessen.

Extraordinär
händelse

41

Risk för att rutiner är bristfälliga vid
extraordinär händelse i förskolans
närområde.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Vid pandemi 2020 kan nämnden se
att rutinerna för extraordinära
händelser fungerar.

Kundfakturor

42

Risk för felaktig hantering av
kundfakturor

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Ny risk för 2021.

Förskolenämnden, Riskanalys 2021
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Fastställande av riskanalys för intern kontroll 2021
Grundskolenämnden
Grundskolenämndens beslut
Fastställa Grundskolenämndens Riskanalys 2021 inklusive ett tilläggsförslag
samt sända densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
Grundskoleförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till Intern
kontrollplan 2021.

Sammanfattning av ärendet
Grundskolenämndens riskanalys 2021 innehåller identifierade riskbilder.
Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och
Egen verksamhet.
I framtagandet av 2021 års riskanalys genomförde respektive partigrupp i
Grundskolenämnden en workshop där underlaget för riskanalysen togs fram.
Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar ett tilläggsförslag: Intern
kontrollplan
Grundskolenämnden föreslås besluta: ”Risk att politiska beslut begränsar
rektors lagstadgade handlingsmandat” tas med i den interna kontrollplanen med
risk respektive konsekvens värderad till möjlig (3) respektive kännbar (3).
Beslutsunderlag
1. Riskanalys 2021 (Grundskolenämnden.
Yrkanden
Ulf Sjösten yrkar bifall till ett tilläggsförslag: Grundskolenämnden föreslås
besluta
”Risk att politiska beslut begränsar rektors lagstadgade handlingsmandat” tas
med i den interna kontrollplanen med risk respektive konsekvens värderad till
möjlig (3) respektive kännbar (3). Risken ska in i planen.
Per Carlsson yrkar bifall till tilläggsförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Datum

2020-06-16

Riskanalys 2021
Kategori

Verksamhet /
Process

Styrning och Administration
ledning

Konsekvens

RiskSanno-likhet bedömning

3. Kännbar

2. Mindre
sannolik

6 Utifrån nivån
på riskbedömningen går
riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att
hållas under uppsikt.

3. Möjlig

9 Till Intern kontrollplan.

2. Mindre
sannolik

6 Utifrån nivån
på riskbedömningen går
riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att
hållas under uppsikt.

Riskbild

Beskrivning

Risk att allmänna
handlingar inte
hanteras korrekt på
enheterna

Att rutiner finns för att ta emot,
lämna ut, hantera och bevara
handlingar.

Arbetsbelastning och
3. Kännbar
förutsättningar för rektorer leder
till att de inte klarar av sitt
uppdrag.

Personal

Arbetsmiljö

Risk att rektorer inte
klarar av sitt uppdrag

Egen
verksamhet

Bilden av skolan

Risk för att elever och Trivs inte eleverna på skolan
3. Kännbar
personal upplever en kommer även vårdandshavarna
negativ bild av skolan. att uppleva en negativ bild av
skolan. En negativ bild av
skolan kan försämra
personalens arbetsmiljö samt
försämra skolans möjlighet att
både behålla befintlig och
rekrytera ny personal.

Kommentar

Styrning och Bisysslor
ledning

Risk för bristande
följsamhet till rutin för
bisysslor

Borås stad har en
upprättad rutin för
anmälan om bisysslor.
Risk finns att medarbetare
inte följer denna rutin.

3. Kännbar

3. Möjlig

9 Till Intern kontrollplan.

Styrning och Budgetföljsamhet
ledning

Risk för
överskridanden av
skolenheters
budgetramar

Att skolenheter
överskrider sina givna
budgetramar.

2. Lindrig

3. Möjlig

6 Utifrån nivån på
riskbedömningen går riskbilden
inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att
hållas under uppsikt.

Styrning och Budgetprocess
ledning

Risk för en bristande
transparens, konkret
och relevant
information om
resursfördelningsmodel
l, budget och
verksamhetsförutsättni
ngar

Resursfördelningsmodellen
måste förtydligas och
konsekvensbeskrivas.
Budgetprocessen måste
ske i tät samverkan
mellan tjänstemän,
politiker och fackliga
representanter.
Konsekvenserna för
verksamhetsförutsättningar
måste beskrivas.

3. Kännbar

3. Möjlig

9 Till Intern kontrollplan.

Egen
verksamhet

Risk för att skolan
bidrar till ökad psykisk
ohälsa bland elever

Brister i det främjande och
4. Allvarlig
förebyggande arbetet för att
skapa goda läromiljöer kan leda
till psykisk ohälsa för elever.

3. Möjlig

12 Till Intern kontrollplan.

Elevhälsa

Styrning och Fritidshem
ledning

Risk för att
skolenheterna inte kan
genomföra en
tillräckligt god
fritidshemsverksamhet

Andelen i personalen med rätt
behörighet har minskat vilket
kan leda till brister i kvaliteten,
personalomsättning och hög
arbetsbelastning.

3. Kännbar

4. Sannolik

Egen
verksamhet

Fysisk skolmiljö

Risk att den fysiska
skolmiljön inklusive
utomhusmiljön är
bristfällig

Många skolor är
föråldrade vilket bidrar till
underlag i den långsiktiga
ny- och
ombyggnationsplaneringen

3. Kännbar

2. Mindre
sannolik

Egen
verksamhet

Integration

Risk för en ökad
segregation

En ökad segregation kan bidra 4. Allvarlig
till social oro, att resultat i
skolan påverkas negativt samt
en risk för konflikter.

Ekonomi

Kundfakturor

Risk för att felaktiga
Risken att Borås Stad debiterar 3. Kännbar
kundfakturor skickas ut felaktiga belopp och/eller till fel
person.

2. Mindre
sannolik

6 Utifrån nivån
på riskbedömningen går
riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att
hållas under uppsikt.

Ekonomi

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga
Risk för felaktiga
utbetalningar till
utbetalningar till
oegentliga leverantörer oegentliga leverantörer.

2. Mindre
sannolik

6 Utifrån nivån
på riskbedömningen går
riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att
hållas under uppsikt.

3. Kännbar

3. Möjlig

12 Till Intern kontrollplan.

6 Utifrån nivån på
riskbedömningen går riskbilden
inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att
hållas under uppsikt.

12 Till Intern kontrollplan.

Ekonomi

Leverantörsfakturor

Risk för förskingring
när attestreglementet
inte följs

Om det förekommer
brister gällande de
rådande
attesteringsreglerna, finns
en risk för att förskingring
kan inträffa.

3. Kännbar

2. Mindre
sannolik

6 Utifrån nivån
på riskbedömningen går
riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att
hållas under uppsikt.

Egen
verksamhet

Lokalsituationen

Risk att de skollokaler
vi har idag inte räcker
till för att möta
vårdadshavares
önskan utifrån
skolvalet

På grund av ett kraftigt
ökat elevantal i Borås
Stad finns det en risk för
elever att inte få plats i
närliggande skola.
Långsiktig planering
behöver finnas för att
möjliggöra skollokaler
utifrån framtida behov.

3. Kännbar

3. Möjlig

9 Till Intern kontrollplan.

Personal

Löner

Risk för att felaktiga
Lönerapportering skall ske
löneutbetalningar sker
enligt föreskrifter avseende
övertid/mertid, användning av
bil i tjänsten samt utlägg i
tjänsten.

2. Lindrig

2. Mindre
sannolik

4 Utifrån nivån
på riskbedömningen går
riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att
hållas under uppsikt.

Personal

Personalomsättning och
rekrytering

Risk för hög
personalomsättning
och svårighet att
rekrytera

3. Kännbar

3. Möjlig

9 Till Intern kontrollplan.

Kollegiala lärandet
påverkas av hög
personalomsättning och
lönesättning. Klarar inte
av att rekrytera och
behålla personal.
Lärarbristen påverkar
möjligheten att rekrytera
vikarier. Svårt att rekrytera
elevhälsopersonal med
tillräcklig kompetens och
erfarenhet.

Personal

Personalomsättnin Risk för brist på
g och rekrytering behöriga och
kompetenta lärare

Att det inte finns tillräckligt
4. Allvarlig
med behöriga och kompetenta
lärare.

3. Möjlig

12 Till Intern kontrollplan.

Personal

Personalomsättnin Risk för brist på tillgång Brister i kvalifikationer hos
3. Kännbar
rektorer/enhetschefer kan leda
g och rekrytering av kvalificerade
rektorer/enhetschefer till verksamheten inte utvecklas
optimalt, skapar en instabilitet i
organisationen vilket får följder
för eleverna.

3. Möjlig

9 Till Intern kontrollplan.

Ekonomi

Representation

4 Utifrån nivån
på riskbedömningen går
riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att
hållas under uppsikt.

Styrning och Samarbete
ledning

Risk för att riktlinjer
gällande
representation och
utbildning ej följs

Risken är att
representationsreglerna
för Borås Stad och
skatteverkets regler ej
följs, samt att
representation/utbildning
ej är godkänd.
Representation medges
endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads
ordinarie verksamhet.

2. Lindrig

2. Mindre
sannolik

Risk för bristande
samarbete med Individoch familjeomsorgsnämnden och andra
relevanta aktörer för en
god hälsa bland elever.

Bristande samarbete kan leda
till att elever i socialt utsatta
situationer inte får adekvat
stöd.

3. Kännbar

4. Sannolik

12 Till Intern kontrollplan.

Egen
verksamhet

Studiero

Risk för dålig studiero

Egen
verksamhet

Säkerhet

Egen
verksamhet

Särskilt stöd

Oroliga och störande
elever påverkar andra
elevers möjligheter till
inlärning.

3. Kännbar

4. Sannolik

12 Till Intern kontrollplan.

Risk för våld i skolorna Elever kan bli skadade,
oroliga och rädda då det
finns risk för våld i skolan.

4. Allvarlig

3. Möjlig

12 Till Intern kontrollplan.

Risk för att skolan inte
ger elever i behov av
särskilt stöd
förutsättningarna att nå
kunskapskraven samt
att stöd inte sätts in i
rätt tid

4. Allvarlig

3. Möjlig

12 Till Intern kontrollplan.

Elever som riskerar att inte nå
kunskapskraven ska skolan
utreda, vilket kan leda till
insatser som är en del av
särskilt stöd processen

2. Lindrig

3. Möjlig

6 Utifrån nivån
på riskbedömningen går
riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att
hållas under uppsikt.

2. Mindre
sannolik

6 Utifrån nivån
på riskbedömningen går
riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att
hållas under uppsikt.

Ekonomi

Upphandling

Risk för att Lagen om
offentlig upphandling
(LOU) inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot
LOU och mot Borås Stads
upphandlingsregler och policy.

Ekonomi

Upphandling

Risk för att ramavtal
inte följs

Risk att ramavtal tillämpas
3. Kännbar
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.

Egen
verksamhet

Undervisning

Pandemirisk

Egen
verksamhet

Arbetsmiljö

Egen
verksamhet

Risk att pandemi allvarligt
påverkar utbildningen för
eleverna.

1. Osannolik

4 Utifrån nivån
på riskbedömningen går
riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att
hållas under uppsikt.

Risk för tystnadskultur i Risk att tystnadskultur påverkar 3. Kännbar
organisationen
arbetsmiljön för personalen.

2. Mindre
sannolik

6 Utifrån nivån
på riskbedömningen går
riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att
hållas under uppsikt.

Undervisning

Risk att eleverna inte
når kommunfullmäktiges
kunskapsmål.

3. Kännbar

4. Sannolik

Egen
verksamhet

Arbetsmiljö

Risk att lönebilden
Risk att lönebilden skapar
skapar
arbetsmiljöproblem för lärare
arbetsmiljöproblem för
lärare

2. Lindrig

2. Mindre
sannolik

Elevhälsa

Trygghet och
trivsel

Risk att mobbning inte Risk att mobbning inte
3. Kännbar
upptäcks
upptäcks och att elever därmed
far illa.

Risk att eleverna inte når
kommun-fullmäktiges
kunskapsmål.

4. Allvarlig

4. Sannolik

12 Till Intern kontrollplan.

4 Utifrån nivån
på riskbedömningen går
riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att
hållas under uppsikt.

12 Till Intern kontrollplan.

Elevhälsa

Skolmat

Risk att elever inte äter Risk att elever inte äter
tillräckligt av skolmaten tillräckligt av skolmaten för att
för att orka med
orka med skoldagen
skoldagen

2. Lindrig

3. Möjlig

6 Utifrån nivån
på riskbedömningen går
riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att
hållas under uppsikt.

Egen
verksamhet

Styrning och
ledning

Risk att grundskolan
påverkas av bristande
styrning/ledning vid
särskilda händelser

Risk att grundskolan påverkas
av bristande styrning/ledning
vid särskilda händelser

3. Kännbar

2. Mindre
sannolik

6 Utifrån nivån
på riskbedömningen går
riskbilden inte vidare till planen.
Riskbilden kommer dock att
hållas under uppsikt.

Egen
verksamhet

Likvärdighet

Risk att likvärdigheten i
skolan försämras och
att det
kompensatoriska
uppdraget blir svårare
att uppfylla.

Skolsystemet i sin helhet
präglas av en minskad
likvärdighet. Tillsammans med
ökad segregation och att
föräldrars utbildningsbakgrund
får större effekt på
skolresultaten riskerar
problematiken att förvärras.

4. Allvarlig

3. Möjlig

12 Till Intern kontrollplan.

Egen
verksamhet

Lokalsituationen

Risk att ökade
lokalkostnader tränger
undan resurser som
hade behövt gå till
undervisning.

Då nämnden har behov av fler 3. Kännbar
lokaler finns en risk att
lokalkostnaderna stiger om
volymkompensationen inte
räcker för att täcka de ökade
lokalkostnaderna. Detta kan då
skapa undanträngningseffekter
på andra områden.

3. Möjlig

9 Till Intern kontrollplan.

Personal

Arbetsmiljö

Risk att politiska beslut
begränsar rektors
lagstadgade
handlingsmandat.

Arbetsbelastning och
3. Kännbar
förutsättningar för rektorer leder
till att de inte klarar av sitt
uppdrag.

3. Möjlig

9 Till Intern kontrollplan.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-09
Lokalförsörjningsnämnden

§ 69

Dnr LFN 2020-00128 2.8.2.1

Riskanalys 2021
Lokalförsörjningsnämndens beslut
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna redovisad riskanalys samt, att
översända denna till Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen.
Nils-Åke Björklund (M) lämnar ett alternativt förslag från M och KD som
föreslår att med tanke på Covid-19 och att denna pandemi fortgår anser att den
gamla Riskanalysen tagen 2019-08-20 Dnr LFN 2019-00103 ”Riskanalys 2020”
utan ändringar förlängs ett år till.
Ordförande Helene Sandberg (S) ställer sitt förslag mot Nils-Åke Björklunds
(M) förslag och föreslår att Lokalförsörjningsnämnden beslutar att avslå det
alternativa förslaget.
Ordförande Helene Sandberg finner att nämnden beslutar enligt ordförandes
förslag.

Sammanfattning av ärendet
Lokalförsörjningsnämnden genomför arbete med riskanalys 2021.
Riskanalysen ligger till grund för den årliga kontrollplanen.
Reservationer/protokollsanteckning
M och KD reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Riskanalys 2021
Lokalförsörjningsnämnden

1 Regler för Intern kontroll
§ 164 Dnr LFN 2019-00224 1.2.3.0
Regler och anvisningar för intern kontroll
Lokalförsörjningsnämndens beslut
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna regler och anvisningar för intern kontroll av Lokalförsörjningsnämndens arbetsuppgifter.
Sammanfattning av ärendet
Lokalförsörjningsnämndens regler och anvisningar för intern kontroll utgår från Borås Stads regler och rapporteras i Stratsys enligt ”Årshjul för intern
kontroll”.
Organisation
Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden ska årligen anta en intern kontrollplan som tagits fram utifrån genomförd riskanalys. Nämnden ska försäkra sig om att
granskningar genomförs enligt plan och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga
brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.
Förvaltningschef
Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i
samverkan med nämnden se till att en riskanalys genomförs och med den som underlag upprätta en intern kontrollplan. Förvaltningschefen bevakar att
planen följs upp. Allvarliga brister ska omedelbart rapporteras till nämnden.
Avdelningschefer/enhetschefer
Chefer har ansvar för att det finns rutiner och system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt och att dessa är kända av
medarbetarna. Chefer ska löpande bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera dessa till närmaste chef. Allvarliga brister ska
omedelbart rapporteras till närmaste chef.
Medarbetare
Alla anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och effektiv verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef.
Revisioner
Lokalförsörjningsförvaltningen är miljö- och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och 14001. Detta innebär årliga intern- och externrevisioner. Vid en
intern revision granskas hur olika processer fungerar i praktiken och hur förvaltningen arbetar för att förbättra sitt arbetssätt. Vid en extern revision är det
certifieringsorganet, LRQA, som granskar om förvaltningen uppfyller kraven i standarderna. Var tredje år genomförs en förnyelserevision där hela
ledningssystemet revideras.
Lokalförsörjningsnämnden, Riskanalys 2021
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2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
På grund av den rådande situationen med Covid 19 har nämnden valt att avstå från ett gemensamt arbetsmöte och istället lämna synpunkter på
förvaltningens utskickade förslag.

3 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Lokalförsörjningsnäm
ndens prövande roll

Risk för att, av nämnden, fattade beslut inte blir
fullgjorda.
Beskrivning
Risk för att kostnader kvarstår på objekt ej möjliga att
nyttja.

9

Ja

Nytt
internhyressystem

Lokalbank
Beskrivning
Risk att verksamheterna lämnar mindre ytor till
Lokalbanken som ej går att använda till annan
verksamhet.

9

Ja

Kommunikation

Komplicerat beslutsunderlag
Beskrivning
Risk för att nämnden får ett för komplicerat
beslutsunderlag som försvårar ett korrekt
beslutsfattande.

6

Nej

Lokalresursplanering

Långsiktig lokalplanering
Beskrivning
Risk för att ej förutsägbara och sena
omvärldsförutsättningar förändrar tidigare gjord
bedömning av lokalbehov vilket leder till ökade
kostnader för staden.

9

Ja

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Kommentar

Direkt åtgärd

Kommentar

Direkt åtgärd

4 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Lokalförsörjningsnämnden, Riskanalys 2021
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Bisyssla

Förtroende
Beskrivning
Som offentligt anställd får man inte ha bisysslor som är
förtroendeskadliga, konkurrerande eller
arbetshindrande. Se lagen om offentlig anställning
(LOA)

6

Nej

Kompetensförsörjning

Personalomsättning
Beskrivning
Risk för att vid personalomsättning inte kan rekrytera
motsvarande/rätt kompetens.

6

Nej

Personalomsättning

Medarbetarna på förvaltningen får en för hög
arbetsbelastning.
Beskrivning
Hög personalomsättning och svårighet att rekrytera
rätt kompetens kan leda till att kvarvarande
medarbetare får en för hög arbetsbelastning under en
längre period.

6

Nej

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

5 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Riskbild

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej följs
Beskrivning
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad
och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet.

6

Nej

Upphandling

Att upphandlingar ej följer lagar och Borås Stads
regler.
Beskrivning
Risk att Borås Stad bryter mot lagen om offentlig
upphandling. Att ej upphandlade leverantörer används.
Att ramavtal tillämpas felaktigt. Att direktupphandlingar
görs utan att registreras i direktupphandlingsmodulen.

6

Nej

Lokalförsörjningsnämnden, Riskanalys 2021

Kommentar

Direkt åtgärd

4(7)

6 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning
2021

Till
plan
2021

Verksamhetskontroller

Risk att myndighetskrav och miljökrav inte följs.
Beskrivning
Risk att myndighetskrav avseende t ex sprinklerrör och
idrottsutrustning, samt miljökrav avseende t ex
köldmedia och radon inte följs.

6

Nej

Ny organisation

Organisationsbelastning
Beskrivning
Risk att arbetsbördan på förvaltningen blir för stor i
förhållande till bemanning beroende förändrade krav
från verksamheterna.

6

Nej

Förvaltningsprocesse
n

Från LFN. Risk att lokaler inte underhålls och därför
medför ökade kostnader.

6

Nej

Kommentar

Direkt åtgärd

7 Riskmatris
4

8

12

16

9

12

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

4

3

6

Konsekvens

1

2

3

6

7

9

10 11 12

3

4

5

8

4
3
2
1

Lokalförsörjningsnämnden, Riskanalys 2021

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)
Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)
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2

4

6

8

1

2

3

4

2

1

1

2

3

4

Sannolikhet

3

Åtgärd krävs (9-12)

9

Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 12

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Representationutbildning

1

Risk att riktlinjer ej följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Verksamhetskontr
oller

2

Risk att myndighetskrav och miljökrav
inte följs.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Bisyssla

3

Förtroende

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Lokalförsörjningsn
ämndens
prövande roll

4

Risk för att, av nämnden, fattade beslut
inte blir fullgjorda.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Nytt
internhyressystem

5

Lokalbank

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kommunikation

6

Komplicerat beslutsunderlag

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Verksamhet /
Process

Lokalförsörjningsnämnden, Riskanalys 2021

Kommentar
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Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2021

Sannolikhet
2021

Riskbed
ömning
2021

Till plan
2021

Kompetensförsörjn
ing

7

Personalomsättning

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Lokalresursplaneri
ng

8

Långsiktig lokalplanering

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Ny organisation

9

Organisationsbelastning

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Förvaltningsproce
ssen

10

Från LFN. Risk att lokaler inte
underhålls och därför medför ökade
kostnader.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Upphandling

11

Att upphandlingar ej följer lagar och
Borås Stads regler.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Personalomsättnin
g

12

Medarbetarna på förvaltningen får en för
hög arbetsbelastning.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Verksamhet /
Process

Lokalförsörjningsnämnden, Riskanalys 2021

Kommentar
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Intern kontrollplan 2021
Tekniska nämnden

1 Personal
Verksamhet /
Process
Personal- och
lönekontroller

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att
felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal eller att staden bryter
mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller andra
avtal/lagar inom det personalrättsliga området.

Kontroll att lönerapportering sker enligt
föreskrifter avseende såsom
övertid/mertidsersättning, användning av bil i
tjänsten samt utlägg i tjänsten

Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice
Fyll i blankett som finns
bifogad, finns också att
hämta på intranätet.

Varje år

Risk att personal hotas och trakasseras.

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.

Varje år

Risk för att anmälan av bisyssla inte görs till
chef.

Kontroll om rutinerna för bisysslan följs

HR chefen begär in svar via
mejl från samtliga chefer om
att de lyft bisyssla på deras
APT.

Varje år

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Riskbedömning
2021
6
Hot och
trakasserier
Riskbedömning
2021
6

Bisyssla

Kontroll
frekvens

Riskbild

Risk att rutinerna
för bisysslan inte
följs och att
anmälan inte sker.
Riskbedömning
2021
9

2 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Riskbild
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frekvens
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Verksamhet /
Process
Leverantörsfakt
uror

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för
förskingring när inte attestreglementet följs.

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör
verksamheten, YY-kod korrekt finns på
fakturan, F-skatt, organisationsnummer,
genomgång av attestförteckningar, ej egen
attest. Betalningsvillkor: Kontrollera att
betalning sker 30 dagar efter fakturadatum.
Undantag finns där ex.vis 10 dagar gäller.
Kontrollera att faktureringsavgifter eller
liknande inte betalats.

Stickprov 1-2 %

Varje år

Utgiftens syfte tydligt framgår av fakturan, i
annat fall ska en ändamålsbeskrivning vara
gjord. Fakturabilagor ska finnas inskannade (i
annat fall ska en hänvisning ske på fakturan om
var dessa uppgifter förvaras). Ev specificerade
inköpskvitton skannas som bilaga.

Stickprov 1-2 %

Varje år

Risken är att representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie
verksamhet.

Att deltagarförteckning 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)

Varje år

Riskbedömning
2021
8

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej
följs
Riskbedömning
2021
6

3 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Vägunderhåll

Kapitalförstöring

Risk för kapitalförstöring p.g.a. eftersatt
underhåll.

Kontroll av utvecklingen avseende inkomna
felanmälningar i InfraControl gällande antal
potthål.

Sammanställning av
felanmälningar i
InfraControl.

Varje år

Risk att antal fordon och chaufförer inte räcker.

Kontroll att rätt antal fordon inklusive chaufförer
finns i verksamheten.

Stickprov utvalda datum, 1
gång/månad.

Varje år

Riskbedömning
2021
12
Särskoleskjuts

Otillräckligt antal
fordon

Kontroll
frekvens

Riskbedömning
2021
6
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Verksamhet /
Process
Klotter

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Feladresserade
uppgifter

Klotter - Risk att handläggning av ärenden
försenas.

Klotter - Kontroller hur många felanmälningar
som inkommer samt se hur många av dessa
som inte avser Tekniska förvaltningens
anläggningar.

Sammanställning av
felanmälningar i
InfraControl.

Varje år

Risk att trygghetsskapande åtgärder inte utförs
i tillräcklig skala. Gäller såväl trafikmiljö som
upplevd trygghet i parker och gångstråk.

Kontroll att sammanställd uppföljningsrapport
gjorts efter trygghetsvandring samt att analys
och prioritering av inkomna synpunkter gjorts.

Stickprov 1
trygghetsvandring/år.

Varje år

Riskbedömning
2021
9
Otrygghet

Kontroll
frekvens

Riskbild

Otrygghet och
upplevd otrygghet
Riskbedömning
2021
9

4 Beslut
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Riskanalys - 2021 (Tekniska nämnden)
Kategori Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturor
Ekonomi

Riskbild

Beskrivning

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad
betalar felaktiga belopp
till tvivelaktiga
leverantörer samt risk för
förskingring när inte
attestreglementet följs.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Manuella
leverantörsfakturor

Risk för felaktiga
utbetalningar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej Tidigare
2021
uppföljning
visar på en
god rutin.
Risken hålls
under uppsikt
inför
kommande år.

Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
Kommentar Period
plan
Ja

2021

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risken är att
representationsreglerna
för Borås Stad och
Skatteverkets regler ej
följs, samt att
representation/utbildning
ej är godkänd.
Representation medges
endast inom eller i direkt
anslutning till Borås
Stads ordinarie
verksamhet.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ekonomi

Ja Risken
2021
bedöms i
dagsläget som
låg men tas
med i plan för
att säkerställa
att rutinerna
fungerar.

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att felaktiga
kundfakturor skickas
ut

Risken att Borås Stad
debiterar felaktiga belopp
och/eller till fel person.
Risk för att kunder
debiteras för sent.
Risk att fakturor inte
skickas till kunderna.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ekonomi

Nej Tidigare
2021
uppföljning
visar på en
god rutin.
Risken hålls
under
uppsikt inför
kommande år.

Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig upphandling
(LOU) inte följs

Risk att Borås Stad bryter
mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler
och policy.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej Bra rutiner
finns med bra
kompentens
på nära håll.

2021

Risk att ramavtal inte
följs

Risk att ramavtal
tillämpas felaktigt och att

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej Tidigare
uppföljinngar

2021

Ekonomi

sida 1 av 4 (2020-05-25)

Direkt
åtgärd

Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
Kommentar Period
plan

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.
Personal

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga
löner betalas ut.

Risk att felaktiga löner
utbetalas till personer
som ej är anställda av
Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal
eller att staden bryter
mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen)
eller andra avtal/lagar
inom det
personalrättsliga
området.

Hot och trakasserier

Risk att personal hotas
och trakasseras.

Styrning Delegation
och ledning

Risk att
Risk att fel person fattar
delegationsordningen myndighetsbeslut
ej följs
gällande ärenden där
denne ej har behörig
delegation.

Styrning Inventarier
och ledning

Risk för att brand och Risk för att
stöld uppstår.
förmögenhetsskyddande
kontroller ej genomförs
enligt Borås Stads
riktlinjer.

visar på en
god rutin.
Risken hålls
under uppsikt
inför
kommande år.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja Till plan pga.
många
manuella
underlag.

2021

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja Till plan enligt 2021
beslut
2019-05-28.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej Tidigare
2021
uppföljningar
har visat god
rutin i arbetet.
Risken hålls
under uppsikt
inför
kommande år.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej Tidigare
2021
uppföljningar
har visat på en
god rutin.
Risken hålls
under uppsikt
under
kommande år.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja Till plan enligt 2021
beslut

Egen
Verksamhetskontroller
verksamhet
Bisyssla

Risk att rutinerna för
bisysslan inte följs

Risk att chef inte följer
rutinerna för redogörelse

sida 2 av 4 (2020-05-25)

Direkt
åtgärd

Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Personal

och att anmälan inte
sker.

av bisysslan.
Idag informeras
medarbetaren om
skyldigheten att
informera sin chef om
bisyssla under
introduktionen, detta
ingår i checklistan vid
introduktion. Risk att
anmälan av bisyssla inte
görs till chef, av någon
anledning.

Egen
Vägunderhåll
verksamhet

Kapitalförstöring

Risk för kapitalförstöring
p.g.a. eftersatt underhåll.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

2021

Egen
Särskoleskjuts
verksamhet

Otillräckligt antal
fordon

Risk att antal fordon och
chaufförer inte räcker.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja Signaler om
2021
att antal elever
ökar framöver
gör att denna
riskbild måste
bevakas noga.

Egen
Klotter
verksamhet

Feladresserade
uppgifter

Klotter - Risk att
handläggning av ärenden
försenas.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Klottersanering inom
24 timmar

Risk att Klottersanering
bland annat pga väder
och vind inte är möjlig att
utföra inom 24 timmar.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej Följs upp som 2021
KF uppdrag.

Egen
Färdtjänst
verksamhet

Färdtjänsttillstånd

Risk för att verksamhet ej
sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Gäller utredning/beslut
av färdtjänsttillstånd.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej God rutin
2021
finns. Risk
hålls under
uppsikt inför
kommande år.

Egen
Riksfärdtjänst
verksamhet

Riksfärdtjänsttillstånd. Risk för att verksamhet ej
sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
Gäller utredning/beslut
om
Riksfärdtjänsttillstånd.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej God rutin
2021
finns. Risk
hålls under
uppsikt inför
kommande år.

Egen
Otrygghet
verksamhet

Otrygghet och upplevd Risk att
otrygghet
trygghetsskapande
åtgärder inte utförs i
tillräcklig skala. Gäller
såväl trafikmiljö som

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
Kommentar Period
plan

Direkt
åtgärd

2020-05-11

sida 3 av 4 (2020-05-25)

Ja

2021

2021

Konsekvenser
beskrivs i budget

Samarbetsprojekt
mellan flera
förvaltningar

Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
Kommentar Period
plan

upplevd trygghet i parker
och gångstråk.
Egen
Förvaltningsövergripande
verksamhet

Uppföljning av
Risk att politiska beslut ej
politiskt fattade beslut följs.

3.Kännbar

sida 4 av 4 (2020-05-25)

2.Mindre
sannolik

6

Nej

2021

Direkt
åtgärd

Instans
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Boverket

Borås Stads remissyttrande över Remiss: Förslag till
Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets
föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna
samlingslokaler
Dnr:3047/2020
Beslut
Borås Stad tillstyrker Boverkets förslag om ändring i Boverkets föreskrifter
(2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler
Ärendet i sin helhet
Borås Stad tillstyrker förslaget om ändring i Boverkets föreskrifter om
statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Synpunkter har inhämtats från berörda
verksamheter inom staden:
Lokalförsörjningsförvaltningen.
Lokalförsörjningsförvaltningen anser att förslaget förenklar för föreningar som
söker någotdera eller båda bidragen. Inga andra synpunkter i sak att tillföra.
Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen är positiv till de ändringar som förslås i Boverkets
föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler och delar bedömningen
att ändringarna medför regelförenklingar för bidragssökande, men även främjar
en rättssäker och effektiv myndighetshandläggning.
Fritids- och folkhälsonämnden
Tillstyrker förslaget och ansluter sig till Kulturförvaltningens synpunkter.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Stadsdirektör

Svarsfil till remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets
föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler, dnr: 3047/2020
Svar mejlas till remiss@boverket.se
Datum
Remisslämnare
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Tillstyrker med kommentar
Avstyrker med motivering

(sätt kryss i vald ruta)
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Boverkets författningssamling
Utgivare: Förnamn Efternamn

BFS 2020:xx
ALL 2
Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter
(2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler;

Utkom från trycket
den 0 månad 0

beslutade den 0 månad 0.
Boverket föreskriver med stöd av 25 § förordningen (2016:1367) om
statsbidrag till allmänna samlingslokaler i fråga om Boverkets föreskrifter
(2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler
dels att 6, 10, 14 och 15 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 6, 10, 14 och 15 §§ ska utgå,
dels att 2, 9, 11, 13 och 16 §§ ska ha följande lydelse.
2 § Ansökan om bidrag ska vara skriftlig och göras på formulär som Boverket
har fastställt. Sökanden, eller behörig företrädare för denne, ska underteckna
formuläret och lämna de uppgifter som anges.
9 § Följande handlingar ska bifogas ansökan om investeringsbidrag:
1. Nödvändiga behörighetshandlingar.
2. Sökandens stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling.
3. Handlingar som visar byggnadens utformning, företrädesvis skalenliga eller
mätbara plan-, sektion- och fasadritningar och situationsplan.
4. Nyttjanderättsavtal, om sökanden inte själv äger lokalen eller marken.
5. Kommunens protokollsutdrag eller annan handling där det framgår att
kommunen har åtagit sig att medverka i finansieringen av projektet med minst
30 procent av det bidragsunderlag som fastställs i ärendet.
För det fall sökanden är bokföringsskyldig ska det senast upprättade förenklade
årsbokslutet, årsbokslutet eller årsredovisningen bifogas ansökan. Är sökanden
inte bokföringsskyldig ska den senast upprättade räkenskapssammanställningen
bifogas ansökan.
För det fall sökanden upprättar verksamhetsberättelse ska den senast upprättade
verksamhetsberättelsen bifogas ansökan.
11 § Den som har beviljats investeringsbidrag ska lämna en slutredovisning av
projektet vid den tidpunkt som fastställs i bidragsbeslutet. Slutredovisningen ska
vara skriftlig och göras på formulär som Boverket har fastställt. Sökanden, eller
behörig företrädare för denne, ska underteckna formuläret och lämna de uppgifter
som anges. Slutredovisningen ska innehålla en skriftlig redogörelse av de
beviljade åtgärder som genomförts, kostnaderna för åtgärderna och hur målen för
projektet har uppnåtts.
Den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet ska vara intygad av
bidragsmottagarens revisor.
13 § Följande handlingar ska bifogas ansökan om verksamhetsutvecklingsbidrag:
1. Nödvändiga behörighetshandlingar.

1

BFS 2020:xx
ALL 2
2. Handlingar som visar byggnadens eller utomhusmiljöns utformning,
företrädesvis skalenliga eller mätbara plan-, sektion- och fasadritningar och
situationsplan.
3. Sökandens stadgar, bolagsordning eller motsvarande handling.
4. Nyttjanderättsavtal, om sökanden inte själv äger lokalen eller marken.
För det fall sökanden är bokföringsskyldig ska det senast upprättade förenklade
årsbokslutet, årsbokslutet eller årsredovisningen bifogas ansökan. Är sökanden
inte bokföringsskyldig ska den senast upprättade räkenskapssammanställningen
bifogas ansökan.
För det fall sökanden upprättar verksamhetsberättelse ska den senast upprättade
verksamhetsberättelsen bifogas ansökan.
16 § Den som har beviljats verksamhetsutvecklingsbidrag ska lämna en
slutredovisning av projektet vid den tidpunkt som fastställs i bidragsbeslutet.
Slutredovisningen ska vara skriftlig och göras på formulär som Boverket har
fastställt. Sökanden, eller behörig företrädare för denne, ska underteckna
formuläret och lämna de uppgifter som anges. Slutredovisningen ska innehålla en
skriftlig redogörelse av de beviljade åtgärder som genomförts, kostnaderna för
åtgärderna och hur målen för projektet har uppnåtts.
Den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet ska vara intygad av
bidragsmottagarens revisor.

1. Denna författning träder i kraft den 1 februari 2021.
2. Författningen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 augusti 2020.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som har beviljats före den
1 augusti 2020.
På Boverkets vägnar

FÖRNAMN EFTERNAMN

Förnamn Efternamn
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Konsekvensutredning
BFS 2020:xx
Boverkets föreskrifter om ändring i
Boverkets föreskrifter (2017:2) om
statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Konsekvensutredning BFS 2020:xx
Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2)
om statsbidrag till allmänna samlingslokaler

Boverket

Titel: Konsekvensutredning BFS 2020:xx
Utgivare: Boverket, september, 2020
Diarienummer: 3.2.1 3047/2020
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Inledning
Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler utgör ett komplement till förordningen (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Genom föreskrifterna reglerar
Boverket verkställigheten av förordningen. Konsekvensutredning är
framtagen i enlighet med förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Konsekvensutredningen gäller endast Boverkets föreskrifter om förslag
till ändring i verkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. De konsekvenser som följer av regeringens förordning
(2020:607) om ändring i förordningen om statsbidrag till allmänna
samlingslokaler – vilken trädde i kraft den 1 augusti 2020 – tas inte upp i
denna konsekvensutredning.
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Bakgrund
Bidrag till allmänna samlingslokaler regleras sedan den 1 februari 2017 i
förordningen om statsbidrag till allmänna samlingslokaler. Bidrag till
allmänna samlingslokaler får lämnas i form av två olika bidrag; ett
investeringsbidrag och ett verksamhetsutvecklingsbidrag.
Investeringsbidrag kan ges för köp samt ny- eller tillbyggnad av allmän
samlingslokal. Vidare kan investeringsbidrag ges för ombyggnad eller
standardhöjande reparationer som inte är av ringa omfattning. Investeringsbidrag kan också ges till tillgänglighetsskapande åtgärder för
personer med funktionsnedsättning.
Verksamhetsutvecklingsbidrag kan ges till åtgärder för att anpassa en
allmän samlingslokal, eller utomhusmiljön i nära anslutning till lokalen,
till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet. Vidare kan
verksamhetsutvecklingsbidraget ges för att stimulera just sådan verksamhet och i just sådan lokal. Verksamhetsutvecklingsbidrag kan också
ges för att utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och
fritidsområdet.
Regeringen har bestämt att Boverket får meddela föreskrifter om
verkställighet av förordningen om statsbidrag till allmänna
samlingslokaler, vilket framgår av 25 § förordningen.
Boverket administrerar statsbidragen till allmänna samlingslokaler.
Beslutande organ är emellertid Samlingslokaldelegationen, ett särskilt
beslutande organ inom Boverket. Detta med stöd av 15 § förordningen
(2012:546) med instruktion för Boverket.

Boverket

6

Konsekvensutredning BFS 2020:X

Ändringar i förordningen
Den 25 juni 2020 beslutade regeringen om ändringar i förordningen om
statsbidrag till allmänna samlingslokaler, vilka trädde i kraft den
1 augusti 2020. Ändringarna innebär följande.

Boverket

•

Investeringsbidrag (enligt 8 § första stycket 4) som avser hela
kostnaden för tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med
funktionsnedsättning höjdes från 200 000 kronor till 300 000 kronor.

•

Verksamhetsutvecklingsbidrag (enligt 13 § första stycket 3) som
avser att utveckla ungdomars mötesformer inom kultur- och
fritidsområdet får betalas ut i sin helhet i samband med beslutet att
bevilja bidrag. Övriga verksamhetsutvecklingsbidrag och samtliga
investeringsbidrag får betalas ut med högst 75 procent av det
beviljade bidraget i samband med beslutet att bevilja bidrag.

•

Kravet på besiktning och besiktningsman togs bort (tidigare 20 §).

•

Bestämmelserna om redovisningen av utfört bidragsprojekt
formuleras tydligare och enklare (21 §). Bidragsmottagaren ska
redovisa genomförda åtgärder och kostnaderna för dessa senast vid
den tidpunkt som Boverket beslutar. Vidare är bidragsmottagaren
skyldig att lämna in de eventuellt ytterligare uppgifter som Boverket
har begärt.
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Problembeskrivning
I gällande föreskrifter finns flera paragrafer som avser besiktning,
besiktningsprotokoll samt krav på besiktningsman och certifierad person.
Genom att förordningens tidigare krav på besiktningsman nu upphört att
gälla ställer Boverket därmed krav på besiktningsman som det numera
saknas stöd för i förordningen.
Vid framtagandet av nu gällande föreskrifter, gjordes ändringar i syfte att
förenkla och förtydliga för den som söker bidragen. Även denna gång vill
Boverket göra förenklingar för sökanden. I gällande föreskrifter bedömer
Boverket att det finns formuleringar som behöver förtydligas. Det finns
även bilagor som är svåra att ta fram för sökanden. Vidare finns det
frågor i ansökningsformulären som av sökanden upplevs svåra att
besvara. Ansökningsförfarandet kräver därför en arbetsinsats av sökanden
som kan upplevas omotiverat stor. I 9 och 13 §§ i föreskrifterna regleras
vilka handlingar som ska bifogas ansökningarna om investeringsbidrag
respektive verksamhetsutvecklingsbidrag.
Svårigheter för de bidragssökande bidrar även till mer omfattande arbetsinsatser och högre kostnader för Boverkets administration av bidragen.

Boverket
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Boverkets förslag till ändringar i
föreskrifterna
Generellt om ändringar som föreslås
Föreskrifterna ska främja en rättssäker och effektiv myndighetshandläggning. För att Boverket inte ska ställa högre krav på de
bidragssökande än som ges av förordningen föreslås vissa paragrafer i
föreskrifterna att antingen upphävas i sin helhet eller till vissa delar. Till
dessa hör paragrafer som avser besiktning, besiktningsprotokoll och
besiktningsman. Utöver dessa ändringar föreslås ändringar för att
underlätta för de sökande. Boverket bedömer att sådana ändringar även
kommer att underlätta myndighetens egen administration av bidragen,
vilken i dag är ganska omfattande.
Kraven på besiktning har alltså numera tagits bort. Därför föreslår
Boverket att den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet ska vara
intygad av bidragsmottagarens revisor.
Införande av revisorsintyg
När det tidigare kravet på besiktningsman nu är borttaget vill Boverket
införa ett krav på att den ekonomiska redovisningens tillförlitlighet ska
vara intygad av bidragsmottagarens revisor. En bidragsmottagare som
inte omfattas av kravet att ha kvalificerad revisor kan i stället använda sin
egen valda revisor.
Boverket bedömer att ett intyg av bidragsmottagarens revisor är en
relevant uppgift för att kunna bedöma ansökan. Vidare torde det för
många bidragsmottagare inte medföra några svårigheter att få ett sådant
intyg utfärdat. Dessutom bedöms detta nya krav innebära lägre kostnader
knutna till projektet, jämfört med de tidigare kraven på besiktning och att
använda en certifierad person för besiktningen. Detta oavsett om krav på
besiktning och typ av besiktningsman finns i andra bestämmelser.
Boverket bedömer även att en relativt liten andel av de bidragssökande
omfattas av kravet att ha en kvalificerad revisor, utan att flertalet av de
sökande i stället har en vald revisor. Detta torde innebära att bidragsmottagarens kostnader för revisorsintyg i de allra flesta fall är en
obetydlig kostnad och betydligt lägre än kostnaden för att anlita en
certifierad person för besiktning av utförda åtgärder.

Boverket
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Ändringar i ansökan för att underlätta för de bidragssökande
och dess kostnadsmässiga följder
Boverket föreslår att det görs ändringar för att förenkla ansökningsprocessen för bidragssökande (9 och 13 §§ föreskrifterna). Generellt för
båda uppräkningarna bör strecksatserna ersättas av nummerlistor i
författningen. Det blir därigenom lättare att uppfatta och hänvisa till de
olika kraven.
De kartor som sökande av bidraget enligt gällande föreskrifter ska bifoga
ansökan föreslås tas bort. Även redovisningen av övriga allmänna
samlingslokaler och uppgiften om antal invånare i upptagningsområdet,
som ska bifogas ansökan enligt nuvarande ansökningsformulär, föreslås
tas bort. Boverket bedömer vidare att kravet om att det ska finnas ett
varaktigt behov av en allmän samlingslokal på orten för att få bidrag (9 §
första stycket 1 förordningen), kan uppfyllas genom att sökande besvarar
frågorna eller gör en kort beskrivning i ansökningsformuläret. Boverket
bedömer att dessa ändringar kommer att underlätta ansökningsprocessen
för bidragssökande.
Boverket har tidigare bedömt att tidsåtgången för den sökande uppgår till
totalt cirka 20 timmar; 1 timme för att fylla i ansökan och 19 timmar för
att ta fram underlagen till ansökan. Med de föreslagna ändringarna
bedömer Boverket att tiden för den sökande uppgår till totalt cirka 16,5
timmar; 1,5 timmar för att fylla i ansökan och 15 timmar för att ta fram
underlagen till ansökan. Då har Boverket beaktat att det ökar tiden med
cirka en halvtimme att fylla i ansökan, när sökande också ska lämna de
korta beskrivningarna i stället för att lämna vissa bilagor. Däremot
kommer ändringarna att innebära att tiden för att ta fram underlagen
minskar med cirka fyra timmar, mot bakgrund av att sökande inte längre
behöver bifoga kartor på upptagningsområde, redovisning av övriga
samlingslokaler samt uppgift om invånarantal. Denna beräkning av
tidsåtgången för ansökningsförfarandet gäller för både investeringsbidraget och verksamhetsutvecklingsbidraget.
Det är svårt att värdera det frivilliga arbete som utförs inom ramen för en
organisation eller förening. Boverket har tidigare uppskattat värdet av
en timmes arbete för en ansökan om statsbidrag till allmänna samlingslokaler till 220 kronor. Boverket ser ingen anledning att nu frångå den
uppskattningen. Sökandes administrativa kostnader för att fylla i en
ansökan om investeringsbidrag respektive verksamhetsutvecklingsbidrag
uppskattas därför efter föreslagna ändringar minska med totalt 770 kronor
till 3 630 kronor (16,5 timmar à 220 kronor).
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Boverket har tidigare uppskattat att tidsåtgången för att handlägga en
ansökan uppgår till 12 timmar. Med de föreslagna ändringarna beräknar
Boverket att denna tidsåtgång kommer att minska till 11 timmar. Men en
antagen genomsnittlig lönekostnad om 450 kronor per timme, beräknas
kostnaden för myndighetens handläggning av en ansökan minska med
450 kronor till 4 950 kronor. I denna kostnad ingår även att förbereda
ärendet inför beslutsmötet i Samlingslokaldelegationen, göra förskottsutbetalning (18 § första stycket förordningen) samt hantera avslag av de
ärenden som inte beviljas bidrag.
Ersättningen till Samlingslokaldelegationens ordförande och övriga
ledamöter påverkas inte av ändringarna i föreskrifterna.
Ändringar i slutredovisningen för att underlätta för de
bidragssökande och dess kostnadsmässiga följder
Tidigare har sökande vid redovisningen av utfört bidragsprojekt behövt
lämna in dokumenten Slutredovisning, Kostnadsredovisning och
Besiktningsprotokoll. Boverket föreslår att sökande i stället ska redovisa
åtgärder och kostnader i formuläret Slutredovisning, som ska kompletteras med ett revisorsintyg. Boverket bedömer att också dessa ändringar
är ett led i att underlätta för bidragssökande.
Boverket har tidigare beräknat att tidsåtgången för att fylla i blanketten
för slutredovisning av ett projekt uppgår till en timme för investeringsbidrag (enligt 8 § förordningen) samt för anpassning av allmän
samlingslokal eller utomhusmiljö till ungdomsverksamhet (enligt 13 §
första stycket 1 förordningen). Dessutom beräknade Boverket att varje
slutredovisning tog ytterligare fyra timmar för arbetet med besiktningsprotokollet och kostnadsredovisningen. Detta innebär alltså en total tid
om cirka fem timmar. Med de föreslagna ändringarna bedömer Boverket
att tiden för slutredovisningen i stället kan beräknas till totalt tre timmar.
Då har Boverket beaktat att ifyllnaden av det föreslagna nya formuläret
för slutredovisning kommer att öka till två timmar, då det också innehåller en sammanställning av kostnaderna för projektet. Däremot medför
förslaget en minskning av övrig tid med tre timmar; från fyra timmar till
en timme. Detta eftersom tidigare besiktningsprotokoll och kostnadsredovisningen tas bort helt samt att det i stället införs att ett revisorsintyg
lämnas som bilaga.
För övriga verksamhetsutvecklingsprojekt beräknade Boverket tidigare
att slutredovisningen uppgick till totalt sex timmar; två timmar för
ifyllnad av formuläret och ytterligare fyra timmar för besiktning och
kostnadsredovisning. Med de föreslagna ändringarna uppskattar Boverket
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att den totala tiden för slutredovisningen minskar med cirka två timmar
till totalt fyra timmar; tre timmar för ifyllnad av det nya formuläret och
ytterligare endast en timme för revisorsintyget. Då har Boverket beaktat
att ifyllnaden av det nya formuläret är mer omfattande och även innehåller en sammanställning av kostnaderna för projektet, varför det tar en
timme mer än tidigare slutredovisning. Däremot medför förslaget för
samtliga projekt som avser verksamhetsutvecklingsbidrag en minskning
av övrig tid med tre timmar; från fyra timmar till en timme. Detta
eftersom tidigare besiktningsprotokoll och kostnadsredovisningen tas bort
helt samt att det i stället införs att ett revisorsintyg lämnas som bilaga.
Den totala arbetsbördan för sökanden kommer genom dessa föreslagna
ändringar alltså att minska från cirka fem timmar till tre timmar för
investeringsbidrag respektive från cirka sex timmar till fyra timmar för
verksamhetsutvecklingsbidraget.
Sökandes administrativa kostnader för slutredovisningen av investeringsbidrag respektive verksamhetsutvecklingsbidrag uppskattas därför efter
föreslagna ändringar minska med totalt 440 kronor för respektive bidrag
till 660 kronor (3 timmar à 220 kronor) respektive 880 kronor (4 timmar
à 220 kronor).
Boverket har tidigare uppskattat att tidsåtgången för att handlägga en
slutredovisning och utbetalning av ett byggprojekt (enligt 18 § förordningen) uppgår till tre timmar. Med de föreslagna ändringarna
beräknar Boverket att denna tidsåtgång kommer att minska med cirka en
halvtimme till två och en halv timme. Med en antagen genomsnittlig
lönekostnad om 450 kronor per timme, beräknas kostnaden för myndighetens handläggning av en slutredovisning att minska med 225 kronor till
1 125 kronor.
Borttagande av besiktningsprotokoll och krav avseende
besiktningsman
Kravet på besiktningsman har alltså nu tagits bort i förordningen. Därmed
måste motsvarande krav i föreskrifterna – avseende besiktning, besiktningsprotokoll och besiktningsman – tas bort. Detta eftersom Boverket
genom föreskrifterna inte kan ställa högre krav på bidragsmottagaren än
vad som regleras i förordningen. Detta innebär att bidragsmottagaren
kanske inte alls behöver anlita en certifierad person för besiktningen, om
detta inte krävs i andra bestämmelser. I vissa fall behöver åtgärden inte
besiktas alls.
Boverket konstaterar därmed att de bestämmelser som avser besiktning,
besiktningsprotokoll och krav på besiktningsman eller certifierad person i
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nu gällande föreskrifter ska upphävas. Dessa förändringar innebär därmed
mindre kostnader för sökanden, i de fall där sökanden inte annars behöver
anlita en besiktningsman.
Överenstämmelse med administration av andra stöd
Boverket konstaterar att de föreslagna ändringarna – såsom borttagandet
av krav avseende besiktning och ett införande av revisorsintyg – överensstämmer med hanteringen av andra stöd som administreras av
myndigheten.
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Effekter om ändringar inte görs
Om föreslagna ändringar inte görs i Boverkets föreskrifter kan det få
följande effekter:
•

Boverket kommer i samband med bidragsansökningar i vissa fall
även fortsättningsvis att kräva in bilagor som medför omotiverat stora
arbetsinsatser från sökanden och en omfattande administration av
bidragen för Boverket. Detta medför högre kostnader, både för
bidragssökande och Boverket.

•

Boverket kommer att ha större krav på bidragsmottagaren än vad som
regleras i förordningen avseende krav på besiktningsprotokoll och
besiktningsman eller certifierad person, vilket myndigheten alltså
saknar stöd för i gällande förordning.

•

Bidragsmottagaren kommer i många fall även fortsättningsvis få
kostnader för besiktning av certifierad person för projekt som inte
annars har krav på besiktning.

•

I många fall kommer besiktningen även fortsättningsvis att behöva
utföras av person som inte har relevant kompetens för uppgiften.

Boverket
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Konsekvenser
Regelförenkling
Syftet med ändringarna i föreskrifterna är att bestämmelserna i
förordningen ska vara uppfyllda, att föreskrifterna inte ska innehålla
högre krav än vad som ges i förordningen och att resursåtgången för
bidragssökande och även Boverkets administration inte ska vara
omotiverat stor. Boverket bedömer att ändringarna medför regelförenklingar för bidragssökande, men även främjar en rättssäker och
effektiv myndighetshandläggning.

Uppgifter om vilka som berörs av regleringen
De ändrade reglerna berör presumtiva bidragssökande, vilka är ideella
föreningar, stiftelser och aktiebolag som arbetar utan vinstsyfte samt som
är fristående från en kommun eller kommunala företag och bolag.

Ekonomiska och andra konsekvenser för berörda
aktörer
De ändrade reglerna bedöms inte medföra några ökade kostnader för
berörda aktörer. Borttagandet av krav på besiktningsman och införandet
av krav på revisorsintyg för bidragsmottagare kan däremot innebära att
bidragsmottagarens kostnader minskar. Ändringarna bör inte innebära
några förändringar i berörda aktörers verksamhet. Boverket bedömer
vidare att ändringarna inte heller påverkar konkurrensförhållandena
mellan olika företag.
Sammantaget bedömer Boverket att de föreslagna föreskrifterna inte är av
sådan omfattning och innebörd att de får effekter av betydelse för
företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.
Konsekvensutredningen behöver därmed inte redovisa en sådan beskrivning som annars krävs enligt 7 § förordningen om konsekvensutredning
vid regelgivning.

Konsekvenser för barn
Boverket bedömer att ändringarna inte har några konsekvenser för barn.

Konsekvenser för miljö och hälsa
Boverket bedömer att ändringarna inte har några konsekvenser för miljö
eller hälsa.

Boverket
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Konsekvenser för personer med nedsatt
funktionsförmåga
Boverket bedömer att ändringarna inte har några konsekvenser för
personer med nedsatt funktionsförmåga.

Konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv
Boverket bedömer att ändringarna inte ha några konsekvenser ur ett
jämställdhetsperspektiv.

Regleringens överensstämmelse med de
skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till
Europeiska unionen
Boverket bedömer att föreskrifterna överensstämmer med de skyldigheter
som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

Boverket
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Tidpunkt för ikraftträdande
Ändringarna i förordningen om statsbidrag till allmänna samlingslokaler
trädde i kraft den 1 augusti 2020. Enligt andra punkten i övergångsbestämmelserna gäller äldre föreskrifter fortfarande för statsbidrag som
har beviljats före ikraftträdandet.
Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag
till allmänna samlingslokaler föreslås träda i kraft den 1 februari 2021,
men tillämpas för tid från och med den 1 augusti 2020. Vidare föreslås att
äldre föreskrifter fortfarande ska gälla för statsbidrag som har beviljats
före den 1 augusti 2020.
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Särskilda informationsinsatser
Boverket planerar att göra ett utskick till Riksorganisationerna med
anledning av de föreslagna ändringarna i föreskrifterna. Informationen
om ändringen kommer också att publiceras på Boverkets webbplats
www.boverket.se.
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Författningskommentar
Föreslagna ändringar i föreskrifterna
Ansökan om bidrag (2 §)
Beskrivning

Paragrafen får ändrad lydelse i form av att ordet ”blankett” byts ut till
ordet ”formulär”.
Motiv

Användandet av formulär möjliggör även en framtida eventuell digital
ansökan. Vidare skapar det enlighet med Boverkets andra föreskrifter om
stöd och bidrag.
Konsekvenser

Ett enhetligt användande av ordet formulär underlättar för både Boverkets
handläggning och sökandes ansökningar.
Besiktningsman (6 §)
Beskrivning

Bestämmelsen som beskriver vem som får vara besiktningsman upphävs
på grund av att förordningens tidigare bestämmelse om besiktning och
besiktningsman har upphävts (20 §). Boverket kan genom föreskrifterna
inte ställa högre krav på bidragsmottagaren än vad som regleras i
förordningen.
Motiv

En ändring av föreskrifterna är nödvändig för att föreskrifterna ska vara
förenliga med den nu ändrade förordningen.
Konsekvenser

Ett borttagande av kravet på besiktningsman kommer att underlätta för
sökanden.
Underlag för prövning av en ansökan om bidrag (9 §)
Beskrivning

Vissa delar av den tidigare bestämmelsen upphävs.
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Följande reglering tas bort:
•

Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i
upptagningsområdet.

•

Karta där allmänna samlingslokaler är markerade inklusive
sökandens.

•

Antal invånare i upptagningsområdet ska anges.

Motiv

Det finns ett krav i 9 § första stycket 1 förordningen, om att det ska finnas
ett varaktigt behov av en allmän samlingslokal på orten för att sökanden
ska kunna erhålla bidrag. I nuvarande föreskrifter regleras att sökande ska
ge in underlag – i form av de tre uppräknade punkterna som anges ovan –
för att detta krav ska kunna bedömas vara uppfyllt. Boverket bedömer
dock att detta krav i stället kan uppfyllas genom att sökanden besvarar
frågor i ansökningsformuläret eller att sökanden gör korta beskrivningar i
ansökningsformuläret. Boverket bedömer att detta kommer att underlätta
ansökningsprocessen för bidragssökande. Vidare medför framtagandet av
karta, som visar sökandens lokal och andra allmänna samlingslokaler i
upptagningsområdet, ett moment i samband med ansökan som många
bidragssökande upplever besvärligt.
Konsekvenser

Ändringarna – att kräva in uppgifterna i ansökningsformuläret i stället för
genom bilagor till ansökan – innebär att både bidragssökandens och
Boverkets handläggning underlättas.
Besiktningsprotokoll och kostnadsredovisning (10 §)
Bakgrund

Bestämmelsen om besiktningsprotokoll upphävs på grund av att
förordningens tidigare bestämmelse om besiktning och besiktningsman
har upphävts (20 §). Vidare bedömer Boverket att en separat kostnadsredovisning försvårar för bidragsmottagare, varför regleringen om denna
upphävs. I stället ska kostnadsredovisningen ingå i slutredovisningen.
Motiv

Det finns en risk att bidragsmottagaren missar att komma in med
dokumentet Kostnadsredovisning i samband med att projektet har
slutförts och i stället lämnar in fakturor till Boverket. Vidare medför det
en fördröjning av Boverkets handläggning när myndigheten måste be
sökanden att komplettera slutredovisningen av slutfört bidragsprojekt.
För att både förenkla för sökande och minska risken för att kostnaderna
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för projektet inte redovisas korrekt bedömer Boverket att kostnaderna i
stället ska redovisas i formuläret Slutredovisning.
Konsekvenser

Det blir enklare för sökande att lämna korrekt redovisning av projektet då
antalet dokument blir färre. Det underlättar även Boverkets handläggning.
Slutredovisning (11 §)
Beskrivning

Orden ”blankett” och ”blanketten” byts ut till orden ”formulär” och
”formuläret”. Vidare görs ett tillägg avseende slutredovisningen, att den
även ska innehålla kostnaderna för åtgärderna. Paragrafens lydelse
kommer också att ändras från att ange att kostnadsredovisning och
besiktningsprotokoll ska bifogas slutredovisningen, till att det i stället
införs ett nytt krav om att redovisningens tillförlitlighet ska intygas av
revisor.
Motiv

Redovisningen av kostnader tas upp här, för att förenkla och förtydliga
för bidragsmottagaren. Vidare bedömer Boverket att det är relevant att
införa ett krav om att ge in ett revisorsintyg, för att underlätta myndighetens bedömning att projektets kostnader har redovisats tillförlitligt.
Konsekvenser

Redovisningen av kostnaderna för utfört bidragsprojekt ska ske i
dokumentet Slutredovisning. Bidragsmottagaren har på detta sätt färre
dokument att lämna in till Boverket vid redovisning av utfört bidragsprojekt. Boverket bedömer att en relativt liten andel av de bidragssökande
omfattas av kravet att ha en kvalificerad revisor, utan att flertalet av de
sökande i stället har en vald revisor. Detta torde innebära att bidragsmottagarens kostnader för revisorsintyg i de allra flesta fall är en obetydlig
kostnad och betydligt lägre än kostnaden för att anlita en certifierad
person för besiktning av utförda åtgärder.
Underlag för prövning av en ansökan om bidrag (13 §)
Bakgrund

Vissa delar av den tidigare bestämmelsen upphävs.
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Följande reglering tas bort:
•

Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i
upptagningsområdet.

•

Karta där allmänna samlingslokaler är markerade inklusive
sökandens.

•

Antal invånare i upptagningsområdet.

Motiv

Det finns ett krav i 9 § första stycket 1 förordningen, om att det ska finnas
ett varaktigt behov av en allmän samlingslokal på orten för att sökanden
ska kunna erhålla bidrag. I nuvarande föreskrifter regleras att sökande ska
ge in underlag – i form av de tre uppräknade punkterna som anges ovan –
för att detta krav ska kunna bedömas vara uppfyllt. Boverket bedömer
dock att detta krav i stället kan uppfyllas genom att sökanden besvarar
frågor i ansökningsformuläret eller att sökanden gör korta beskrivningar i
ansökningsformuläret. Boverket bedömer att detta kommer att underlätta
ansökningsprocessen för bidragssökande. Vidare medför framtagandet av
karta, som visar sökandens lokal och andra allmänna samlingslokaler i
upptagningsområdet, ett moment i samband med ansökan som många
bidragssökande upplever besvärligt.
Konsekvenser

Ändringarna – att kräva in uppgifterna i ansökningsformuläret i stället för
genom bilagor till ansökan – innebär att både bidragssökandens och
Boverkets handläggning underlättas.
Besiktningsprotokoll (14 §)
Besiktningsprotokoll

Bestämmelsen om besiktningsprotokoll upphävs. Detta på grund av att
förordningens tidigare bestämmelse om besiktning och besiktningsman
har upphävts (20 §). Boverket kan genom föreskrifterna inte ställa högre
krav på bidragsmottagaren än vad som regleras i förordningen.
Motiv

En ändring av föreskrifterna är nödvändig för att föreskrifterna ska vara
förenliga med den nu ändrade förordningen.
Konsekvenser

Ett borttagande av kravet på besiktningsman kommer att underlätta för
sökanden.
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Kostnadsredovisning (15 §)
Bakgrund

Boverket bedömer att en separat kostnadsredovisning försvårar för
bidragsmottagare, varför den upphävs. I stället ska kostnadsredovisningen
ingå i slutredovisningen.
Motiv

Det finns en risk att bidragsmottagaren missar att komma in med
dokumentet Kostnadsredovisning i samband med att projektet har
slutförts och i stället lämnar in fakturor till Boverket. Vidare medför det
en fördröjning av Boverkets handläggning när myndigheten måste be
sökanden att komplettera slutredovisningen av slutfört bidragsprojekt.
För att både förenkla för sökande och minska risken för att kostnaderna
för projektet inte redovisas korrekt bedömer Boverket att kostnaderna i
stället ska redovisas i formuläret Slutredovisning.
Konsekvenser

Det blir enklare för sökande att lämna korrekt redovisning av projektet då
antalet dokument blir färre. Det underlättar även Boverkets handläggning.
Slutredovisning (16 §)
Bakgrund

Orden ”blankett” och ”blanketten” byts ut till orden ”formulär” och
”formuläret”. Vidare görs ett tillägg avseende slutredovisningen, att den
även ska innehålla kostnaderna för åtgärderna. Paragrafens lydelse
kommer också att ändras från att ange att kostnadsredovisning och
besiktningsprotokoll ska bifogas slutredovisningen, till att det i stället
införs ett nytt krav om att redovisningens tillförlitlighet ska intygas av
revisor.
Motiv

Redovisningen av kostnader tas upp här, för att förenkla och förtydliga
för bidragsmottagaren. Vidare bedömer Boverket att det är relevant att
införa ett krav om att ge in ett revisorsintyg, för att underlätta myndighetens bedömning att projektets kostnader har redovisats tillförlitligt.
Konsekvenser

Redovisningen av kostnaderna för utfört bidragsprojekt ska ske i
dokumentet Slutredovisning. Bidragsmottagaren har på detta sätt färre
dokument att lämna in till Boverket vid redovisning av utfört bidragsprojekt. Boverket bedömer att en relativt liten andel av de bidragssökande
omfattas av kravet att ha en kvalificerad revisor, utan att flertalet av de
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sökande i stället har en vald revisor. Detta torde innebära att
bidragsmottagarens kostnader för revisorsintyg i de allra flesta fall är en
obetydlig kostnad och betydligt lägre än kostnaden för att anlita en
certifierad person för besiktning av utförda åtgärder.

Boverket

Box 534, 371 23 Karlskrona
Telefon: 0455-35 30 00
Webbplats: www.boverket.se

Missiv
Datum

2020-09-15

Diarienummer

3.2.1

Enligt sändlista

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter om ändring i
Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna
samlingslokaler
Ni får härmed tillfälle att yttra er över förslag till Boverkets föreskrifter om
ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler med tillhörande konsekvensutredning.
Synpunkter på förslaget lämnas senast den 13 november 2020. Lämna synpunkterna i bifogad svarsfil. I första hand ska remissynpunkter lämnas in via epost till remiss@boverket.se. Alternativt kan ni skicka brev till Boverket, att:
Stina Jonfjärd, Box 534, 371 23 Karlskrona.
Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se.
Remissen går även att ladda ner från Boverkets webbplats www.boverket.se.

Yvonne Svensson
rättschef
Bilagor:
– BFS 2020:xx Förslag till Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler.
– Konsekvensutredning BFS 2020:xx
– Sändlista
– Svarsfil

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.
E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se

3047/2020

Datum

2020-09-15

Diarienummer

3.2.1

Sändlista; Förslag till Boverkets föreskrifter om ändring i
Boverkets föreskrifter om statsbidrag till allmänna
samlingslokaler
Astma- och allergiförbundet

Kommerskollegium

Bodens kommun

Kristianstads kommun

Borlänge kommun

Kulturrådet

Borås kommun

Luleå kommun

Botkyrka kommun

Länsstyrelsen i Skåne län

Bygdegårdarnas Riksförbund

Länsstyrelsen i Stockholms län

DHR – Delaktighet, Handlingskraft,
Rörelsefrihet

Länsstyrelsen i Västerbottens län

Eskilstuna kommun

Malmö Stad

Folkets Hus och Parker
Funktionsrätt Sverige
Förbundet FÖR delaktighet och jämlikhet

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap

Göteborgs Stad

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Hagfors kommun

Neuroförbundet

Huddinge kommun

Norrköpings kommun

Hudiksvalls kommun

Nynäshamns kommun

Järfälla kommun

Näringslivets regelnämnd

Jönköpings kommun

Regelrådet

Kalmar kommun

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00.
E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se
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Region Gotland

Södertälje kommun

Sala kommun

Uppsala kommun

Skellefteå kommun

Varbergs kommun

Skövde kommun

Västerås Stad

Statens konstråd

Växjö kommun

Stockholms Stad

Våra Gårdar

Svenska kyrkan

Örebro kommun

Sveriges Dövas Riksförbund

Örnsköldsviks kommun

Sveriges Kommuner och Regioner
Synskadades Riksförbund

Svarsfil till remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets
föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler, dnr: 3047/2020
Svar mejlas till remiss@boverket.se
Datum
Remisslämnare
Organisation
Kontaktperson
E-postadress
Adress

Remissvar
Avstår
Tillstyrker utan kommentar
Tillstyrker med kommentar
Avstyrker med motivering

(sätt kryss i vald ruta)

Föreskrift
§

Konsekvensutredning
(sida)

Vid behov, infoga ytterligare rader ovan

Kommentar/Motivering

Ert förslag till
ändring

Instans

Kommunstyrelsen
E

BESLUTSFÖRSLAG

Fråga om Försäkringskassans övervältringskostnader
2019 och 2020

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Frågan anses härmed besvarad

Datum

2020-11-03

Ylva Lengberg
Kommunalråd

Datum

2020-11-09

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00361 1.2.4.1
Handläggare: Jonas Ringström
Datum

2020-10-16

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 01

E3

Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00361 1.2.4.1

Jonas Ringström
Handläggare
033 358472

Fråga om Försäkringskassans övervältringskostnader
2019 och 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser härmed frågan besvarad.
Ärendet i sin helhet
Sociala omsorgsnämnden beslutade på sitt möte den 23 mars att översända en
fråga kring hur Försäkringskassans övervältringskostnader ska hanteras.
Under de senaste åren har förändrade regler kring personlig assistans gjort att
insatser och kostnader som tidigare låg hos Försäkringskassan flyttats över till
Kommunens ansvar. I årsredovisningen för 2019 begärde Sociala
omsorgsnämnden att dessa sk övervältringskostnader skulle avskrivas, något
man även gjort tidigare år, vilket även fullmäktige godkände. Dessa kostnader
uppgick till 10 950 tkr under 2019.
I budget 2020 fick Sociala omsorgsnämnden ett allmänt tillskott på 11 500 tkr
och sedan i samband med extra medel till välfärden, som fullmäktige beslutade
om den andra mars, fick nämnden ytterligare 11 000 tkr. Dessa extra
välfärdsmedel skall enligt fullmäktiges beslut ses som ett tillskott för att kunna
upprätthålla en god nivå på verksamheten. Planerade effektiviseringar som
pågår ute på nämnderna förutsätts att fortgå för att skapa ekonomiskt utrymme
framåt.
Den här frågan har varit uppe till diskussion tidigare och redan i budget 2018
fick Sociala Omsorgsnämnden ett extra tillskott för dessa kostnader. I budget
2019 och 2020 finns en skrivning om att Sociala omsorgsnämnden ska föra en
dialog med Kommunstyrelsen för att diskutera hur den här frågan om
övervältringen ska hanteras.
Sociala omsorgsnämnden förväntas hålla sig inom sin tilldelade budgetram och
det kommer att ske en sedvanlig prövning i bokslutet 2020 om vilket resultat
nämnden kommer att bära med sig in i 2021.

Beslutet expedieras till
1. Sociala omsorgsnämnden

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Ylva Lengberg
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef

Sida

SKRIVELSE
Datum

2020-03-23
David Englund
Handläggare
033 353854

1(2)
Instans

Sociala omsorgsnämnden
Dnr SON 2020-00030 1.1.3.1

Initiativärende: Försäkringskassans
övervältringskostnader 2019 samt 2020
Sociala omsorgsnämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden beslutar att översända en begäran om svar på
nämndens frågor kring hur Försäkringskassans övervältringskostnader ska
hanteras.
Ärendet i sin helhet
På Sociala omsorgsnämndens sammanträde 2020-02-24 anmälde Moderaterna
och Kristdemokraterna ett initiativärende med förslag att nämnden tillsänder
Kommunstyrelsen en begäran om svar på hur de s.k. övervältringskostnaderna
ska hanteras i budget 2019 samt 2020.
Övervältringskostnaderna är en extraordinär kostnad som inte Sociala
omsorgsnämnden kan påverka. Sociala omsorgsnämnden behöver få ett svar
från Kommunstyrelsen hur dessa kostnader kommer att hanteras under 2019
samt 2020.
Sociala omsorgsnämnden tog ett beslut 2019 samt i början på året 2020 om
ytterligare åtgärdsplaner med besparingar.
Sociala omsorgsnämnden tillskriver Kommunstyrelsen följande:
- Då risken är stor för ytterligare besparingar än de redan nämnda och
genomförda, begär Sociala omsorgsnämnden svar på hur försäkringskassans
övervältringskostnader är tänkta att hanteras i budget 2019 och 2020.
Beslutsunderlag
1. Initiativärende M+KD 2020-02-24: Försäkringskassans
övervältringskostnader 2019 samt 2020
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Yvonne Persson
Ordförande

Sociala omsorgsnämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Bryggaregatan 15

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Magnus Stenmark
Förvaltningschef

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med
bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av
förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 149,4 miljoner
kronor.

Datum

2020-11-05

Tom Andersson
Kommunalråd

Datum

2020-11-10

Niklas Arvidsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-01060 3.3.3.0
Handläggare: Susanne Glans
Datum

2020-10-30

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 05

E4

Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE

Susanne Glans
Handläggare
033 357046

Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-01060 3.3.3.0

1(4)

Kommunfullmäktige

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med
bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Borås Energi och Miljö AB godkänns att i enlighet med bolagets förslag införa
ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av
förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 149,4 miljoner
kronor.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade 2020-03-19 § 34 beslut om godkännande av
införandet av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära
insamling av förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4
miljoner kronor. Beslutet fattades med ett tillägg att ställningstagandet bygger
på att ett avtal tecknats med en så kallad TIS (tillståndspliktigt
insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och Miljö AB för merkostnaderna
i enlighet med förordningens intentioner. Då bolaget i dagsläget inte har
möjlighet att teckna avtal med godkänd TIS behöver Kommunfullmäktige fatta
ett nytt beslut avseende projektet med en utökad investeringskostnad på 149,4
miljoner kronor.
Det nya insamlingssystemet omfattas av två delprojekt, flerfacksprojekt samt
tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att införas parallellt med start år
2020 och beräknas vara klart år 2023. Det nya insamlingssystemet inkluderar
insamling av förpackningar och tidningar. Projektet är angeläget dels för att den
nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov
och dels att avfallshanteringen i Borås behöver förbättras och bli mer
miljöfokuserad med bättre service till sina kunder.
Ärendet i sin helhet
Borås Energi och Miljö AB har inkommit med en begäran om utökning av
investeringsplanen med 149,4 miljoner kronor i syfte att genomföra projektet
”Nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära insamling av
förpackningar och tidningar”. Den förändrade investeringskostnaden
motsvarande 5 miljoner kronor jämfört med tidigare beslut i
Kommunfullmäktige förklaras av kostnader som är föranledda förskjutning av
projektet med anledning av ändrade förutsättningar. Det nya

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(4)

insamlingssystemet omfattas av två delprojekt, flerfacksprojekt samt
tvåkärlsprojekt, som enligt bolaget kommer att införas parallellt med start år
2020 och beräknas vara klart år 2023. Det nya insamlingssystemet inkluderar
insamling av förpackningar och tidningar. Införandet av det nya systemet med
bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar ger en högre service och
bättre tillgänglighet för kunderna. Dessutom skapas en bättre utsorteringsgrad
av materialen, framför allt papper och plast.
Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig
med optisk sortering där avfallet sorteras i hushållen i svart och vit plastpåse.
Påsarna skiljs sedan åt i optiskt sorteringsanläggning på Sobacken.
Förpackningsmaterialet samlas in via återvinningsstationer som drivs av
förpacknings- och tidningsindustrin (FTI). Den nuvarande optiska
sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och
avfallshanteringen i Borås behöver förbättras och bli mer miljöfokuserad med
bättre service till sina kunder.
Under sommaren 2018 beslutade regeringen två nya förordningar (Förordning
2018:1462 om producentansvar för förpackningar samt Förordning 2018:1463
om producentansvar för returpapper). Dessa förordningar innebär ett större
krav och ansvar på producenterna, bland annat att de ska ta det fulla
ekonomiska ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper genom
tillståndspliktiga insamlingssystem. Planen var att den nya förordningen om
producentansvar för förpackningar och returpapper skulle träda i kraft vid
årsskiftet 2020/2021. Naturvårdsverket har i maj 2020 avslagit de båda
ansökningar som har inkommit för att bli tillståndspliktigt insamlingssystem
(TIS). Därmed har Borås Energi och Miljö AB i dagsläget inte någon part att
teckna avtal med.
Kommunfullmäktige fattade 2020-03-19 § 34 beslut om godkännande av
införandet av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära
insamling av förpackningar och tidningar till en investeringskostnad på 144,4
miljoner kronor. Beslutet fattades med ett tillägg att ställningstagandet bygger
på att ett avtal tecknats med en så kallad TIS (tillståndspliktigt
insamlingssystem) som ersätter Borås Energi och Miljö AB för merkostnaderna
i enlighet med förordningens intentioner. Eftersom bolaget inte har någon
möjlighet att i dagsläget teckna avtal behöver Kommunfullmäktige fatta beslut i
ärendet på nytt.
Regeringen har i april 2020 fattat ett inriktningsbeslut som innebär att
producentansvaret för returpapper ska avskaffas och att tidningsbranschen ska
slippa finansiera tidningsinsamlingen. Enligt förslag ska kommunerna från den
1 januari 2022 tillhandahålla ett system med lättillgängliga insamlingsplatser för
att samla in utsorterat returpapper. Kommunerna ska säkerställa att returpapper
som samlas in hanteras så att materialåtervinning främjas. Kommunerna blir
ansvariga för:


Returpapper som utgör kommunalt avfall, det vill säga fullt operativt
ansvar och kostnadsansvar, enligt förslag 1 januari 2022.
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Returpapper från verksamheter som utgör kommunalt avfall, till
exempel tidningar från ett kontor.



Kommunerna blir ansvariga för återvinningen (avsättning på
marknaden).

När de nya kraven börjar gälla är i nuläget osäkert. Förutsättningarna för
finansieringen av investeringen är osäker och det kan innebära att
taxeutvecklingen kan komma att påverkas. Bolagets beräkningar visar att om
ersättning uteblir för producentansvaret och kostnaden för projektet därmed
helt får finansieras via taxa, påverkas taxan med 268 kronor/år under en
femårsperiod.
Regeringen beslutade i september 2020 om en nyordning från den 1 januari
2023 som omfattar två delar; kravet på insamling av förpackningsavfall från
bostadsfastighet och kravet på tillstånd för att driva ett insamlingssystem för
förpackningsavfall från hushåll. Beslutet innebär att FTI kan fortsätta samla in
förpackningsavfall vid återvinningsstationer och kommuner kan fortsätta samla
in förpackningsavfall genom sina befintliga system, utan uppdrag från
producenterna, fram till och med 2022. Kommunens insamling av
förpackningar kan avgiftsfinansieras.
Kommunstyrelsen bedömer investeringen som angelägen för att uppfylla
bolagets uppdrag avseende hushållsavfall och med anledning av att nuvarande
optiska sorteringsanläggning står inför stora investeringsbehov.
Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget fortsatt aktivt arbetar med möjlig
finansiering till projektet. Kommunstyrelsen ser att en ökning av taxan till följd
av insamlingssystemet, motsvarande 268 kronor fram till år 2025, vägs upp av
högre service, bättre tillgänglighet för kunderna samt lägre miljöpåverkan i form
av bostadsnära insamling. Projektet ligger i linje med ägardirektivet.
Kommunstyrelsen förutsätter att bolaget gjort en korrekt affärsmässig
bedömning.

Beslutsunderlag
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-11-23
2. Styrelseprotokoll Borås Energi och Miljö AB, 2020-10-29
3. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB, 2020-10-29
4. Beslutsförslag Borås Energi och Miljö AB, 2020-02-17

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Borås Energi och Miljö AB, anders.glemfelt@borasem.se samt
linda.wilhelmsson@borasem.se

Ulf Olsson
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Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

Till Kommunfullmäktige

BESLUTSFÖRSLAG

Nytt insamlingssystem för hushållsavfall
med bostadsnära insamling av
förpackningar och tidningar

STYRELSEMÖTE

17 februari 2020

1. Bakgrund
Borås har sedan 1995 sorterat ut matavfall och brännbart restavfall var för sig
med optisk sortering där avfallet sorteras hemma i hushållen i svart och vit
plastpåse och sedan skiljs påsarna åt i en optisk sorteringsanläggning på
Sobacken. Matavfallet går vidare till biogasproduktion på Sobacken och
innehållet i den vita påsen omvandlas till fjärrvärme och el i
avfallsförbränningsanläggningen på Ryaverket i Borås. Förpackningsmaterial
har samlats in via återvinningsstationer som har drivits av förpacknings- och
tidningsindustrin (FTI).
Den nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora
investeringsbehov och Borås måste ta nästa steg framåt i utvecklingen mot
en bättre och mer miljöfokuserad avfallshantering med bättre service till våra
kunder.
Samtidigt händer det saker i vår omvärld med mer fokus på återvinning samt
nya krav från regeringen på bostadsnära insamling av förpackningsmaterial
och med samhällets och världens inställning till plast och plastpåsar som vi är
beroende med dagens insamlingssystem. Vi vill med denna förändring gå ifrån
plastpåse till papperspåse för insamling av matavfallet och erbjuda våra
kunder god service och tillgänglighet med bostadsnära insamling av alla
förpackningar och tidningar. Borås Energi och Miljö AB har utifrån denna
bakgrund utfört en systemanalys med Profu där olika typer av
insamlingssystem har jämförts utifrån systemperspektiv med avseende på
ekonomi och utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. Systemanalysen
visar på att insamling med flerfackskärl, där totalt åtta olika avfall kan samlas
in bostadsnära, ger det bästa resultatet utifrån testade kriterier. Via en
separat insamlingsbox kan även batterier och ljuskällor samlas in. Totalt med
insamlingssystemet kan 10 olika avfall sorteras hemma vid kundens bostad.
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Drygt 60 kommuner i Sverige har redan valt och infört samma
insamlingssystem som föreslås i beslutsunderlaget. Borås Energi och Miljö har
besökt och intervjuat ett flertal kommuner och fått höra om goda resultat
avseende användarvänlighet för kunden och kvalitet på insamlat
förpackningsmaterial.
Under sommaren 2018 beslutade regeringen två nya förordningar (Förordning
2018:1462 om producentansvar för förpackningar och Förordning 2018:1463
om producentansvar för returpapper). Med de nya förordningarna ställer
regeringen större krav och mer ansvar på producenterna. De förtydligar att
producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av
förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingssystem.
Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket innebär en stor
förändring från dagens system där återvinningsstationer är huvudregel. Från
den 1 januari 2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i
minst 60 % av alla bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som
förpackningsmaterial räknas, förpackningar av plast, papper, metall, färgadeoch ofärgade glasförpackningar till detta tillkommer returpapper (tidningar).
Pilotprojekt Sortera Mera hemma
Ett beslut om att införa ett pilotprojekt med nytt insamlingssystem togs
hösten 2018 i och med att Profu utredningen påvisade att flerfack var det
bästa alternativet för Borås. Under ett års tid har ett nytt insamlingssystem
med flerfackskärl testats hos ca 1000 hushåll. Kundenkäter visar på hög
kundnöjdhet med över 90 % som är nöjda med det testade systemet. Över
80% av kunderna anser att de sorterar mer och bättre med de nya kärlen.
Plockanalyser som har studerat innehållet i kärlen visar på att förpackningar
har minskat med 10% i brännbart restavfall. Vilket innebär att större volymer
av förpackningsmaterial kan gå vidare till materialåtervinning istället för
energiåtervinning. Idag med nuvarande system läggs mycket
förpackningsmaterial i den vita påsen som i sin tur går till förbränning.
Material som alltså istället kan materialåtervinnas och förutsättningarna för
detta skapas med ett nytt insamlingssystem där service och tillgänglighet står
i fokus.
I pilotprojektet har även nytt insamlingsfordon testats samt nya arbetssätt för
chaufförerna för det nya fordonet. Montering och utkörning av kärl har också
gjorts i egen regi vilket har gett erfarenheter och lärdomar som vi kan ta nytt
av vid införandet. En kommunikationsplan har också tagits fram och testats i
verkligheten. Sorteringsbroschyr, olika utskick, Facebookgrupp,
informationsträffar har testats och kommer appliceras vid införande av det
nya insamlingssystemet.
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2. Projektförslag
Införande av nytt insamlingssystem
Vid ett positivt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan ett
införandeprojekt inledas under hösten/vinter 2020. 20 000 hushåll i Borås
kommer då att förses med två nya fyrfackskärl med fullsortering bostadsnära.
I projektet är det planerat att det nya insamlingssystemet ska vara
obligatoriskt för alla villor, fritidshus och radhus inom Borås Stad. Där varje
hushåll kommer få två kärl med möjlighet att sortera 10 avfallssorter
bostadsnära; Brännbart restavfall, matavfall, tidningar, plast- papper- och
metallförpackningar samt ofärgat och färgat glas, samt batterier och ljuskällor
i elboxen. De större flerfamiljshusen kommer erbjudas olika lösningar som
miljöhus och underjordsbehållare som vi redan idag testar på olika platser,
detta för att nå det nationella målet om 100% bostadsnära eller kvartersnära
insamling av förpackningar i alla bostäder. Allt detta i nära samarbete med
företagarföreningen.
Från beslut kommer det ta ca 2 år att introducera hela insamlingssystemet i
Borås ca 20 000 hushåll. Dock kommer område för område successivt att
börja använda det nya insamlingssystemet. Det som kommer påverka
tidplanen är införskaffande av insamlingsfordon och inköp och montering av
kärl.
Införandet i Borås kommer att ske under två delprojekt, flerfacksprojektet
och tvåkärlsprojektet. Flerfack är det första projektet och innefattar det nya
insamlingssystemet flerfackssystemet, med nya kärl med fyra fack i varje kärl
där man kan sortera tio olika avfallsorter. Flerfack innefattar alla villor i Borås
både i tätort och på glesbygd, alla fritidshus och mindre flerfamiljshus med 2
till 5 lägenheter.
Tvåkärl är den andra projektet och kommer att ske före och parallellt med
införandet av flerfack, målet är att vara klar 2023 när planen är för att
sorteringsanläggningen kommer avvecklas. Tvåkärlsprojektet innefattar att
alla flerfamiljshus och verksamheter kommer ha ett kärl för matavfall och ett
kärl för brännbart restavfall istället för ett kärl med blandat som idag. De
kommer också finnas andra lösningar som under- och överjordsbehållare för
större flerfamiljshus med två behållare en för mat och en för brännbart
restavfall. Detta görs beroende på att svart och vit påse avskaffas eftersom
den optiska sorteringsanläggningen kommer att fasas ut. Under projektet
tvåkärl kommer det också inventeras vilka mindre flerfamiljshus och
verksamheter som skulle kunna få servicen med flerfackssystemet.
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Efter beslutet och under 2020 till bilarna är på plats kommer fokus att ligga
på planering och förberedelser för införandet. En processkartläggning kommer
att göras med alla berörda avdelningar och parter. Här ska alla processer och
delar analyseras fram till införandet. Det ska byggas upp en projektorganisation med ansvarsområden och projektansvarig. En ny
distriktomläggning kommer att göras med nya distrikt och nya rutter, en plan
för monteringen och hur utkörningen av kärlen kommer delas upp på
distrikten samt en tidsplan vart vi ska börja och sluta.
Förberedelser som uppdatering av kundregistret samt uppdateringar och
förberedelser av vårt affärssystem Future och Mobile skall också göras under
detta år. Information och kommunikationskampanjen kommer att påbörjas i
god tid innan de första hushållen får sina nya kärl. Här har vi en fördel då vi
har testat systemet i cirka ett år och många boråsare känner till eller vet
någon som har systemet eller har läst om det i tidningen eller sett de på våra
sociala medier. Vi har även fått positiv feedback på den information vi har
gett ut i testområdena och kan fortsätta att utveckla den.
Infoträffar kommer att anordnas i varje distrikt för att möta alla kunder som
har frågor och funderingar. Kommuner som tidigare har infört systemet har
lagt mycket vikt på information och kommunikation och möten med
invånarna, alla säger att informationen och kommunikationen är A och O i
projektet. Monteringen och utkörningen av alla kärlen kommer att ske
successivt och ett område i taget, planen är att dela upp Borås i de distrikten
som kommer att tas fram i den nya distriktomläggningen. Monteringen
kommer att ske med egen personal och projektanställda.

Obligatoriskt abonnemang för villor, fritidshus och mindre
lägenheter.
Borås Energi och Miljö ska göra flerfacksystemet till ett obligatoriskt
abonnemang för att få med alla kunder att sortera mer för miljön och
klimatet. Detta grundar sig i erfarenheter från vårt pilotprojekt där 80% anser
att de sorterar mer och bättre med systemet. Det fanns också flera kunder
som var negativa till systemet till en början men efter tidens gång blivit
positiva. Borås Energi och Miljö tror därför att ett obligatoriskt system är
bättre än att låta kunderna välja själva på grund av fördomar till systemet
och den negativa känslan till förändring. Erfarenheter från andra kommuner
och tips lyfter också fördelarna av ett obligatoriskt system där också de
administrativa och materialkostnader i kärl blir avsevärt lägre.
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Papperspåse för insamling av matavfall
I samband med projektets införande så ersätts den svarta plastpåsen till en
papperspåse för matavfallet, samt sluta att dela ut den vita påsen för
restavfall till invånarna i Borås. Påse för brännbart restavfall får varje hushåll
anskaffa.
Papperspåse har många fördelar, den har mindre miljö- och klimatpåverkan,
det blir lägre transportkostnader då matavfallet i papperspåsen torkar och
vikten minskar med upp till 25 %. Papper är också en förnybar råvara medan
plast är fossil. Vid dagens användning av plastpåsarna är man också tvungen
att först sortera ut all plast. Papper minskar andelen rejekt från
förbehandlingen och ökar utbytet av substrat och biogasen och mer biogas
kan utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar i
biogödsel som spridds ut på åkrar. Vid årsskiftet till 2020 kommer också att
kraven på synliga föroreningar i biogödsel bland annat plast att skärpas och vi
kommer få svårt att följa det om vi inte fasar ut plasten.
Papper minskar också underhållsbehovet och driftproblem i anläggningen,
plast är och har varit ett problem för våra anläggningen de det fastnar och
orsaker stopp för rengöring och tömning. Driftproblem och behovet av
underhållsinsatser minskar och anläggningens tillgänglighet ökar om
papperspåse används istället för plastpåse för insamling av matavfall.
Med detta kommer Borås Energi och Miljö inte att tillhandahålla någon påse
för brännbart restavfall, endast en papperspåse för matavfallet. En
årsförbrukning varje år enligt branschföreningen Avfall Sveriges statistik.

Utveckla aviseringsmöjligheterna och on-demand
hämtning
Ett resultat av kundundersökningarna men också erfarenheter av andra
kommuner är betydelsen av avisering och tillgänglig information om
hämtningen av kärlen. Under pilotprojektet har flera kunder frågat efter en
avisering på kärlen då det är svårt att komma ihåg när varje kärl ska
tömmas. Det gäller framförallt kärl 2 som töms en gång i månaden, många
anser att det är svårt att skapa en rutin och ha kontroll. Flera kommuner som
har flerfack har infört aviseringar för att förenkla för kunderna på olika sätt
som mejl, sms, hemsida och mina sidor. Borås Energi och Miljö kommer att
arbeta fram olika lösningar för att möta kundernas önskemål om att få bättre
kontroll på hämtningsdagarna och en bättre service.
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Materialhall
Borås Energi och Miljö kommer att bygga en materiahall på området
Sobacken för lagring av förpackningar och tidningar som kommer att samlas
in med det nya insamlingssystemet. Flera andra kommuner har byggt
liknande byggnader för sitt material. Fördelarna med en materialhall är att
alla material finns på samma plats och tippningen blir mycket effektivare än
idag. Materialet blir också skyddat från vind och väta vilket ökar ersättningen
på materialet och problemen med nedskräpning på området av papper och
plast minskar avsevärt.

3. Miljö
Att införa ett nytt insamlingssystem med bostadsnära insamling av
förpackningar och tidningar ger en högre service och tillgänglighet för våra
kunder. Vilket kommer skapa en bättre utsorteringsgrad av materialen,
framför allt papper och plast. Flera studier och erfarenheter från kommuner
med systemet visar att utsortering av avfallsmaterialen blir bättre med
systemet, framförallt på grund av tillgängligheten av bostadsnära insamling.
Ett bostadsnära insamlingssystem med förpackningar och tidningar påvisar
också från flera kommuner en kraftig minskning av det brännbara restavfallet
vilket medverkar till mindre koldioxidutsläpp. Plockanalyserna i Borås visar att
det är över 30% förpackningar i det brännbara restavfallet och en stor del är
plastförpackningar som vi idag förbränner. Med en större insamlad mängd av
plastförpackningar minskar Borås Energi och Miljö koldioxidutsläpp.
Pilotprojektet påvisar också att medvetenheten kring hur mycket avfall och
framförallt plast man förbrukar gör att fler börja tänka på sitt
konsumtionsmönster.
Att byta till papperspåse för matavfallet ger också en minskad miljöverkan då
dagens plastpåse har en del fossilplast och förbränns som rejekt. Med
papperspåse minskar mängden rejekt och det blir mer biogas av avfallet,
även föroreningarna av plastpartiklar minskar i biogödseln vilket spridds ut på
åkrar.
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4. Ekonomi – Påverkan på taxan
Prisutvecklingen för avfallshantering
Investeringen för projektet och införandet av det nya insamlingssystemet
inklusive materialhallen beräknas till 144 miljoner kronor. Den största delen i
investeringen är nya kärl till alla hushåll, andra kostnader för projektet är
montering och utkörning samt projektanställda och kommunikationsplan. Det
finns också en redan genomförd investering för testområde 3 och 4 som
investerades under början av 2019. Regeringens beslut om bostadsnära
insamling där producenterna ska bekosta hela insamlingen med behållare så
kommer kostnaden med största sannolikhet bli avsevärt lägre, men detta
beslutas 2021.
Investeringskostnaderna
Komponent/moment

Total

Kärl

66 700 000

Projektkostnad

17 200 000

Redan genomförd investering i testområde 2019

2 000 000

Materialhall

40 000 000

Oförutsedda kostnader 15%

18 500 000

Totalt investeringsbehov för projektet

144 400 000

Årskostnad för nytt insamlingssystem
Årskostnaden för ett nytt insamlingssystem i Borås med bostadsnära
insamling av förpackningar och tidningar kommer inte innebära någon höjning
av taxan för våra kunder. I och med regeringens nya förordningar om ökat
producentansvar ska producenterna ta full kostnadstäckning för insamlingen
av förpackningar och tidningar. Producenterna ska enligt förordningarna och
Naturvårdsverkets riktlinjer bekosta insamlingen med fordon, drift samt kärl
och behållare för förpackningar och tidningar.

BESÖKSADRESS

POSTADRESS

KUNDCENTER 020 97 13 00

Västerlångg. 10 (kontor)

Box 1713

FAX 033 35 71 61

Sobacken RV 41 (avfallsanl, kontor)

501 17 Borås

E-POST kund@borasem.se
ORG NR 556527-5590
Ingår i Borås Stadshus AB

www.borasem.se

I tabellen nedan kan man se i första kolumnen kostnaderna för
flerfacksystemet utan ersättning, exakt vad det nya insamlingssystemet skulle
kosta per år. I den andra kolumnen kan man se kostnaderna med den
ersättningen som Borås Energi och Miljö har fått som förslag från
Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). Ersättningen är 9 908 tkr, enligt
Borås Energi och Miljös uträkning vilka kostnader som ska betalas av
producenterna ska de betala 10 400 tkr. Resterad kostnad kommer att läggas
på avfallstaxan och betalas av våra kunder.
Kostnaderna för insamlingen av förpackningar och tidningar får inte
kommunen lägga på avfallstaxan 2021, därför har vi en differens på 492 tkr
som vi inte får täckas av taxan. De flesta av Sveriges kommuner anser att FTI
har lämnat för låg ersättning som inte täcker de kostnader de ska betala.
Flera kommuner att skickat in skrivelser till Naturvårdsverket om detta och
arbetar för att få högre ersättningar.
Den 4 februari 2020 kom FTI med ett nytt besked att de eventuellt ska utöka
den bostadsnära insamlingen med fler material än tidigare förslag. Detta
skulle innebära att vi kan få en större ersättning och troligtvis kommer att
täcka alla kostnader för ett nytt insamlingssystem.

Årskostnad för nytt insamlingssystem (tkr)
Flerfack Utan
ersättning
Overheadkostnader + admin + ränta
ÅVC, drift och behandling

12 500
23 000

Flerfack Med
9,9 Mkr
ersättning
12 300
23 000

Övrigt Hushåll -Lön, arbetskläder, m.m

16 900

15 300

3 800

3 800

14 800

10 600

Påsar (inköp, lagring, utkörning)
Insamling - hushåll och förpackningar
Kärlkostnad

7 000

3 000

Behandlingsavgift

8 700

8 700

Kranbil och sopsug insamling

3 000

3 000

Projektkostnader
Summa kostnader

4 900

4 500

94 600

84 200

Ersättning från FTI

9 908

Betalas inte på taxan (Ska betalas av FTI)
Differens

-10 400
-492
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Tydliggöra kostnader som betalas av producenterna
1,1 Mkr - Ökade kostnader för fyrfacksbilar jämfört med tvåfacksbilar
3,1 Mkr (33%)- Kvarstående kostnad av insamling, inklusive
fordonskostnader, driftkostnader
1,5 Mkr – Ökad bemanning med tre förare
4,0 Mkr (62 %) av kärlkostnaderna (baserat på liter i kärlet).
0,1 Mkr (10%) Nyttjande av kundcenter
0,6 Mkr – Avskrivning och ränta materialhall
10,4 Mkr – Summa

•
•
•
•
•
•
•

Resterande kostnader ska belasta avfallstaxan
Återvinningstaxan – förändring
Borås Energi och Miljö har haft ett samråd med FTI AB som är en av
organisationerna som kommer att ansöka om att bli ett tillståndspliktigt
insamlingssystem (TIS). FTI har presenterat en ersättning för insamlingen av
förpackningar och tidningar och det är denna ersättning vi har räknat på i
detta besluts underlag. Men denna ersättning kommer inga kunder med
dagens godkända taxor att få någon höjning. De kunder som har ett 130 liter
kärl kommer få en höjning på 166 kr (7%). Dock är 130 liters kärlet ett
abonnemang som håller på att fasas ut och inte längre går att få i Borås. Den
nya taxan för flerfackssystemet kommer att bli dagens standardtaxa, 190 liter
kärl med en årskostnad på 2430 kr per år. Eventuellt överskott balanseras för
att få en jämnare taxeutveckling med tanke på kommande förbränningsskatt
som kommer ske de kommande åren.
Kärl typ

Procent höjning

Kronor höjning/år

(130 L) (37%)

7%

166 kr

190 L (43%)

0%

0 kr

240 L (16%)

- 4,7%

-120 kr

370 L (3%)

-16,8%

-490 kr

Kärl typ

Dagens taxa

Kalkylerad taxa

Ny taxa

190 L

2 430 kr

2 340 kr

2 430 kr

240 L

2 550 kr

2 340 kr

2 430 kr

370 L

2 920 kr

2 340 kr

2 430 kr
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Sammanfattning
Sammanfattning och beslutsförslag
Beslutsunderlaget redovisar hur Borås kan ersätta nuvarande insamling av hushållsavfall
med ett nytt, modernt, effektivt insamlingssystem som inkluderar insamling av totalt 10
olika fraktioner fastighetsnära.
Beslutsunderlaget redovisar hur val av system har gått till, vad det innebär för
investeringar och hur avfallstaxan behöver utvecklas för att det nya insamlingssystemet
ska finansieras.
Borås var en föregångare
Borås var tidigt ute med att källsortera hushållsavfall. Redan 1995 började boråsarna att
sortera matavfall och brännbart avfall var för sig. Systemet som har använts bygger på
optisk sortering där avfallet sorteras hemma i hushållen i svart och vit plastpåse och
sedan skiljs påsarna åt i en optisk sorteringsanläggning på Sobacken. Matavfallet går
vidare till biogasproduktion på Sobacken och innehållet i den vita påsen omvandlas till
fjärrvärme och el i avfallsförbränningsanläggningen på Ryaverket i Borås.
Förpackningsmaterial har samlats in via återvinningsstationer som har drivits av
förpacknings- och tidningsindustrin (FTI).
Insamlingssystemet behöver utvecklas
Den nuvarande optiska sorteringsanläggningen står inför stora investeringsbehov och vi
måste ta nästa steg framåt i utvecklingen mot en bättre och mer miljöfokuserad
avfallshantering med bättre service till våra kunder.
Samtidigt händer det saker i vår omvärld kraven från regeringen gällande fastighetsnära
insamling av förpackningsmaterial och med samhällets och världens inställning till att
vara beroende av plastpåsar som vi är med dagens insamlingssystem. Vi vill med denna
förändring gå ifrån plastpåse till papperspåse för insamling av matavfallet och erbjuda
våra kunder bostadsnära insamling av alla förpackningar.
Naturvårdsverket skriver i sina riktlinjer att från 1 januari 2021 ska bostadsnära
insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla bostadsfastigheter och 100 %
från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas, förpackningar av plast, papper,
metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt tidningar.
Val av insamlingssystem
Borås Energi och Miljö har utfört en systemanalys* där olika typer av insamlingssystem
har jämförts utifrån systemperspektiv med avseende på ekonomi och utsläpp av
klimatpåverkande växthusgaser.
Systemanalysen visar på att insamling med flerfackskärl, där totalt åtta olika avfall kan
samlas in bostadsnära, ger det bästa resultatet utifrån testade kriterier. Via en separat
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insamlingsbox kan även batterier och ljuskällor samlas in. Totalt med insamlingssystemet
kan 10 olika avfall sorteras hemma vid kundens bostad.
Drygt 60 kommuner i Sverige har redan valt och infört samma insamlingssystem som
föreslås i beslutsunderlaget. Borås Energi och Miljö har besökt och intervjuat ett flertal
kommuner och fått höra om goda resultat avseende användarvänlighet för kunden och
kvalitet på insamlat förpackningsmaterial.
*

Systemanalysen har genomförts av PROFU.

Pilotprojekt Sortera Mera hemma
Borås Energi och Miljö har testat ett nytt insamlingssystem med flerfackskärl hos ca 1000
hushåll under en snart ett år. Kundenkäter visar på hög kundnöjdhet med över 90 %
som är nöjda med det testade systemet. Plockanalyser som har studerat innehållet i
kärlen visar på att förpackningar har minskat med 10%. Vilket innebär att större volymer
av förpackningsmaterial kan gå vidare till materialåtervinning istället för
energiåtervinning. Idag med nuvarande system läggs mycket förpackningsmaterial i den
vita påsen som i sin tur går till förbränning. Material som alltså istället kan
materialåtervinnas och förutsättningarna för detta skapas med ett nytt insamlingssystem
där service och tillgänglighet står i fokus.
I pilotprojektet har även nytt insamlingsfordon testats samt nya arbetssätt för
chaufförerna för det nya fordonet. En kommunikationsplan har också tagits fram och
testats i verkligheten. Sorteringsbroschyr, olika utskick, Facebook grupp,
informationsträffar har testats och kommer appliceras vid införande av det nya
insamlingssystemet.
Införande av nytt insamlingssystem
Vid ett positivt beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kan ett
införandeprojekt inledas. 19 000 hushåll kommer då att förses med 2 kärl och nya
insamlingsfordon behöver införskaffas. Det nya insamlingssystemet är obligatoriskt för
alla villor och radhus i Borås Stad. Flerfamiljshusen kommer erbjudas olika lösningar för
att nationella mål om bostadsnära insamling av förpackningar ska uppnås.
Från beslut kommer det ta ca 2 år att introducera hela insamlingssystemet i Borås ca 20
000 hushåll. Dock kommer område för område successivt att börja använda det nya
insamlingssystemet. Det som kommer påverka tidplanen är införskaffande av
insamlingsfordon och inköp/montering av kärl.
Prisutvecklingen för avfallshantering
Årskostnaden för ett nytt insamlingssystemet i Borås med bostadsnära insamling av
förpackningar och tidningar kommer inte innebära någon höjning för våra kunder. I och
med regeringens nya förordningar om ökat producentansvar ska producenterna ta full
kostnadstäckning av insamlingen av förpackningar och tidningar. Med denna ersättning
kommer inga kunder med dagens godkända taxor att få någon höjning. De kunder som
har ett 130 liter kärl kommer få en höjning på 166 kr (7%). Dock är 130 liters kärlet ett
abonnemang som håller på att fasas ut och inte längre går att få i Borås. Den nya taxan
för flerfackssystemet kommer att bli dagens standardtaxa, 190 liter kärl med en
årskostnad på 2430 kr per år.
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1. Inledning
Det var i början av 1900-talet som insamling av avfall startade i ordnad form.
Hälsoaspekterna var den stora anledningen till att ta tag i avfallsproblemet. Från att vara
ett bekymmer är avfall idag en resurs.
1986 påbörjades en utredning om framtida avfallshantering i Borås som utmynnade i den
första avfallsplanen 1987, den första i Europa. Ett försök med sortering där cirka 3 000
lägenheter deltog genomfördes mellan åren 1988 och 1991. Detta var inledningen till det
som vi idag kallar för källsortering. Det ledde fram till den andra avfallsplanen 1991 med
fokus på några viktiga punkter; biologisk behandling, källsortering och förbränning. 1992
öppnade Sobackens avfallsanläggning, några kilometer söder om centrala Borås. Ett
beslut som föregicks av utbyggnad av källsortering och skapandet av den kända
”Boråsmodellen”.
Modellen med att sortera avfall i påsar efter färg utvecklades i Borås för att få in det
biologiska och det brännbara avfallet separerat. Fordonsgasen har utvecklats allt mer
under åren och idag använder vi vår biogas till våra insamlingsfordon och säljer gasen på
två publika tankstationer. Bränsleberedningen av de vita påsarna på Sobacken och
invigning av de nya avfallsförbränningspannorna vid Ryaverket togs i drift 2004 med
möjligheten att ta till vara på energin ur de vita påsarna för fjärrvärme och el.
Det kommer att hända mycket under de närmaste åren när det gäller att utvinna biogas
ur rötat avfall. Minst 60 procent biologiskt avfall ska kunna återvinnas till energi. Samma
utveckling förväntas också när det gäller biogödsel.
Sverige är unikt i världen när det gäller att utvinna och uppgradera biogas och använda
den som drivmedel för bussar, lastbilar och personbilar. Borås har här varit en
föregångare och redan tagit många viktiga steg. Bolaget har två publika tankställen för
privata bilar och bolagets insamlingsfordon av hushållsavfall går på biogas.
Regeringen skriver i sina förordningar (Förordning 2018:1462 om producentansvar för
förpackningar och Förordning 2018:1463 om producentansvar för returpapper) att från 1
januari 2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla
bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas,
förpackningar av plast, papper, metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt
tidningar.
Avfallshanteringen har utvecklats positivt i Borås genom framåtriktiga beslut med
källsortering, biogasproduktion och olika satsningar inom återvinning. Idag läggs mindre
än 1 % av hushållsavfallet på deponi, 1989 lades 54 % på deponi.
Med ett nytt fastighetsnära insamlingssystem är målet att andelen materialåtervinning av
förpackningsmaterial kommer att öka väsentligt. Mindre andel av avfallet kommer då att
gå till energiåtervinning och förbrännas.
Enligt kundundersökningen ”Kritik på teknik” av Sveriges kommuner och landsting SKL är
84 % nöjda med dagens avfallshantering. Målsättningen är att 95 % ska vara nöjda med
det nya insamlingssystemet då det är infört. Kundundersökningarna som har gjorts
under pilotprojektet ”Sortera mera hemma” har visat på en kundnöjdhet på 92 %.
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1.1 Nya förordningar om bostadsnära insamling av förpackningar
och returpapper
Sommar 2018 beslutade regeringen om förordningsändringar av producentansvaret för
förpackningar och returpapper. Den som idag vill ha förpacknings- och tidningsinsamling
nära fastigheten måste betala extra, antingen genom avfallstaxan, genom sin
bostadsrättsförening eller via sin hyra. Nu har regeringen förtydligat tillsammans med
Naturvårdsverket som är uppdragsgivare att producenterna ska ta det fulla ekonomiska
ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga
insamlingssystem. Materialen ska samlas in bostads- eller kvartersnära, vilket innebär en
stor förändring från dagens system där återvinningsstationer är huvudregel. För att
aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis
2021 och 2025.
Regeringen skriver i sina förordningar (2018:1462 och 2018:1463) att från 1 januari
2021 ska bostadsnära insamling av förpackningar erbjudas i minst 60 % av alla
bostadsfastigheter och 100 % från 1 april 2025. Som förpackningsmaterial räknas,
förpackningar av plast, papper, metall, färgade- och ofärgade glasförpackningar samt
tidningar. Målet är att bidra till högre nivåer för materialåtervinning i Sverige, att minska
mängden förpackningar- och tidningar i hushållssoporna och därmed skapa cirkulära
förpackningssystem. Grundläggande är att åstadkomma ett återvunnet material som
håller hög kvalitet och som kan efterfrågas av marknaden så att miljönytta skapas.
Nationella återvinningsmål ligger fast och nya förordningar från 2018 syftar till att
underlätta för hushåll att sortera.
I Naturvårdsverket vägledning om regeringens förordningar skriver de att producenterna
har ansvaret att se till att det finns lämpliga insamlingssystem. De kan också uppdra
insamlingen till en entreprenör eller kommun, men det har ändå ansvaret och
skyldigheten att ansvara och bekosta insamlingen.
I samverkansplattformen av Avfall Sverige, FTI AB och Sverige kommuner och landsting
(SKL) lägger det stor vikt på att de måste finnas en samsyn mellan producenter och
kommuner. Kommunens deltagande är viktigt då det finns flera delade ansvar så som
informationsansvaret samt delfrågor såsom upplåtande mark, bygglovsärenden och
tillsyn rörande miljö och hälsa samt trafikfrågor och samhällsplanering i stort.
Ett förslag på insamlingssystem har presenterats av Förpacknings och
tidningsinsamlingen (FTI), som idag har den största delen av insamlingen i Sverige.
Borås Energi och Miljö har under ett formellt samråd fått ta del av förslaget samt
förslag på ersättning. FTI:s första förslag var att samla in plast-, papper- och
metallförpackningar bostadsnära och kvartersnära insamling för glasförpackningar och
tidningar. Detta förslag var flera kommuner emot. I början av februari 2020 beslutade
FTI att ändra på sitt förslag och även ta med glasförpackningar bostadsnära men låta
tidningar samlas in kvartersnära. Sista dagen att skicka in förslag på insamlingssystem
till Naturvårdsverket är 31 mars. Beslut om vem eller vilka som blir tillståndspliktiga
insamlingssystem tas under senhösten 2020.
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3. Val av nytt insamlingssystem
3.1 Val av system
Under de senaste åren har det varit flera diskussioner och förslag på nytt
insamlingssystem för hushållsavfallet i Borås. Olika förslag har diskuterats, som att
utveckla det optiska systemet till fler påsar eller till att gå ifrån optiskt helt och satsa på
exempelvis flerfacksystem med delade kärl. Borås Energi och Miljö har sen tidigare ett
beslut om en investering i en ny optisk anläggning, men anser att det inte är rätt väg att
gå. Detta på grund av flera argument så som plastfrågan i samhället med både EU:s och
Regeringens utredning om förbud av engångsplast. BEM tog också fram en utredning
med Profu där man analyserade olika alternativ för insamling av hushållen i Borås.
Utvärderingen gjordes utifrån ett systemperspektiv med avseende på ekonomi och
utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser. I utredningen visas det att flerfacksystemet
är bättre lämpat än optiskt både ur ett ekonomiskt och klimatpåverkan perspektiv.

3.2 Profu utredningen 2019
Profu utredningen gjordes 2018 men har 2019 uppdaterats med nytt underlag,
information och siffror. Förändringar har skett i både kostnader och antal vad de gäller
fordon, kärl och hushåll. Profu utvärderingen gjordes

utifrån ett systemperspektiv med

avseende på ekonomi och klimatet. Det gjordes även en bedömning av hur stor del av de
insamlade mängderna som verkligen blir återvunna, hur stor renhetsgrad varje system
har. Totalt studeras fem alternativ i form av scenarier för år 2023 för Borås. Nedan följer
en kortfattad beskrivning av de mest utmärkande dragen för respektive scenario som
presenterades i Profu rapporten:
- Dagens system (Referensscenario): Inkluderande investering i ny optisk
sorteringsanläggning för två fraktioner. Förpackningar och tidningar insamlas via
återvinningsstationer och via fastighetsnära insamling (FNI) på samma sätt som idag.
Scenariot innebär att BEM begränsar sitt fokus till insamling av matavfall och brännbart
avfall. Detta scenario är inte medräknat vid presentationen av den ekonomiska
jämförelsen då detta system skulle kräva stora investering att ha kvar på grund av
dagens sorteringsanläggnings stora kostnader i reparationer.
- Tvåkärl: Insamling i tvåkärlssystem, med separata kärl för brännbart respektive
matavfall. Förpackningar och tidningar insamlas via återvinningsstationer och via FNI på
samma sätt som idag. Scenariot innebär att Borås Energi och Miljö begränsar sitt fokus
till insamling av matavfall och brännbart avfall och uppföljer inte kraven om bostadsnära
insamling av förpackningar och tidningar.
- Optisk sortering, 6 fraktioner: Insamling via optisk sortering för sex fraktioner både
för villor och flerbostadshus (Eskilstuna-modellen). Scenariot innebär att BEM aktivt ökar
sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner, matavfall och restavfall. Men begränsar
sig i att man inte kan sortera glas och uppföljer inte då kraven om bostadsnära insamling
av förpackningar och tidningar.
- Flerfack: Insamling via flerfackskärl (villor) och utvidgad fastighetsnära insamling av
producentansvarsmaterial för flerbostadshus. Scenariot innebär att Borås Energi och
Miljö aktivt ökar sitt fokus till att samla in återvinningsfraktioner och uppföljer då kraven
om bostadsnära insamling av förpackningar och tidningar.
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- Flerfack+: Som Flerfack men plus restavfallssortering för utökad sortering av
återvinningsmaterial (främst plast). Scenariot räknades som ett möjligt
”påbyggnadsalternativ” till scenario Flerfack. Detta scenario är inte medräknat vid
presentationen av den ekonomiska jämförelsen då det inte är ett system som BEM anser
lämpligt just nu.
I resultatet från Profu presenteras utvecklingen av insamlingen av förpackningar och
tidningar har sett ut sedan 2013 i Sverige och i kommunerna. De har jämfört de olika
systemen och man kan tydligt se att de kommuner som har flerfack som
insamlingssystem har högst insamling av förpackningar, exempelvis Hässleholm kommun
och Lysekil kommun. I Figur 1 kan man också tydligt se att mängden brännbart restavfall
minskar med systemen optisk (6 fraktioner) och flerfack då man där sorterar ut
förpackning och tidningar.

Figur 1: Förändringen av insamlade mängder jämfört med dagenssystem med vita och svarta påsar och optiskt. I övriga scenarier
ökar de utsorterade mängderna förpackningar, tidningar och/eller rest och matavfall, vilket i sin tur innebär att mängden
brännbart restavfall minskar med motsvarande mängd.

I figur 2 nedan kan man se hur utsläppen av växthusgaser förändras i de olika
scenarierna i förhållande till dagens insamlingssystem. Resultaten illustrerar utslaget per
person i Borås år 2023. Observera att figuren visar både direkta utsläpp i Borås men
också indirekta påverkan utanför Borås. De indirekta utsläppen påverkas av produktion
av kärl och påsar, alternativa elproduktion, materialproduktion och behandling av import
samt alternativa drivmedel. I figur 2 ser man att system med insamling av förpackningar
och tidningar har mindre utsläpp på grund av den alternativa material produktion vilket
här står för återvinning av förpackningar och tidningar. Den alternativa behandlingen av
import påverkas av hur mycket av de insamlade avfallet som sorteras ut och som inte
behöver gå till behandling. De bästa utfallen fås med scenarierna Flerfack och Flerfack+
som minskar utsläppen med 27 respektive 48 kg CO2e/person jämfört med
Referensscenariot. Resultatet är helt beroende vilken utsorteringsgrad som uppnås, och
störst betydelse har utsorteringen av plast.
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Figur 2: Förändring av utsläpp av växthusgaser i de olika scenarierna jämfört med Referensscenariot.

I figur 3 nedan presenteras en jämförelse på investeringskostnaderna och
årskostnaderna för varje scenario, kostnaderna är på kärl, påsar, fordon och system som
behövs för varje insamlingssystem, driftkostnaden är ej medräknad. Här presenteras nya
siffror som inte finns med i Profu rapporten från 2018, vi har även valt att ta bort
scenario flerfack+ då det längre inte är ett alternativ som BEM anser möjligt i Borås för
närvarande. Vi har också valt att ta bort jämförelsen med dagenssystem (referens
scenariot) då Borås Energi och Miljö anser att det inte är ett alternativ för Borås att
stanna kvar i.
Här följer en beskrivning på de olika scenarierna och jämförelse av kostnaderna. I alla
tre är villor, fritidshus och lägenheter medräknade, vid flerfack är lägenheter större än 5
medräknade fast som tvåfack/krantömmande med ett separat kärl för matavfall eller
krantömmande behållare samt andra fordon än fyrfacksfordon.
- Tvåkärl: Vid tvåkärl skulle separata 140 liters kärl för matavfall behövas köpas in till
alla hushåll och fastigheter. Det skulle även behöva köpas in nya tvåfacksfordon för att
klara av att tömma två kärl istället för ett blandat som idag. Sorteringsanläggningen
skulle läggas ner så det skulle inte bli några nya investeringar. Det skulle inte bli någon
förändring eller förbättring i sortering eller återvinning.
- Optisk sortering, 6 fraktioner: Vid optisk skulle de behövas en investering för en ny
sorteringsanläggning på ca 100 miljoner kronor. Nya och större kärl skulle behövas köpa
in till framförallt villor och fritidshus för att få plats med förpackningar och tidningar men
även flera nya kärl för flerfamiljshus. Här är ett 370 liter kärl räknat på varje hushåll. Vid
optisk sortering skulle enfacksfordon kunna fortsätta att användas, men fler påsar skulle
behövas köpas in varje år, 6 olika fraktioner och 6 stycken påsar, 4 stycken fler än idag
skulle bli ca 25–30 miljoner kronor påsar varje år.
- Flerfack: Vid flerfack skulle de behövas köpas in både nya kärl och fordon. Två kärl
med fullsortering av tio fraktioner per hushåll skulle köpas in till alla villor och fritidshus
samt mindre flerfamiljshus. De större flerfamiljshusen skulle få två kärl ett för brännbart
och ett för matavfall som i tvåkärl systemet. Fler fordon skulle behövas än vid de andra
två systemen för att det ska tömmas två kärl per hushåll vid olika tillfällen.
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I tabellerna nedan presenteras kostnaderna per år för varje scenario. Andra kostnader
som presenteras är overheadkostnader, återvinningscentralerna, påsar, behandling och
insamlingskostnader.

Figur 3: Kostnader per år för varje insamlingssystem, med räknat, system, kärl, påsar och insamling

I tabellen nedan presenteras investeringskostnaderna för varje scenario, där optiskt är
dyrare på grund av investeringen i en ny sorteringsanläggning på 100 mkr. Fyrfack
scenariot har stora investeringskostnader i både nya kärl och fordon.

Figur 4: Investeringskostnaderna för varje insamlingssystem, med räknat, kärl, system, utkörning, påsar
och insamling samt oförutsedda kostnader.
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4. Flerfacksystemet
Här beskrivs flerfackssystemet mer fördjupande då det är det systemet som har testats i
Borås och det system Borås Energi och Miljö anser vara bäst ur både miljö, service och
återvinningssynpunkt.

4.1 Systemet
Flerfackssystemet för hushållsavfall startades i Lund 1999 som ett
projekt där kunden skulle sortera förpackningar och tidningar
fastighetsnära utan att behöva åka till en återvinningsstation. Till
en början fick kunderna ut kärl som var indelade i två fack samt
säckar och hinkar där man skulle sortera sitt olika sorters avfall i.
Under åren så utvecklades projektet till de kärl som används idag,
flerfackskärl där varje kärl är indelat i fyra fack som företaget PWS
Nordic AB tog fram tillsammans med Lund kommun. Detta ledde
till ett samarbete med det finska företaget NTM som skapade
tillbyggnaden på sopbilen som också har fyra fack för att kunna
tömma hela kärlet samtidigt utan att blanda de olika fraktionerna.
Med detta samarbete och framtagningen av det nya kärlet och
tillbyggnaden på bilen skapades det nya systemet Quattro Select
som skapats av PWS Nordic AB. Det nya insamlingssystemet spred
sig snabbt i kommunerna i Skåneregionen. Helsingborg började att införa systemet under
2002. Idag har 25 av 33 kommuner i Skåne systemet och fler planerar att införa.
Våren 2019 är det 60 kommuner i Sverige som har infört eller ska införa systemet, i vårt
närområde runt Borås är det kommuner som Alingsås, Mölndal, Jönköping samt
Svenljunga kommun som har infört systemet. Flera Smålands kommuner är även på
gång att införa, bolagen SÅM och SSAM med 4 respektive 5 kommuner har börjat införa
under 2019.
Systemet Quattro Select har många olika namn runt om i Sverige exempelvis Flerfack,
Fyrfack, Fastighetsnärainsamling (FNI), Sortera hemma eller bostadsnära insamling.
Syfte med systemet är att samla in hushållsavfall som matavfall och brännbart restavfall
tillsammans med förpackningar och returpapper nära bostaden för att göra de lättare och
mer tillgängligt för kunden att återvinna. Många studier och rapporter visar att
tillgänglighet, närhet och enkelhet är viktigt för kunden och är faktorer som påverkar
återvinningsgraden.
Systemet har en fullskalig sortering av de vanligaste förpackningarna och avfallen med
10 eller 11 olika sorters avfall: Matavfall, brännbart restavfall, pappersförpackningar,
plastförpackningar, metallförpackningar, färgat
glas, ofärgat glas och tidningar, man kan även
samla in ljuskällor, batterier och mindre
småelektronik i en mindre box som sätts fast på
kärlet.
Det har visat sig att detta system har bäst service
och kundfokus, tydlig pedagogik, ett system för
hela familjen och bäst sorteringsgrad för alla typer
av avfall, framför allt plast och papper. Flera
kommuner visar även på att brännbart restavfall
minskar avsevärt jämfört med andra system.
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Exempelvis Mölndal kommun och Motala kommun har minskat sitt brännbara restavfall
med 60% efter införande. Nackdelarna med systemet är stora investeringar i kärl och
fordon, kärlen är också av den större modellen och tar större plats vid tomtgränsen samt
att systemet passar endast villor, fritidshus och mindre flerfamiljshus.

4.2 Kärlen
Systemet är uppbyggt på två stycken kärl med fyra fack i varje, varje kärl har en volym
på 370 liter. Kärlet har måtten: höjd 107 cm, bredd 75 cm, djup 80 cm. Två kärl i bredd
tar cirka en gånger två meter. Varje kärl har en mellanvägg som delar kärlet i två delar
sen finns det en lös insats med två fack sätts i kärlet, storleken på de två insatserna kan
vara 30, 45 eller 60 liter. Indelningen av kärlen som har testets i testområdena är den
som majoriteten av kommunerna använder sig av vilket är: Brännbart restavfall i det
största facket (160 L), matavfall näst största (120 L), i insatsen där två mindre fack finns
tidningar (60 L) och färgat glas (30 L). Detta kärlet har benämning kärl 1 och töms
varannan vecka. I kärl 2 finns två storlekar på facken i de två stora har vi
pappersförpackningar och plastförpackningar (155 L), och metallförpackningar samt
ofärgat glas (30 L) detta kärlet töms 1 gång i månaden. Ändring av indelningen kan
göras genom att man flyttar mellanväggen och får indelning 50%/ 50% eller 40%/ 60%
samt ändrar storleken på insatserna mellan 30, 45 eller 60 liter.
Kärlen för de mindre flerfamiljshusen är 660 liter kärl med samma indelning, en
mellanvägg samt en insats med två fack. I testet är indelningen: I kärl ett brännbart
restavfall i det största facket (270 L), matavfall näst största (250 L), i insatsen där två
mindre fack finns har vi tidningar (80 L) och färgat glas (60 L). I kärl 2 har vi två
storlekar på facken i de två stora har vi pappersförpackningar och plastförpackningar
(270 L), och metallförpackningar samt ofärgat glas (60 L)

4.3 Minimizer
Till kärlen finns det en så kallad minimizer. Det är en behållare som man kan
använda för att manuellt komprimera sin mjukplast som är ett skrymmande
material. Man använder sig av en mindre plastpåse till exempel en använd
brödpåse eller återanvända fryspåsar för att sätta i behållaren och i den
trycka ner mjukplasten. När man fyllt påsen kan man gör en knut på påsen
och får då en ”boll” med mjukplast. Med minimizern minskas mjukplastens
storlek med tio gånger, vilket gör att det tar mindre plats i kärlet än om man
skull lägga all mjukplast direkt i kärlet. Det sparar även utrymme i fordonet
och kan fyllas med mer avfall och mindre luft och spara på bränslet och
miljön.

4.4 Elboxen
Det följer även med en ”Elbox” där man kan sortera mindre ljuskällor
samt batterier, det finns även en större box som kan beställas där
även småelektronik kan sorteras. Elboxen hängs på något av kärlen
när man vill ha det tömt, annars förvarar man den inomhus.
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4.5 Bilen
Bilens påbyggnad är uppbyggd så att kärlet töms i fyra olika delar av skåpet. I skåpet
sitter det mellanväggar vertikalt och horisontellt som gör att de olika sorteras avfall
blandas inte i bilen. Bilen tömmer kärlet genom att först lyfta ur insatsen ur kärlet och
därefter lyfta upp kärlet, insatsens avfall töms högst upp på bilen i de två övre facken
och avfallet i de stora facken i kärlet töms i de nedre facken på bilen. När bilen är klar
med sin rutt och bilen är full så kör bilen till Sobackens avfallsanläggning för att tömma
avfallet. En fraktion töms åt gången och åker sedan över en våg för att väga in hur
mycket avfall av varje material vi har fått in. Alla material töms på sina bestämda platser
på Sobacken. I flera kommuner har man byggt en materialhall där man förvarar flera
olika avfall för skydd mot regn och vind, och som gör det mer effektivt att tippa då alla
fraktioner finns på samma plats.
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5. Test – Sortera mera hemma

5.1 Pilotprojekt
I augusti 2018 beslutade styrelsen på Borås Energi och Miljö
att testa flerfackssystemet som ett test för nytt
insamlingssystem i Borås. Detta med nya kärl där man kan
sortera förpackningar och tidningar fastighetsnära med god
service och tillgänglighet. Systemet är ett välprövat
insamlingssystem som finns i över 60 kommuner i Sverige.
Under hösten samlades det in information och erfarenheter från ett 20-tal av de
kommuner som använder sig av insamlingssystemet, via telefon, mejl och besök.
Kommunerna som besöktes var Helsingborg, Jönköping, Mölndal, Svenljunga och
Alingsås där man både fick träffa personalen och se deras verksamhet samt åka ut och
se fordon och förare tömma kärlen.
Under hösten bestämdes indelningen av kärlen genom en analys av de andra
kommunernas indelning. Två stycken testområden valdes ut i Borås och en
projektorganisation togs fram. Projektet började i oktober med att beställa 1000 kärl till
500 hushåll för de två första testområdena. Monteringen av kärlen gjordes i de gamla
lokalerna på Gässlösa reningsverk. Till hjälp fanns det egna anställda samt personal från
återbruk som var till god hjälp med montering och utkörning. Monteringen flöt på och
höll tidschema. Utkörningen av kärlen gjordes också av egen personal och en del av vår
egen drift, en lastbil hyrdes även in.
I november 2018 kördes det första nya kärlen ut till testområde 1 och 2 vilket blev
Fagersberg i Viskafors och Fågelgatorna på Brämhult. 500 hushåll med cirka 250 i varje
område. Fagersberg är ett villaområde strax utanför Viskafors, området har olika
gatutyper som är mer täta men också mer utspridda. Det finns även en förskola i
närheten och två flerfamiljshus med 4 respektive 5 lägenheter. Dessa var också med i
testet för att se vilken typ av hushåll och verksamhet mer än villor som skulle kan
utnyttja systemet. Fågelgatorna på Brämhult är ett villaområde med raka och täta gator
och med inte speciellt stora tomter så husen står tätt och detta var en anledning till att vi
valde området, för att se hur många kärl som hanns med och hur arbetsmiljön blev för
chauffören.
Under vintern togs beslut om att utöka testområdet till fyra områden för att få in mer
resultat och kunna testa fordonet på fler platser i kommunen. Mars 2019 kördes kärl ut
till testområde 3 och 4 vilket var delar av Dalsjöfors och delar av Sandared. Dalsjöfors
har en hel del backar blandat med mer plana villaområden. Dalsjöfors valdes också för
att vi ville testköra ett område med fler villor för att se hur många kärl vi kunde ta per bil
per dag. Sandared är även det ett backigt område och detta var också den största
anledningen till varför vi valde just det.
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Efter testområde 3 och 4 bestämde vi även att utöka testet av mindre flerfamiljshus för
att se om samma typ av kärl och system kan användas där. Vi började med att kontakta
fastighetsägare i centrala delarna av Borås, där finns nu 4 flerfamiljshus med systemet.
Vi fokuserade på lägenhetshus med 2–5 lägenheter. Det finns sen tidigare två
flerfamiljehus i Fagersberg och nu även två i testområdet Dalsjöfors. Sammanlagt finns
det 8 stycken flerfamiljshus med de nya kärlen.

15

Beslutsunderlag
för nytt insamlingssystem

5.2 Utvärdering
Från att de första kärlen kördes ut i de första testområdena har utvärdering av systemet
och testet skett löpande, det har funnits flera olika kanaler hushållen har kunna använda
sig av. Under testet har de funnits en särskild mejl och ett telefonnummer som har gått
direkt till projektgruppen där alla i testet har kunnat höra av sig med synpunkter och
frågor. Andra kanaler och forum har varit kontaktfamiljerna, enkäter och
Facebookgruppen.
På mejlen och telefonen har det kommit in flera olika sorters frågor om indelningen,
systemet, ekonomin och många frågor om hur framtiden med ett nytt insamlingssystem
kommer bli.
Kontaktfamiljerna är de hushåll som haft mest kontakt med projektgruppen och som fått
ut flera enkäter och frågor till sig för att få fram en mer detaljerade bild av det nya
insamlingssystemet i Borås. Kontaktfamiljer söktes i informationsbreven som skickades
ut till alla testområden och under infoträffarna som anordnades i varje testområde, det
var helt valfritt att vara med. Det anmäldes 10 familjer från varje område så cirka 40
kontaktfamiljer har varit aktiva under testperioden.
Enkäter har skett löpande och de flesta enkäterna har varit till kontaktfamiljerna och i
Facebookgruppen. Första enkäten skickades ut innan de nya kärlen kördes ut. Den
handlade om dagens insamlingssystem, hur hushållen tycker det fungerar, hur deras
återvinningsvanor ser ut idag samt vad de tycker om ett nytt insamlingssystem. Den
andra enkäten skickades ut några veckor efter testets start, den handlade om de första
synpunkterna och funderingarna av det nya systemet, de nya kärlen, indelningen samt
vad de tycker om testet och informationen som skickats ut. En större utvärderingsenkät
skickades ut i mars 2019 till alla hushåll i testområde 1 och 2 på posten för att alla skulle
kunna få komma med sina synpunkter och funderingar.
Nyhetsbrev med uppdateringar skickades ut vid jul och vid påsk för att informera alla i
testområdena vad som har skett i testet, de vanligaste frågor vi har fått in samt resultat
på plockanalys och enkät frågor. Inför sommaren skickades även ett vykort ut om att
testet kommer att fortsätta till hösten då ett beslut kommer att tas om införande.
En Facebookgrupp via Borås Energi och Miljös egna Facebook sida startades när de första
kärlen kördes ut hösten 2018. Idag har vi cirka 220 medlemmar i gruppen.
Facebookgruppen har varit en bra plattform där alla har fått sin röst hörd. Det har varit
mycket frågor om systemet och sortering men också mycket synpunkter om indelningen
och tömningen samt kritik främst om indelningen på kärlen.
Utvärdering och analys av vita och svarta påsar har även gjorts genom plockanalyser, en
plockanalys gjorde innan de nya kärlen kördes ut och därefter fem månader senare.
Okulära undersökningar av de olika avfallsmaterial har gjorts utav förarna ute hos kund
när de tömmer kärlet för att se att avfallet är sorterat rätt. Om det är felsorterat har
föraren lämnat en lapp med en notis om vad som är felsorterat och inte tömt kärlet.
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5.2.1 Uppföljningsarbete
Efter kundundersökningarna och plockanalyserna har Borås Energi och Miljö tagit stor
vikt på resultaten och arbetar nu med att följa upp kundernas önskningar. Detta gäller
framförallt indelningen på kärlen hur stor del varje avfallsslag ska ha. En annan del är
anvisningar och mer tillgänglig information om hämtningsdagarna. Informationen är
också en del vi kommer att arbeta med att skapa tydlig, enkel och lättillgänglighet
information om systemet och hur man sorterar rätt på olika kanaler för olika målgrupper.

5.2.2 Utvärderingsenkäten
I mars 2019 skickades en utvärderings enkät ut till alla hushåll i testområde 1 och 2
(Fagersberg och Brämhult), fem månader efter testets start. Vi valde dessa två områden
för att de har testet systemet längst (sen hösten 2018). Ett brev skickades ut med frågor
om det nya systemet, de fanns chans att svara genom att skicka tillbaka ett svarskort
med frågorna eller svara på enkäten på vår hemsida. Av 500 hushåll som vi skickade ut
till fick vi in 308 svar. Frågorna handlade om vad de tycker om det nya systemet, hur
indelningen fungerar, vad de tycker om informationen vi har gett ut samt om de tycker
att de sorterar bättre med det nya systemet.
92% av de tillfrågade tycker att det nya insamlingssystemet fungerar bra eller mycket
bra. Kommentarer från enkäten har varit positiva här presenteras några: ” Allt har
fungerat perfekt. Vi är så tacksamma för tiden som vi nu sparar då vi slipper åka till ÅVC
samt platsen vi sparar då vi inte längre samlar på oss mycket material innan vi åker till
ÅVC!” och ”Det är så mycket lättare att sortera nu, för alla i hushållet.”

Hur tycker ni att det nya insamlingssystemet
fungerar?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Mycket bra

Bra

Dåligt

Mycket dåligt

Ingen åsikt

Figur 5: 92% tycker att det nya insamlingssystemet har fungerat bra eller mycket bra
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Med det nya insamlingssystemet anser hela 78 % att de sorterar mer jämfört med

tidigare system. En stor del av de 22 % som svarade att de inte sorterar bättre nu, har
kommenterat att de sorterade redan bra med det gamla systemet. Medvetenheten kring
kundernas konsumtionsmönster har också ökat, då de nu tydligare ser hur mycket
förpackningar de köper. Framförallt hur mycket plastförpackningar de köper. Flera andra
kommuner med samma system och statistik visar att med flerfackssystemet så sorterar
man bättre och de olika avfallsmaterialen blir renare.

Tycker ni att ni källsorterar mer än jämfört
med tidigare med det nya systemet?
22%

78%

Ja

Nej

Figur 6: 78% tycker att de sorterar mer med det nya insamlingssystem än med det gamla, en stor del av de 22% som
svarade nej sorterade redan bra innan det nya systemet och sorterar därför inte bättre enligt kommentarerna.
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En diskussion som varit engagerande är om indelningen i kärlen, hur stort eller litet varje
fack ska vara för respektive avfall. Enligt enkäten tycker majoriteten att indelningen är
lagom för alla materialen. Men en stor del tycker att pappersförpackningar samt
plastförpackningar är för liten. Glas och metall samt tidningar tycker även flera är för
stor.

Vad tycker ni om indelningen av kärlen?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
förliten
lagom
för stor

Figur 7: Majoriteten tycker att indelningen på kärlen är lagom, det är papper och
plastförpackningar som flest tycker är för små, och glas, metall och tidningar som är för små.

Den första information om systemet och testet skickades ut till hushållen några veckor
innan testet. Då skickades ett infobrev ut om testet och det nya systemet och en
förklaring till varför det skulle göras och hur testet skulle gå till. Därefter skickades det ut
mer information med en sorteringsguide med instruktioner hur man skulle sortera
respektive avfall och vad man får lägga i kärlen. Vid frågor om vad kunderna tyckte om
informationen vi skickade ut har de varit positiva, 86% tycker att informationen har varit
mycket bra och bra. Detta ser vi mycket positivt då alla kommuner vi har pratat med har
sagt att kommunikation och information är A och O för ett bra införande.

Vad tycker ni om infobrevet?
60%

Vad tycker ni om sorteringsguiden?
60%
50%

50%
40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%
Mycket bra

Bra

Dåligt

Mycket
dåligt

Ingen åsikt

Figur 8: 86% tycker att infobrevet vi skickade ut innan testet var bra
eller mycket bra

Mycket bra

Bra

Dåligt

Mycket
dåligt

Ingen åsikt

Figur 9: 86% tycker att sorteringsguiden vi skickade ut med kärlen var bra
eller mycket bra.
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Till kärlen fick varje hushåll en elbox och en minimizer. Elboxen är till för batterier och
ljuskällor och hängs på kärlet när den behöver tömmas. Över 90 % tycker att elboxen
fungerar bra eller mycket bra. Flera kommenterar att det är skönt att inte behöva samla
batterier och glödlampor hemma och inte behöva åka till återvinningscentralen längre.
Minimizern syfte är att komprimera mjukplasten så att den tar mindre plast i kärlet och i
bilen. 82 % tycker att minimizern fungera bra eller mycket bra. Flera har kommenterat
att man tidigare inte har sorterat mjukplast, men med minimizern har det blivit lättare.

Hur tycker ni att Minimizern fungerar?

Hur tycker ni att Elboxen fungerar?
60%

70%

50%

60%

40%

50%
40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%
0%

0%
Mycket bra

Bra

Dålig

Mycket dålig förstår ej

Figur 10: 91% tycker att elboxen fungerar mycket bra eller bra

Mycket bra

Bra

Dålig

Mycket dålig förstår ej

Figur 11: 82% tycker att minimizern fungerar mycket bra eller bra

Kommentarer från enkäten
”Detta är rätt väg att gå i omställningen till ett fossilfritt samhälle.”
”Riktigt bra, det här är framtiden.”
”Mycket bra system. Barnen hjälper gärna till vilket uppskattas!”
” Har aldrig tidigare tänkt på att källsortera plast men tack vare minimizern gör vi det numera”
”Den fungerar mycket, mycket bra. Inte fattade vi att vi kastade så mycket
mjukplast i brännbart tidigare.”
”Väldigt smidigt att sortera hemma direkt i kärlet!”
”Hopplöst att ha koll på när vilket kärl töms. Stora och klumpiga”
”Lite obalans i storlek på kärlen rörande papper, glas och plast”
Två olika kärl som skall ställa fram med två olika tidsmellanrum under två olika veckodagar. Tror
Borås energi och miljö att man har inget annat att tänka på än sopor?
Fantastiskt nöjda. Det bästa som hänt på mycket länge, kanske någonsin vad gäller
avfallshantering.
”Ett mycket inspirerande och bra sätt att sortera hemma. Enkelt och smidigt. En rutin som vi
mycket gärna vill fortsätta med.”
”Det var inget fel på det gamla systemet. Man måste ändå åka till återvinningscentralerna med
trädgårdsavfall och kan därmed ta glas, metall och övriga saker med sig.”
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5.2.3 Plockanalys
Plockanalyser har gjorts i testområde 1 och 2 vilket är de testområden som haft kärlen
under längst tid. Första plockanalysen gjordes i mitten av oktober 2018 innan testet med
de nya kärlen startades. Därefter gjorde vi en uppföljning med en ny plockanalys i början
på mars 2019, fem månader in i testet. Plockanalyserna gjordes hos samma hushåll i
båda analyserna för att få ett så korrekt resultat som möjligt på förändringen. I tabell 11
och 12 presenteras andelen av fraktionerna matavfall, brännbart och förpackningar som
fanns i vita påsen (Brännbart restavfall) i plockanalyserna. Resultat visar att andelen
förpackningar i vit påse har minskat med 10 % och andelen brännbart har ökat med 13
%. Detta visar att med det nya systemet har hushållen sorterat bättre än med det gamla
systemet. Mer förpackningar har gått till återvinning och andelen brännbart restavfall har
ökat i vit påse. Målet är givetvis att 100% ska vara brännbart restavfall i den vita påsen
det vill säga inget matavfall eller förpackningar.

Andel i vitpåse under testet
(brännbart restavfall)

Andel i vitpåse före testet (brännbart
restavfall)

17%
27%

26,9%

28,4%

Matavfall

Matavfall
55,4%

Brännbart
42,3%

Brännbart
Förpackningar

Förpackningar

Figur 13: Andel förpackningar har minskat med 10% och andelen
brännbart restavfall har ökat till 55,4%

Figur 12: Andel brännbart restavfall är 42%, matavfall 28,4% och
förpackningar 27%

I Tabell 13 presenteras andelen av fraktionerna matavfall, brännbart och förpackningar som fanns i
vita påsen (Brännbart restavfall) i plockanalyserna från år 2010 fram till 2019. Resultatet visar att
andelen inte har förändrats avsevärt under åren 2010 till 2018 då vi haft samma system med
svarta och vita påsar. Andelen har varit 22–28% andel matavfall, 30–32% förpackningar och 40–
46% brännbart. Den stora skillnaden har skett 2019 vilket är resultatet från testområdena för det
nya insamlingssystemet där förpackningar har minskat med mer än 10 procent.

Andel i vitpåse från 2010-2019
120%
100%
80%
60%

25%

22%

22%

28%

30%

31%

32%

30%

46%

46%

44%

40%

2010

2013

2015

2018

27%
17%

40%
20%

55%

0%

Brännbart

Förpackningar

2019

Matavfall

Figur 14: Från 2010 till 2018 har resultat sett liknande ut, fram till 2019 då vi införde ett nytt insamlingssystem,
flerfackskärl med insamling av förpackningar och tidningar.
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I plockanalyserna för matavfall och den svarta påsen, figur 14 och 15, fanns det ingen
avsevärt stor förändring, matavfallet har en god renhetsgrad men fick en ännu bättre
med det nya systemet och de nya kärlen. Matavfallet ökade med 2 % och minskade med
brännbart och förpackningar.

Andel i svartpåse under testet
(Matavfall)
1%

Andel i svartpåse före testet (Matavfall)
5,5%

1%
3,6%

Matavfall

Matavfall
93,1%

95,9%

Brännbart

Förpackningar

Förpackningar
Figur 15: Andel matavfall, brännbart och förpackningar i svart påse innan
testet (matavfall)

Brännbart

Figur 16: Andel matavfall, brännbart och förpackningar i svart påse
under testet (matavfall)

5.2.4 Facebookgruppen
Syftet med gruppen var att skapa en plattform för alla i testet där de kan komma med
snabba synpunkter och funderingar samt ha en öppen diskussion med varandra om
systemet. Vi har också haft möjlighet att komma med uppdateringar och svara på frågor
snabbt. Dock har vi inte haft mer än 200 medlemmar på 1000 hushåll så vi har inte
kunnat nå ut till majoriteten. Från beskrivningen på Facebook: ” Här kan alla i
testområdena diskutera det nya insamlingssystemet Sortera mera hemma. Vi från Borås
Energi och Miljö svarar på frågor främst under måndag till fredag mellan klockan 07–16.”
Facebookgruppen har varit en bra plattform för att få en bild vad kunderna tycker om
systemet och kundernas frågor och funderingar kring det. Till en början var det mycket
frågor om systemet, varför vi gör det? Vad vinsten är för miljö och klimat och frågor om
hur ekonomin och taxorna kommer att ändras. Efter några veckor var det mer frågor om
kärlen, varför det är så stora och om indelningen, framförallt att facket för papper och
plast förpackningarna var för små. De var även fler som kom med idéer om hur det
skulle vilja ha indelningen eller hur ofta de skulle vilja ha tömt.
Frågor om sortering har varit många, vad som räkans som förpackning och vad som ska
slängas vart. En slutsats har varit att mer fokus behöver läggas på information om
sortering. Sorteringsguiden behöver vara mer utfylld vid ett införande i hela Borås, vi har
idag en bra sorteringsapp ”Sortera smart”, som tyvärr inte många visste om.

5.2.5 Kommentar från förare om arbetsmiljö
Vid kärlhanteringen av de nya kärl som används till det nya insamlingssystemet så har
arbetsmiljön förbättrats på grund av att man bara kan tömma ett kärl åt gången istället
för två stycken som idag. Detta minskar stressen för chauffören då man inte kan skynda
på genom att hämta fler kärl utan måste invänta de kärlet som töms. Att kärlen är
utrustade med ett tredje hjul gör också kärlen mer lätthanterliga då man inte behöver
vinkla kärlet för att få det i rullning. Chauffören anser att belastningen i axlar och armar
har minskat på grund av det tredje hjulet och lättare hantering av kärlen.
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6. Införandet i Borås
Införandet i Borås kommer att ske under två faser, vi kallar faserna för flerfack och
tvåkärl. Flerfack är den första fasen och innefattar det nya insamlingssystemet
flerfackssystemet, med nya kärl med fyra fack i varje kärl där man kan sortera tio olika
avfallsorter. Flerfack innefatta alla villor i Borås både i tätort och på glesbygd, alla
fritidshus och radhus. Totalt 20 000 hushåll.
Tvåkärl är den andra fasen och kommer att ske före och parallellt med införandet av
flerfack, målet är att vara klar 2023 när planen för att sorteringsanläggningen kommer
avvecklas. Tvåkärlsfasen innefattar att alla flerfamiljshus och verksamheter kommer ha
ett kärl för matavfall och ett kärl för brännbart restavfall istället för ett kärl med blandat
som idag. Andra lösningar som underjordsbehållare m.m. kan erbjudas. Detta görs
beroende på att svart och vit påse avskaffas eftersom den optiska
sorteringsanläggningen kommer att fasas ut. Under fas tvåkärl kommer vi också att se
vilka flerfamiljshus och verksamheter som skulle kunna få servicen med flerfack och
tvärtom.
Införandet av flerfack och det nya insamlingssystemet i Borås kommer att börja hösten
2020 ett år efter att beslutet är taget i kommunfullmäktige, detta på grund av att
leveranserna på de speciella fyrfacksfordon är mellan 9–18 månader då det endast finns
en tillverkare av det speciella fyrfackschassit (NTM). Under året kommer fokus att ligga
på planering och förberedelser för införandet. En processkartläggning kommer att göras
med alla berörda avdelningar och parter. Här ska alla processer och delar analyseras
fram till införandet. Det ska byggas upp en projektorganisation med ansvarsområden och
ansvarig. En ny distriktomläggning kommer att göras med nya distrikt och nya rutter
samt en plan för monteringen och hur utkörningen av kärlen kommer delas upp på
distrikten samt en tidsplan vart vi ska börja och sluta. Förberedelser som uppdatering av
kundregistret samt uppdateringar och förberedelser av vårt affärssystem Future och
Mobile skall också göras under året.
Information och kommunikationskampanjen kommer att påbörjas i god tid innan de
första hushållen får sina nya kärl. Här har vi en fördel då vi har testat systemet i cirka ett
år och många boråsare känner till, vet någon som har systemet, har läst om det i
tidningen eller sett de på våra sociala medier. Vi har även fått positiv feedback på den
information vi har gett ut i testområdena och kan fortsätta att utveckla den. Infoträffar
kommer att anordnas i varje distrikt för att möta alla kunder som har frågor och
funderingar. Kommuner som tidigare har infört systemet har lagt mycket vikt på
information och kommunikation och möten med invånarna, och alla säger att
informationen och kommunikationen är A och O i projektet.
Monteringen och utkörning av alla kärlen kommer att ske successiv ett område i taget,
planen är att dela upp Borås i de distrikt som kommer att tas fram i den nya
distriktomläggningen. Monteringen kommer att ske med egen personal och
projektanställda.
Med regeringens beslut med bostadsnära insamling för förpackningar och returpapper är
en tredje del i detta arbete att finna lösningar som kan erbjudas till alla flerfamiljshus i
Borås. Här kommer vi att arbete med olika system som vi redan idag testar på olika
platser i Borås, bland annat miljöhus, bottentömmande behållare och kvartersnära
återvinningsstationer. Allt detta i nära samarbete med företagarföreningen.
Projektplan och tidsplan för införandet finns i bifogat Excel dokument.
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6.1 Andra beslut som ska tas med införandet
6.1.1 Obligatoriskt abonnemang för villor, fritidshus och mindre
lägenheter.
Borås Energi och Miljö ska göra flerfacksystemet till ett obligatoriskt abonnemang för att
få med alla kunder att sortera mer för miljön och klimatet. Detta grundar sig i
erfarenheter från vårt pilotprojekt där 80% anser att de sorterar mer och bättre med
systemet. Det fanns också flera kunder som var negativa till systemet till en början men
efter tidens gång blivit positiva. BEM tror därför att ett obligatoriskt system är bättre än
att låta kunderna välja själva på grund av fördomar till systemet och den negativa
känslan till förändring. Erfarenheter från andra kommuner och tips lyfter också fördelarna
av ett obligatoriskt system där också de administrativa och materialkostnader i kärl blir
mindre.

6.1.2 Papperspåse för insamling av matavfall
Borås Energi och Miljö vill med beslutet om ett nytt insamlingssystem också besluta om
att byta ut svart plastpåse till en papperspåse för matavfallet.
Sen införandet av sorteringsanläggning 1994 har Borås Energi och Miljö tilldelat alla
invånarna i Borås vita och svarta plastpåsar för brännbart restavfall respektive matavfall.
Under åren har påsarnas kvalité ändrats beroende på olika anledningar, man har försökte
att minska plasten och göra påsarna tunnare. Varje år köper vi in cirka 30 miljoner
plastpåsar för 10 miljoner kronor, påsarna är av återvunnen och fossilplast, andel
beroende på tillverkare.
Ett test av papperspåse har gjorts men har inte fungerat i dagens system på grund av
det optiska sorteringssystemet.
Borås Energi och Miljö vill byta ut den svarta plastpåsen mot en papperspåse och sluta
att dela ut den vita påsen för restavfall till invånarna i Borås. Påse för brännbart
restavfall får varje hushåll själva anskaffa.
Papperspåse har många fördelar, den har mindre miljö- och klimatpåverkan, det blir
lägre transportkostnader då matavfallet i papperspåsen torkar och vikten minskar med
upp till 25 %. Papper är också en förnybar råvara medan plast är fossil. Vid dagens
användning av plastpåsar är man tvungen att först sortera ut all plast. Papper minskar
andelen rejekt från förbehandlingen och ökar utbytet av substrat och biogasen, mer
biogas kan utvinnas samtidigt som användandet av miljöfarlig plast minskar i biogödsel
som spridds på åkrar. Vid årsskiftet kommer också kraven på synliga förordningar i
biogödsel bland annat plast att skärpas och vi kommer få svårt att följa dem om vi inte
tar bort plastpåsen.
Papper minskar också underhållsbehovet och driftproblem i anläggningen, plast är och
har varit ett problem för våra anläggningen, det fastnar och orsaker stopp för rengöring
och tömning. Driftproblem och behovet av underhållsinsatser minskar och anläggningens
tillgänglighet ökar om papperspåse används istället för plastpåse för insamling av
matavfall.
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Med detta kommer Borås Energi och Miljö inte att tillhandahålla någon påse för brännbart
restavfall, endast en papperspåse för matavfallet, en årsförbrukning varje år enligt
branschföreningen Avfall Sveriges statistik.

6.1.3 Utveckla aviseringsmöjligheterna och on-demand
Ett resultat av kundundersökningarna men också erfarenheter av andra kommuner är
betydelsen av avisering och tillgänglig information om hämtningen av kärlen.
Under pilotprojektet har flera kunder frågat efter en avisering på kärlen då det är svårt
att komma ihåg när varje kärl ska tömmas. Det gäller framförallt kärl 2 som töms en
gång i månaden, många anser att det är svårt att skapa en rutin och hålla koll. Flera
kommuner som har flerfack har infört aviseringar för att förenkla för kunderna på olika
sätt som mejl, sms, hemsida och mina sidor.
Borås Energi och Miljö kommer att arbeta fram olika lösningar för att möta kundernas
önskemål om att få bättre kontroll på hämtningsdagarna och en bättre service.

6.1.4 Materialhall
Borås Energi och Miljö kommer att bygga en materiahall på området Sobacken för lagring
av förpackningar och tidningar som kommer att samlas in med det nya
insamlingssystemet. Flera andra kommuner har byggt liknande byggnader för sitt
material. Fördelarna med en materialhall är att alla material finns på samma plats och
tippningen blir mycket effektivare än idag. Materialet blir också skyddat från vind och
väta vilket ökar ersättningen på materialet och problemen med nedskräpning på området
av papper och plast minskar avsevärt.
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7. Ekonomin
Vid ett införande av ett nytt insamlingssystem kommer olika investeringar att behöva
göras, med nya fordon och nya kärl. Andra kostnader är personalkostnader,
projektkostnader så som projektanställda för montering och utkörning samt lokaler för
montering. Ekonomin är baserade på dagens kostnader och antal hushåll. En
omvärldsbevakning har gjorts där andra kommuner har kontaktats som infört flerfack
och därifrån samlat in data och erfarenheter.
Nedan presenteras investeringskostnaderna för ett nytt insamlingssystem i Borås med
flerfackssystemet för villor, fritidshus och små flerfamiljshus samt två kärls modellen för
stora flerfamiljshus och verksamheter.
Kärl och tillbehör är den stora delen i investeringskostnaderna, fordon räknas ej med i
investeringen då det Borås Stad och Servicekontoret som köper in fordon och Borås
Energi och Miljö leasar fordonen. Den andra delen är projektkostnaderna med utkörning
och montering samt projektanställda, information och kampanjmaterial. De finns även
med oförutsedda kostnader på 15%.

Investeringskostnader
Komponent/moment

A pris

Antal

Total

Kärl 1 (370 L)

1580

19 100

28 800 000

Kärl 2 (370 L)

1580

19 100

28 800 000

Kärl 1 (660 L)

2700

700

1 800 000

Kärl 2 (660 L)

2700

700

1 800 000

Minimizer

60

21 300

1 300 000

Elbox

92

21 300

2 000 000

Taggar

13

43 900

600 000

305

6 097

1 900 000

140 liter kärl -matavfall
Utkörning och montering

8 000 000

Kommunikation och information

2 400 000

Projektanställda (5 st)

5

4 500 000

Lokaler (montering av kärl)

2 000 000

Redan genomförd investering i
testområde 2019
Totalt investeringsbehov för projektet

2 000 000
85 900 000

Materialhall

40 000 000

Oförutsedda kostnader 15%

18 500 000

Summa projekt +materialhall +
oförutsedda kostnader

144 400 000
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Årskostnaden för ett nytt insamlingssystemet i Borås med bostadsnära insamling av
förpackningar och tidningar kommer inte innebära någon höjning för våra kunder. I och
med regeringens nya förordningar om ökat producentansvar ska producenterna ta full
kostnadstäckning av insamlingen av förpackningar och tidningar. Producenterna ska
enligt förordningarna och Naturvårdsverket riktlinjer bekosta insamlingen med fordon,
drift samt kärl och behållare för förpackningar och tidningar.
I tabellen nedan kan man se i första kolumnen kostnaderna för flerfacksystemet utan
ersättning, exakt vad det nya insamlingssystemet skulle kosta per år. I den andra
kolumnen kan man se kostnaderna med den ersättningen som Borås Energi och Miljö har
fått som förslag från Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI). Ersättningen är 9 908
tkr, enligt Borås Energi och Miljös uträkning vilka kostnader som ska betalas av
producenterna ska de betala 10 400 tkr. Resterad kostnad kommer att läggas på
avfallstaxan och betalas av våra kunder.
Kostnaderna för insamlingen av förpackningar och tidningar får inte kommunen lägga på
avfallstaxan 2021, därför har vi en differensen på 492 tkr som vi inte får täcka upp på
taxan. Många kommuner anser att FTI har lämnat en för låg ersättning som inte täcker
de kostnader de ska stå för. Flera kommuner att skickat in skrivelser till
Naturvårdsverket om detta och arbetar för att få högre ersättningar.
Den 4 februari 2020 kom FTI med ett nytt besked att de eventuellt ska utöka den
bostadsnära insamlingen med fler material än tidigare förslag. Detta skulle innebära att
vi kan få en större ersättning och troligtvis kommer att täcka alla kostnader för ett nytt
insamlingssystem.

Årskostnad för nytt insamlingssystem (tkr)
Flerfack Utan
ersättning

Flerfack Med
9,9 Mkr
ersättning

Overheadkostnader + admin + ränta

12 500

12 300

ÅVC, drift och behandling

23 000

23 000

Övrigt Hushåll -Lön, arbetskläder, m.m

16 900

15 300

3 800

3 800

14 800

10 600

7 000

3 000

Behandlingsavgift

8 700

8 700

Kranbil och sopsug insamling

3 000

3 000

4 900

4 500

94 600

84 200

Påsar (inköp, lagring, utkörning)
Insamling - hushåll och förpackningar
Kärlkostnad

Projektkostnader
Summa kostnader
Ersättning från FTI
Betalas inte på taxan (Ska betalas av
FTI)
Differens

9 908
-10 400
-492
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Tydliggöra kostnader som betalas av producenterna
1,1 Mkr - Ökade kostnader för fyrfacksbilar jämfört med tvåfacksbilar
3,1 Mkr (33%)- Kvarstående kostnad av insamling, inklusive fordonskostnader,
driftkostnader
1,5 Mkr – Ökad bemanning med tre förare
4,0 Mkr (62 %) av kärlkostnaderna (baserat på liter i kärlet).
0,1 Mkr (10%) Nyttjande av kundcenter
0,6 Mkr – Avskrivning och ränta materialhall
10,4 Mkr – Summa

•
•
•
•
•
•
•

Resterande kostnader ska belasta taxan
Återvinningstaxan – förändring
Borås Energi och Miljö har haft ett samråd med FTI AB som är en av organisationerna
som kommer att ansöka om att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS). FTI har
presenterat en ersättning för insamlingen av förpackningar och tidningar och det är
denna ersättning vi har räknat på i detta besluts underlag. Men denna ersättning
kommer inga kunder med dagens godkända taxor att få någon höjning. De kunder som
har ett 130 liter kärl kommer få en höjning på 166 kr (7%). Dock är 130 liters kärlet ett
abonnemang som håller på att fasas ut och inte längre går att få i Borås. Den nya taxan
för flerfackssystemet kommer att bli dagens standardtaxa, 190 liter kärl med en
årskostnad på 2430 kr per år. Eventuellt överskott balanseras för att få en jämnare
taxeutveckling med tanke på kommande förbränningsskatt som kommer ske de
kommande åren.

Kärl typ

Procent höjning

Kronor höjning/år

(130 L) (37%)

7%

166 kr

190 L (43%)

0%

0 kr

240 L (16%)

- 4,7%

-120 kr

370 L (3%)

-16,8%

-490 kr

Kärl typ

Dagens taxa

Kalkylerad taxa

Ny taxa

190 L

2 430 kr

2 340 kr

2 430 kr

240 L

2 550 kr

2 340 kr

2 430 kr

370 L

2 920 kr

2 340 kr

2 430 kr
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Insamlings alternativ och skift

Det har varit diskussioner om skift för det nya insamlingssystemet där det har
diskuterats och tagit fram kostnader för tre olika alternativ. Dagtid som vi har idag där vi
skulle hinna med 300 kärl per bil och behöva 13 fordon samt 13 förare.
2-skift där vi kör 300 kärl dagtid och 200 kärl kvällstid per bil. Här skulle vi behöva 9
fordon och 17 förare, avskrivningen på fordonen skulle med 2-skift gå ner från 6 till 4 år
vilket påverkar kostnaderna.
Dagtid med tippning och fordonsvård kväll som är det alternativet Borås Energi och Miljö
har valt där behövs det 11 fordon och 13 förare. Dagtid med tippning och fordonsvård är
det billigaste och mest effektivaste alternativet, fordonen utnyttjas mer och det finns
avsätt tid att tvätta och vårda fordonen för bästa hållbarhet och livslängd.
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Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Förlängning av avtal med Åhagastiftelsen

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Nytt avtal mellan Borås Stad och Åhagastiftelsen 2021-2025 godkänns
tillsammans med de förutsättningar som beskrivs i ärendet.
Åhagastiftelsen beviljas ett tillfälligt utökat driftbidrag med 1 000 tkr. Hela
beloppet betalas ut under 2020.
Uttaget Pantbrev i fastigheten Trandö 2 på 15 mnkr avvecklas.

Datum

2020-11-11

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

2020-11-11

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2015-00777 107
Handläggare: Roger Kardell
Datum

2020-11-10

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 002

E5

Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE

Roger Kardell
Handläggare
033 357040

Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2015-00777 107

1(3)

Kommunfullmäktige

Förlängning av avtal med Åhagastiftelsen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nytt avtal mellan Borås Stad och Åhagastiftelsen 2021-2025 godkänns
tillsammans med de förutsättningar som beskrivs i ärendet.
Åhagastiftelsen beviljas ett tillfälligt utökat driftbidrag med 1 000 tkr. Hela
beloppet betalas ut under 2020.
Uttaget Pantbrev i fastigheten Trandö 2 på 15 mnkr avvecklas.
Ärendet i sin helhet
Åhagastiftelsen bildades i november 2000 genom donationer av ca 35 mnkr
från privatpersoner, stiftelser och näringslivet. Syftet var att i den gamla
lokverkstaden på Åhaga bygga upp en scen för i första hand det musikaliska
kulturlivet i Borås. Kommunens insats bestod i att överlåta fastigheten till
Stiftelsen genom att bevilja ett ränte- och amorteringsfritt lån på 15 mnkr.
Borås Stad och Åhagastiftelsens nuvarande avtal gäller under perioden 20162020. Från att tidigare varit ett underskottsbidrag har det nuvarande avtalet i
stället fokuserat på den nytta som kommunen och kommuninvånarna har av
Åhagas verksamhet. Verksamhetsbidraget uppgår till 500 tkr årligen att
jämföras med det tidigare underskottsbaserade bidraget som uppgick till 1 000
tkr per år.
Det nuvarande verksamhetsbidraget vilar på två grundläggande beståndsdelar
-Stöd till kulturella/ideella arrangemang på Åhaga genom delvis subventionerad
lokalhyra
-Åhaga skall vara en resurs för Borås i sitt totala evenemangsutbud till
boråsarna och besökande.
Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten på Åhaga under avtalsperioden
väl har uppnått syftet med kommunens bidragsgivning. Inte minst har
varumärket Åhaga bidragit till att lyfta fram Borås som ett intressant besöksmål
och därmed stärkt Borås Stads position bl.a. genom ökade turistekonomiska
effekter. Verksamhetsbidraget från Borås Stad är enligt stiftelsen av stor
betydelse för Åhagas utveckling och stabilitet och ger en säkerhet och trygghet
inför framtiden. Stiftelseformen borgar också för att ev. överskott från

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(3)

verksamheten stannar kvar och bidrar till en långsiktigt god ekonomisk
utveckling.
Under större delen av 2020 har verksamheten på Åhaga i princip legat nere med
anledning av de restriktioner som Covid19 föranlett. Ekonomiskt har detta
inneburit ett omfattande avbräck med ett stort negativt prognosresultat för året
som följd. Verksamheten lever under fortsatt stor osäkerhet över hur länge
rådande besöksrestriktioner kommer att gälla. Det påverkar i mycket hög grad
vilka evenemang som kan genomföras.
I syfte att underlätta för Åhagastiftelsen att ev. anskaffa kapital till mer
förmånliga villkor från externa långivare önskar stiftelsen att det pantbrev som
är uttaget i fastigheten Borås Trandö 2 till förmån för Borås Stad lyfts av.
Pantbrevet uppgår till 15 mnkr och motsvarar det ränte- och amorteringsfria
lånet som staden har beviljat Åhagastiftelsen. Genom att lyfta av pantbrevet blir
inte fastigheten belastad med någon inteckning vilket då innebär ett friare
låneutrymme gentemot stadens banker. Kommunstyrelsen bedömer åtgärden
som relevant i det uppkomna läget och innebär ingen kostnadsökning för
kommunen. Säkerheten för det ränte- och amorteringsfria lånet kan ändå säkras
genom hembudsklausulen i själva avtalet.
Borås Stad har under Covid19 bidragit med ekonomiskt stöd till verksamheter
inom restaurang- och besöksnäringen genom tillfälliga hyresförändringar,
gymnasieluncher, borttagande av tillsynsavgifter mm. Åhaga har hittills inte
omfattats av dessa riktade åtgärder eftersom det inte varit någon aktivitet där. I
syfte att underlätta även för Åhaga föreslår Kommunstyrelsen att en tillfällig
utökning av driftbidraget görs med 1 000 tkr. Detta ger verksamheten en något
bättre ekonomiskt situation och uthållighet tills dess att ett mer normalt läge
infinner sig. Det extra bidraget föreslås att utbetalas under 2020.
Kommunstyrelsen föreslår, utöver ovanstående, att parterna tecknar ett nytt
avtal omfattande fem år med samma avtalsvillkor som gällt under den senaste
5-års perioden. Kommunstyrelsen vill också inom avtalets ram föra fördjupade
diskussioner med Åhagastiftelsen om och på vilket sätt Åhaga ytterligare kan
bidra till att stärka Borås Stads position som en attraktiv besöks- och
boendeort.

Beslutsunderlag
1. KF-skrivelse
2. Förslag till nytt avtal
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Åhagastiftelsen

Sida

Borås Stad
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Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

Sida
1(1)
2020-11-23

Dnr 2015/KS0777

Åhaga-avtal
Mellan Borås Stad och Åhagastiftelsen har följande avtal upprättats. Avtalstiden är
2021 – 2025.
Insyn
1. Borås Stad äger rätt att utse en adjungerad styrelseledamot i Åhagastiftelsen.
2. Som bidrags- och lånegivare äger kommunen rätt att ta del av alla räkenskaper
och andra handlingar för att följa stiftelsens ekonomiska utveckling och erhålla underlag för bidragsbesluten.
Driftbidrag
Borås Stad ger utifrån förutsättningar nedan ett årligt driftbidrag på maximalt 500 000
kr. Förutsättningarna för bidraget är att stiftelsen redovisar sin verksamhet enligt stadens önskemål.
Lån
Åhagastiftelsen har förvärvat fastigheten Borås Trandö 2 och då erhållit ett kommunalt lån på 15 000 000 kr som är ränte- och amorteringsfritt under avtalstiden.
Hembudsvillkor
I stiftelsens stadgar 13.1 föreskrivs att innan fastigheten Trandö 2, Åhaga, avyttras
skall kommunen erbjudas förköp på samma villkor som avtalas med presumtiv köpare. Parterna är överens att så skall gälla upp till efter ombyggnaden bokfört värde.
Prisnivån därutöver skall reduceras med det kommunala anläggningslånets förhållande
till nedlagda förvärvs- och ombyggnadsutgifter.
Vinst
Om fastigheten Trandö 2, Åhaga avyttras till annan än kommunen äger kommunen
erhålla del av eventuell reavinst enligt samma förhållande som nämns i hembudsvillkoren ovan.
Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav Borås Stad och Åhagastiftelsen tagit
var sitt.
Borås

Borås

Borås Stad

Åhagastiftelsen

……………………….
Ulf Olsson

……………………..
Ulf Nordgärd

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Stöd till Borås näringsliv 2021

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i
Borås Stad för år 2021.
Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås
Stad för uteservering och torghandel för år 2021.
Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-01-01 till
2021-03-31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för
oklarheter.
Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 202101-01 till 2021-03-31.

Datum

2020-11-18

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

Kommunalråd
Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

Kommunalråd
Tillstyrkes
Alternativt förslag

E6

Diarienummer: KS 2020-00330 1.2.4.25
Handläggare: Magnus Widén
Datum

2020-11-12

Magnus Widén
Ekonomichef

Programområde 01

Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
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Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25

Magnus Widén
Handläggare
033 357142

Kommunfullmäktige

Stöd till Borås näringsliv 2021
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i
Borås Stad för år 2021.
Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås
Stad för uteservering och torghandel för år 2021.
Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-01-01 till
2021-03-31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för
oklarheter.
Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 202101-01 till 2021-03-31.

Ärendet i sin helhet
Den andra vågen av Coronapandemin påverkar näringslivet i Borås. I de
kontakter företrädare för näringslivet haft med staden framförs behov fortsatta
stödåtgärder liknande de som tillämpats under 2020.
Miljö- och konsumentnämnden samt Tekniska nämnden kommer att påverkas
av minskade intäkter från avgifter. Kommunstyrelsen kommer vid beredning av
årsredovisning för 2021 föreslå att de nämnder som påverkats negativt
ekonomiskt slipper ta med dessa underskott. Det är rimligt att fullmäktige tar
hänsyn till detta vid bokslut för 2021 och överväger att nämnderna kan slippa ta
med sig eventuellt underskott till kommande år avseende uteblivna avgifter.
Kommunfullmäktiges beslut expedieras till
1. Samtliga nämnder i Borås Stad
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så
kallad närtrafik , även på helger. (Budgetuppdrag 2019)

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Budgetuppdraget är genomfört och ärendet kan därmed avslutas

Datum

2020-11-03

Tom Andersson
Kommunalråd

Datum

2020-11-10

Niklas Arvidsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00161 3.3.4.0
Handläggare: Charlotta Tornvall
Datum

2020-10-21

Bengt Himmelmann
Avdelningschef

Programområde 05

SP1

Sida

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE

Charlotta Tornvall
Handläggare
033 357276

Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00161 3.3.4.0
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Kommunfullmäktige

Utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så
kallad närtrafik , även på helger. (Budgetuppdrag 2019)
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Budgetuppdraget är genomfört och ärendet kan därmed avslutas
Ärendet i sin helhet
Kommunstyrelsen fick 2019 ett budgetuppdrag att införa anropsstyrd
kollektivtrafik, så kallad närtrafik, även på helger. En kalkyl om tillköp för
helgtrafik godkändes av Kommunstyrelsen 2020-06-15 § 268 ett avtal med
Västtrafik har undertecknats.
Trafiken innebär resor lördagar och söndagar med resor inom 4 tidsintervall
och startar december 2020
Detta innebär att budgetuppdraget att införa anropsstyrd kollektivtrafik även på
helger är genomfört och ärendet kan därmed avslutas.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15 § 268 Utreda införandet av
anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik , även på helger. (Budgetuppdrag
2019), 2020-06-15

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för strategisk samhällsplanering

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15
Kommunstyrelsen

§ 268

Dnr KS 2019-00161 3.3.4.0

Införa anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik,
även på helger (Budgetuppdrag 2019)
Kommunstyrelsens beslut
Meddela Västtrafik att Borås Stad accepterar kalkylen och emotser ett avtal att
skriva på.
Protokollsanteckning
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.
Sammanfattning av ärendet
Budget 2019 innehöll ett uppdrag att utreda införandet av anropsstyrd
kollektivtrafik, så kallad närtrafik, även på helger.
Handläggaren har tillfrågat Västtrafik om möjlighet och kostnader vid en
omfattning motsvarande vad en av Borås grannkommuner har i sitt utbud
(Bollebygd).
Västtrafik har gjort en kalkyl och om Borås Stad accepterar kalkylen så kommer
signerat avtal, kalkyl och allmänna villkor att sändas till Borås Stad för signering.
Kommunstyrelsen ska meddela om Borås vill göra tillköp enligt Västtrafiks
beräkning (CaseID 425105) i god tid för att kunna införas till tidtabell 2020-1213.
Budgetuppdraget att utreda införandet av närtrafik även på helger är genomfört.
Västtrafik har efter förfrågan beräknat kostnader och genomförbarhet.
Om Borås Stad accepterar kalkylen så kommer signerat avtal, kalkyl och
allmänna villkor att sändas till Borås Stad för signering.
Kommunstyrelsen meddelar Västtrafik att Borås Stad accepterar kalkylen och
emotser ett avtal att skriva på.
Beslutsunderlag
1. Kalkyl för Tillköp av närtrafik
2. Allmänna villkor tillköp trafik
3. Uppdragsavtal för alla typer trafik

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Miljörapport 2020 T2 Borås Stad

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Rapporten används som underlag för kommande miljömål.

Datum

2020-11-05

Tom Andersson
Kommunalråd

Datum

2020-11-10

Niklas Arvidsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00651 3.2.1.0
Handläggare: Monica Lindqvist
Datum

2020-10-23

Bengt Himmelmann
Avdelningschef

Programområde 05

SP2

Sida

SKRIVELSE

1(1)

Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00651 3.2.1.0

Monica Lindqvist
Handläggare
033 357322

Miljörapport 2020 T2 Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporten används som underlag för kommande miljömål.
Ärendet i sin helhet
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordning av rapportering för
uppföljning av miljöarbetet i Borås Stad. Vissa miljömål följs upp T2, medan
andra miljömål följs upp vid årsskiftet och till årsredovisningen. Miljöarbetet
sker kontinuerligt och det görs stora framsteg inom flera områden. Alla
nämnder är miljöcertifierade.
Beslutsunderlag
1. Miljörapport 2020 T2 för Borås Stad
Beslutet expedieras till
1. Alla nämnder och bolag

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef Strategisk samhällsplanering

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Miljörapport Tertial 2 2020
Borås Stad

Innehållsförteckning
Inledning ..................................................................................................3
Hållbara perspektiv .................................................................................3
Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom
miljöområdet ............................................................................................................3
Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion ......................................................5

Hållbar samhällsplanering .....................................................................6
Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en hälsosam
livsmiljö ....................................................................................................................7

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås .........................................8
Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende ..............................................8

Hållbar natur ............................................................................................9
Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur ..............................10
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Inledning
Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara förebild och agera drivande
i miljöarbetet, både på lokal nivå och också på regional- och nationell nivå.
Borås stads miljöarbete sker kontinuerligt över åren och det görs stora framsteg inom flera områden.
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporteringen. Vissa miljömål är mer
övergripande inom staden, exempelvis etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås.
Standardisering av inköp av vissa varor till staden har saknats tidigare år och är nu på plats. Ett
gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi har tagits fram och börjat användas.
Bisfenol A är i de flesta produkter helt utfasade eller förekommer i endast godkända doser. Andel av
stadens kök som har kravcertifiering enligt nivå 2 är som 2019 fortfarande på noll och det beror
troligen på fortsatta osäkerheter kring införandet av en distributionscentral på central nivå som angetts i
2019 år uppföljning. Alla nämnder är 2020 miljöcertifierade.

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

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög
kompetens inom miljöområdet
1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha
ett miljöledningssystem.
Indikatorer
Har förvaltningen / bolaget ett
certifierat miljöledningssystem?

Borås Stad, Miljörapport Tertial 2 2020

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Ja

Ja

Ja

3(11)

Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Kommentar Gällande förvaltningar så har följande förvaltningar certifiering genom Svensk miljöbas:
Revisorskollegiet, Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och
konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Förskolenämnden,
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Vård- och äldrenämnden.
Följande förvaltningar är certifierade genom ISO 14001 och ISO 9001: Lokalförsörjningsnämnden samt
Servicenämnden.
Gällande bolag så har följande bolag certifiering genom Svensk miljöbas: Borås djurpark, Borås
kommuns parkering AB och Borås Borås AB (TME)
Följande bolag har certifiering genom ISO 14001: Borås elnät AB, Borås energi och Miljö samt
Viskaforshem/Stubo/Fribo är certifierade enligt ISO14001.

Har förvaltningen / bolaget ett
miljöledningssystem som inte är
certifierat?

Nej

Nej

Nej

Kommentar Följande förvaltningar har ett eget miljöledningssystem: Individ och
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och sociala omsorgsnämnden.
Följande bolag har ett eget miljöledningssystem: IBAB
Följande förvaltningar saknar ett miljöledningssystem: Alla förvaltningar har ett miljöledningssystem.
Följande bolag saknar ett miljöledningssystem: Ab Bostäder
Följande bolag har färre än 10 anställda och saknar ett
miljöledningssystem. Toarpshus/Sandhultsbostäder, Inkubator och Akademiplatsen i Borås AB.

1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg.
Indikatorer
Andel förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor som har ett
miljöledningssystem.

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

84,6

83,6

86

Kommentar Samtliga följande nämnder är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Förskolenämnden:
Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från och med 2019 att
redovisas i kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. 4 av 73 förskolor arbetar med grön flagg. Att
arbeta med miljöfrågor åligger förskolorna enligt statliga styrdokument. I Läroplanen finns uppdraget att
arbeta med hållbar utveckling ur alla tre perspektiven, och det ekologiska perspektivet finns
välrepresenterat i förskolornas undervisning mot hållbar utveckling. Minskningen innebär alltså inte att
förskolorna inte har ett system för arbete med miljöfrågor.
Grundskolenämnden: Det är ca 60 procent av skolorna som arbetar med Grön Flagg. Det är 25 av 42
skolor som arbetar med grön flagg.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Samtliga gymnasieskolor och Vuxenutbildningen är
Miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas.
Gul trots att alla utbildningsnämnder har ett certifierat miljöledningssystem. Det är på grund av att alla
skolor ej arbetar med grön flagg.
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1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2
eller liknande.
Indikatorer

Utfall 2018

Andel av köken som har
kravcertifiering enligt nivå 2

Utfall 2019

Utfall 2020

0

Kommentar Kommunstyrelsen anger att noll av köken inom Borås stad har kravcertifiering enligt nivå 2.
Troligen beror det fortsatt på osäkerheter kring införandet av en distributionscentral på central nivå som
angetts i 2019 år uppföljning.

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion
2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och
materialåtervinning.
Indikatorer
Har inköpen standardiserats för att
förbättra miljöprestanda på varor? Om
ja, ange vilka varor.

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Bedömning ej gjord

Nej

Ja

Kommentar Kommunstyrelsen: I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till
flergångsartiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i
metallburkar valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har
prioriterats.
Har ett gemensamt system för avfall
som uppkommer i kommunal regi
tagits fram?

Nej

Nej

Ja

Kommentar Av kommentarerna att döma så har inte alla bolag vetskap om att det tagits fram ett centralt
system för avfall.
Borås djurpark: Ja. Merparten av de fraktioner av avfall vi genererar hämtas av Borås Energi & Miljö och
Lövdalens åkeri. Sandhults bostäder och Toarpshus: Nej. Våra entreprenörer har det. Borås
parkerings AB: Ja. Vi har en sorteringsanläggning i anslutning till kontoret.
Inkubator: Nej. Vi jobbar löpande med återbruk på olika sätt. Exempel: Återanvända köksstommar vid
köksrenovering. Återmontera hela och fungerande WC-stolar och handfat i samband med
badrumsrenovering. Använda tapeter som möjliggör att byta enstaka tapetvåder istället för omtapetsering
av hela rummet. Byta bara spishäll istället för hela spisen. Tvättmaskiner av hög kvalité som har utbytbara
delar som möjliggör hållbara reparationer. Parkett som går att slipa många gånger. Fristads bostäder:
Nej. Borås elnät: Nej. Borås Borås AB TME: Ja. Borås TME har kärl för återvinning i bolagets lokaler,
dessa töms av Borås Energi- & Miljö. Akademiplatsen: Nej. Bolaget generar inget avfall mer än
kontorsavfall. Detta sorteras enligt Borås Stads anvisningar.
Har arbete med funktionsupphandling
som innebär att produkter hyrs istället
för att köpas skett? Om ja, ge
exempel.

Bedömning ej gjord

Nej

Ja

Kommentar Kommunstyrelsen: Ja, exempel datorer, mobiltelefoner, maskiner, liftar och ställningar samt
bilar.
Har ett system för återbrukande av
kommunens inventarier upprättats?

Bedömning ej gjord

Nej

Nej

Kommentar Kommunstyrelsen: Arbete pågår.
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2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa
och miljö.
Indikatorer
Har ett övergripande
kemikaliehanteringssystem, som
innehåller listor över ämnen som är
upptagna på ChemSec:s Sin-lista,
köpts in?

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Nej

Nej

Ja

Kommentar Kommunstyrelsen: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt.
Servicekontoret förvaltar systemet.
Har livsmedelsförpackningar med det
hormonstörande ämnet bisfenol A
fasats ut?

Bedömning ej gjord

Nej

Ja

Kommentar Ja, Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i
vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler.

Lägesbeskrivning
Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i
förskolor.
Kommentar Förskolenämnden: I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befintligt material ut
kontinuerligt för att minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter
som är giftfria. Alla madrasser är utbytta. Förvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då
många företag redovisar att produkterna är giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och
verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs i dagsläget.

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla
varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria.
Indikatorer
Är alla varor på livsmedelsavtal
palmoljefria?

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Bedömning ej gjord

Nej

Nej

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021.

Hållbar samhällsplanering
Beskrivning
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta
för invånarna.
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Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar
för en hälsosam livsmiljö
3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och
hälsomässigt hållbara.
Indikatorer
Andel kvalitetssäkrade nybyggda
byggnader med särskild fokus på fukt,
ljud och innemiljö.

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

100%

100%

100%

Kommentar Under 2020 har nybyggnad av Vildmarkens förskola slutförts, man har kvalitetssäkrat arbetet
genom att arbeta med P-märkning i byggprojektet.

Lägesbeskrivning
Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer?
Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: LFF har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om
byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnar vi detta, antingen
genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF.
De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittar
vi lösningar tillsammans med byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling
inom branschen. Borås djurpark: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi,
ansvarig byggledare/miljösamordnare i bolaget. Sandhults bostäder: Genom att ställa dessa krav i
upphandlingar. Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. Borås kommuns parkering
AB: All upphandling av markentreprenader och byggnationer sker genom Koncerninköp i Borås Stad.
Fristads bostäder: Vi har en egen upphandlingsrutin kring detta. Borås elnät AB: Vi använder oss inte
av krav enligt Sunda hus i våra transformatorstationer. Vår markentreprenör är certifierad enligt ISO
14001.

3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i
översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner.
Indikatorer
Har verktyg för hur grön och blå
infrastruktur kan beaktas i detaljplaner
utvecklats?

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Bedömning ej gjord

Nej

Nej

Kommentar Samhällsbyggnadsnämnden: Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner
men det finns inga specifika verktyg framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar
samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget för parkstråket, "Staden vid parken". Detta är dock
inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagande av framtida detaljplaner längs med stråket.
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Lägesbeskrivning
Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering.
Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att
komma fram till en praktisk handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera
verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk
kompensation och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas.
Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och
resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan.

3c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat
och väderfenomen.
Indikatorer
Har framtida klimateffekter som
beskriver risker inom
dricksvattenförsörjning, hälsorisker,
ras, skred och översvämningar
kartlagts?

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Nej

Nej

Nej

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller,
skyddsavstånd till farligt gods, översvämningar mm. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för
ras finns tillgängliga från SGU, Vägverket mm. Vi saknar detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa
frågor därav rött.

Lägesbeskrivning
Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete,
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner?
Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Arbetet kring dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk
planering genom förvaltningsövergripande arbete. En klimatstrategi för staden kommer att gå ut på remiss
i dagarna.

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

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende
4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen
ska minska med 60 % från 2015.
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Lägesbeskrivning
Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering.
Kommentar Tekniska nämnden: Inom särskoleskjutsen som vi har i egen regi med 13 fordon arbetar vi
dagligen med planering och ruttoptimering för att få så effektiv körning som möjligt med de 135 elever vi
har. Inom den vanliga skolskjutsen så har vi samarbete med de bussbolag som har trafiken för att det ska
bli en effektiv rutt med fordonen. Även gällande de barn som åker taxi har vi ett samarbete med berörda
bolag och då läggs eleverna in i en körslinga för att minimera antalet fordon. Det är över 4000 elever som
åker skolskjuts i någon form, antingen linjetrafik, upphandlad busstrafik eller taxi. Inom färdtjänsten så gör
planeringsprogrammet ständigt nya planeringar för att det ska bli så effektiva körningar som möjligt med
samåkningar där det är möjligt, samt att vi har en trafikledning som ser över detta dagligen. Sociala
omsorgsnämnden: Viss ruttplanering sker sedan tidigare i syfte att exempelvis minska kringtid i
verksamheternas transporter, något som får anses vara positivt även ur miljösynpunkt. Avsikten är framåt
att i mer strukturerad form utreda hur förvaltningen kan arbeta med en mer effektiv ruttplanering.
Förutsättningarna i förvaltningens verksamheter är dock sådana att vissa transporter är svåra att
effektivisera ytterligare. Förvaltningen efterlyser därför en helhetssyn på övergripande nivå i Borås Stad,
där man skulle kunna utreda möjligheterna till samordning av transporter i stadens olika verksamheter, för
att effektivisera dem ytterligare. Arbetslivsnämnden: Återbruks verksamhet Fixartjänst är fortsatt
Arbetslivsförvaltningens enda verksamhet där vi kan planera arbetet efter ruttplanering. I möjligaste mån
planeras rutterna utifrån område där tjänsterna ska utföras. Vård- och äldrenämnden: Vård- och
äldreförvaltningen planerar alla resor till brukare och patienter i IT-systemet TES, där effektiva och
smartast körsträckor eftersträvas. Samåkning tillämpas i den grad det är möjligt. Det som kan skapa
omvägar är att det idag inte finns tankstationer för miljöbränsle inom den naturliga rutten för många av de
bilburna verksamheterna. Verksamheterna har under hösten 2020 inplanerade möten med
Lokalförsörjningsförvaltningen samt Borås Miljö och Energi, som rör installation av laddningsstationer för
el-bilar. Målsättningen är att några enheter inom hemtjänsten, larm- och nattorganisationen samt
hemsjukvården har laddningsstationer före årsskiftet 2020/2021. Inför sommaren 2020 planerades
cykelscheman så långt det var möjligt i hemtjänsten för att undvika bilkörning. Ett hemtjänstområde har
köpt in en el-bike för att prova ett alternativ till fossila bränslen. Om el-bikes fungerar i verksamheten
kommer sannolikt fler köpas in. De flesta vårdplaneringar sker via Skype, istället för resor till Södra
Älvsborgs sjukhus. Överlag sker fler möten via Skype/Teams vilket har lett till färre resor. Teknisk
utrustning har köpts in till verksamheterna för att underlätta genomförandet av digitala möten. Borås
djurpark: Samtliga fordon inom företaget kör numera på miljödiesel (ecopar) eller miljöbensin (Aspen).
Borås djurpark och camping AB har även bytt ut flera fossildrivna fordon till eldrivna som laddas med Bra
miljöval-EL. Djurparkens traktor har i sin nya funktion minskat sin bränsleförbrukning med 21 % jämfört
med tidigare. Detta i god marginal mot vårt mål att minska det med 15 %. Bränsleförbrukningen minskade
i helhet med ca 13 % 2019 jämfört med 2018. Sandhult bostäder: Genom samåkning samt att undvika
onödiga resor. Toarpshus: Genom samåkning samt att undvika onödiga resor. Borås kommuns
parkerings AB: Varje morgon planeras parkeringsvärdarnas rutter, vi kan också följa dessa. Vi använder
cykel i möjligaste mån för övervakningen inom citykärnan. Fristads bostäder: Förbrända liter bensin och
diesel för FRIBO:s bilar så låg siffran på 1641 liter år 2015. Motsvarande siffra 2019 låg på 830 liter vilket
ger en minskning på i stort sett 50%. Borås elnät AB: Vi har ingen ruttplanering i vår verksamhet. Borås
Borås AB TME: Har väldigt få transporter. Material som ska levereras till centrala Infopoints sker med
bolagets lastcykel eller till fots. I vissa fall behövs transport ske med bil och då används Borås Stads
bilpool. Transport till Infopoints sker i en förväg utsedd rutt för att minimera körsträckan.

Hållbar natur
Beskrivning
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande.
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Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur
5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i
kommunen och värna viktiga korridorer.
Indikatorer
Har kartläggning av kommunens blå
och gröna infrastruktur gjorts?

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Bedömning ej gjord

Ja

Ja

Kommentar Miljö och konsumentnämnden: Tidigare genomförda utredningar skall kompletteras,
utvärderas samt utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk.

Lägesbeskrivning
Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå
strukturen?
Kommentar Kommunstyrelsen: Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för förvärv och
försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, ex naturvård,
rekreation/friluftsliv.
En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner.
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljöoch konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor. Mark- och
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt.
Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor.

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet.
Lägesbeskrivning
Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter,
samt ange för vilka arter.
Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Samarbete pågår i projekt med Länsstyrelsen för bättre
spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större
vattensalamander har vi tillsammans med privata markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler
dammar minskar avståndet mellan lämpliga lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras.
Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos
organisationer och markägare.
Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats
ut till byalag och hembygdsföreningar. Under 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där
deltagare informerades om större vattensalamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt.
Information om arten samt antal noterade större vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare
som äger dammar där större vattensalamander noterades under vårens inventering. Vandring i på
kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 22 maj i samarbetet med
naturskyddsföreningen. På fastigheten finns en stor mångfalt av arter och området planeras bli
naturreservat.
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Lägesbeskrivning
Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter.
Kommentar Tekniska nämnden: Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens skogar och är certifierade
(FSC och PEFC). Skötselplanerna för Lindåsabäckens- och Älmås naturreservat reviderades 2019 och
de har antagits av Kommunstyrelsen 2020. Miljöförvaltningen är ansvarig för detta uppdrag i samarbete
med Tekniska förvaltningen. Miljö- och konsumentnämnden: I naturvårdsprojektet om större
vattensalamander jobbar vi med inventering, skapa nya dammar samt restaurera befintliga dammar och
närmiljöer.
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Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Anne
Rapinoja (V) och Ida Legnemark (V): Planera Gässlösa
till en fossilfri stadsdel

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen anses besvarad.

Datum

2020-11-05

Kerstin Hermansson
Kommunalråd

Datum

2020-11-08

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00510 1.1.1.1
Handläggare: Charlotta Tornvall
Datum

2020-10-26

Bengt Himmelmann
Avdelningschef

Programområde 04

SP3

Sida

SVAR PÅ MOTION

Charlotta Tornvall
Handläggare
033 357276

Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00510 1.1.1.1

1(2)

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Tommy Josefsson (V), Anne
Rapinoja (V) och Ida Legnemark (V): Planera Gässlösa
till en fossilfri stadsdel
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning
Tommy Josefsson (V), Anne Rapinoja (V) och Ida Legnemark (V) har vid
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-06-21 lämnat in förslaget att planera
Gässlösa till en ny fossilfri stadsdel. Gässlösa var tävlingsområde i
arkitekttävlingen Europan 15, the productive city.
Tävlingen är nu avgjord och Borås Stad står inför att förhandla med det
vinnande förslagets arkitekter om eventuellt fortsatt gemensamt arbete.
De intentioner som motionen avser tas väl omhand i tävlingsprogrammet och i
det fortsatta arbetet med att utveckla den nya stadsdelen. Motionen anses
därmed besvarad.
Ärendet i sin helhet
Motionärerna begär att hela området skall planeras för i huvudsak bostäder och
med stor hänsyn till Viskan som rinner igenom området.
Motionärerna skriver att stadsdelen skall bli fossilfri och en av Sveriges
klimatsmartaste stadsdelar, och menar att i Sverige är det transporterna som står
för den största andelen med utsläpp av klimatgaser. Därför skall de som bor i
stadsdelen uppmuntras att i första hand åka buss eller ta cykeln.
Motionärerna menar att det samtidigt är en stor bostadsbrist i Borås med stor
efterfrågan på hyresbostäder, som är ganska centralt belägna. Dessa hus skall
vara klimatsmarta men ändå vara såpass billiga att vanliga människor har råd att
bo där.
I arkitekttävlingen Europan 15 som avgjordes 2019 så var ekologisk hållbarhet
lokalt och globalt samt långsiktigt god hushållning utifrån en ekologisk, social
och ekonomisk dimension viktiga förutsättningar för de tävlande.
”Genom det sätt vi exploaterar bidrar vi till långsiktig hållbar
användning av mark och vatten samt klimatanpassning.
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Integrering av miljö- och naturhänsyn i planeringen bidrar till ett
gott miljötillstånd och en hälsosam livsmiljö och därmed till en
attraktiv stadsdel.
Gässlösas främsta styrkor utgörs av det centrala läget och Viskans
flöde genom området. Med dessa förutsättningar vill Borås Stad
visa att det är möjligt att bygga ny stad och lyfta fram alla de
hållbarhetsnyttor det kan medföra. Resurseffektiv
markanvändning, möjlighet att utveckla urbana kvaliteter samt
hållbar mobilitet är bara några aspekter som gör Gässlösa till en
spännande plats för nya idéer om framtidens hållbara stad.
Odling i området kan ge mervärden till stadsdelen.
Gässlösa är ett av de utpekade utvecklingsområdena för Borås.
För att utvecklas till attraktiva stadsdelar med goda kopplingar till
stadskärnan krävs välutvecklade stråk med bebyggelsemässig
kontinuitet, inbjudande gång- och cykelvägar och en variation av
intryck. Stråken och utvecklingsområdena måste ses i ett
helhetsperspektiv.
Det offentliga rummet innehåller utomhuskonst och skulpturer
av internationell klass och de mötesplatser som skapas lockar till
sig besökare från andra städer och andra Boråsare.
Medborgerlig förankring kan ge goda inspel i detta arbete.
Området kanske också är lämpligt att pröva för Cultural
planning.”
Tävlingen är nu avgjord och Borås Stad står inför att förhandla med det
vinnande förslagets arkitekter om eventuellt fortsatt gemensamt arbete.
De intentioner som motionen avser tas väl omhand i tävlingsprogrammet och i
det fortsatta arbetet med att utveckla den nya stadsdelen. Motionen anses
därmed besvarad.
Beslutsunderlag
1. Motion av Tommy Josefsson (V), Anne Rapinoja (V) och Ida Legnemark
(V): Planera Gässlösa till en fossilfri stadsdel, 2018-06-21

Kerstin Hermansson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

Motion: Planera Gässlösa till en fossilfri stadsdel
Gässlösaområdet står inför stora förändringar. Avloppsreningsverket skall avvecklas liksom småindustri, diverse
grossister och lagerbyggnader som skall flyttas till andra platser.
Hela området skall planeras för i huvudsak bostäder.
När detta sker föreslår vi att stadsdelen skall planeras med stor hänsyn till Viskan som rinner igenom området
samt att stadsdelen skall bli fossilfri och en av Sveriges klimatsmartaste stadsdelar.
Klimathotet är en realitet som blir mer påtaglig för varje år. I Sverige är det transporterna som står för den största
andelen med utsläpp av klimatgaser. Därför skall de som bor i stadsdelen uppmuntras att i första hand åka buss
eller ta cykeln. Staden Houten i Holland, som har satt cykeln på första plats, skall tjäna som en förebild.
Samtidigt är det en stor bostadsbrist i Borås med stor efterfrågan på hyresbostäder, som är ganska centralt
belägna. Dessa hus skall vara klimatsmarta men ändå vara såpass billiga att vanliga människor har råd att bo
där.
Stadsdelen bör därför planeras efter följande principer:













Stadsdelen skall planeras för i första hand för resor med buss och cykel. Alla gator bör vara breda
cykelgator med trottoar för gående. För att göra kollektivtrafiken till ett förstahands val bör en central
gata gå genom stadsdelen, som är avsedd för bussar, taxi och godsleveranser.
Stadsdelen skall vara en blandstad med i huvudsak bostäder med hyresrätt, men även andra bostäder,
t.ex. radhus. I bottenplan på några av hyreshusen bör finnas möjligheter till verksamheter som t ex
kontor, café, cykelverkstad och småbutiker m.m.
Stadsdelens centrum bör förberedas för både kommersiell service samt förskola och låg- och
mellanstadieskola, så att alla kan gå eller cykla till skolan och mataffären, på en bilfri cykelgata. Om det
skall vara ytterligare centrumfunktioner får avgöras i en utredning i vanlig ordning.
Runt stadsdelen bör en bilväg planeras, med plats för parkeringsplatser (i t.ex. P-hus) och med
möjligheter att nå alla byggnader för olika leveranser.
Husen skall utformas med låga U-värden, byggas med i huvudsak trä och ha solceller på alla takytor
som vetter mot söder, sydväst och sydost.
Boende i lägenheter skall erbjudas möjlighet att kunna odla på en kolonilott och markyta för ett
gemenast växthus bör finnas med (som i stadsdelen Valla i Linköping).
Stadsdelen bör ha utrymme för en bilpool med laddstolpar till el-bilar
Varje hyreshus bör ha en väder- och stöldskyddad lokal för cyklar i närheten av entrén
Husen skall värmeförsörjas med fossilfri fjärrvärme
Husen skall installeras med snålspolande toaletter och snålspolande duschar
Dagvattnet skall omhändertas lokalt och även kunna gå i öppna diken där det är möjligt och estetiskt
tilltalande. Möjligheter till dammar skall undersökas.

Vi föreslår

att Gässlösa skall planeras att bli en fossilfri stadsdel enligt intentioner i ovanstående text.
Tommy Josefsson, Anne Rapinoja och Ida Legnemark (Vänsterpartiet)
Borås 19 juni 2018
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Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00503 3.2.1.0

Klimatlöften Klimat2030
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Klimat2030s klimatlöften 3, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 och 15 i enlighet med förslaget.
Sammanfattning
Borås Stad har undertecknat Klimat2030 och ges nu möjlighet att anta
klimatlöften tillsammans med regionens övriga kommuner. Löftena innebär att
genomföra åtgärder för minskad klimatpåverkan under 2021. Klimat2030
kommer ge stöd och erbjuda samordning i arbetet. Av de 20 löften som finns
att välja mellan uppfyller Borås Stad 11 stycken. Förslaget är att Borås Stad
antar de 9 löften som inte uppfylls idag och lovar att fortsätter med de redan
uppfyllda löften.
Ärendet i sin helhet
Borås Stad har undertecknat Klimat2030, som Västragötalandsregionen och
Länsstyrelsen Västra Götaland bedriver som plattform för det regionala
klimatarbetet. Klimat2030 har nu bjudit in alla kommuner inom regionen att
anta klimatlöften.
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika beprövade åtgärder som kan ge
stor utsläppsminskning. Kommunstyrelsen tar beslut om vilka löften som ska
antas, olika förvaltningar och bolag står för genomförandet. Klimat 2030
kommer att stödja kommunerna i genomförandet under 2021, med ambitionen
att kunna erbjuda konkret stöd för varje åtgärd. Beslut om vilka klimatlöften
kommunen vill anta skickas senast 1 december 2020 till Klimat2030. Den 16
december 2020 är kommunstyrelsens ordförande inbjudna till Vara konserthus
för att överlämna kommunens klimatlöften till landshövding Anders
Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Att anta dessa
klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir därmed en del
av kommunens åtagande.
Borås Stad arbetar redan med flera av löften och detta arbete behöver
bibehållas och utvecklas. Klimatlöftena avser dock främst nya åtaganden för
2021. Utifrån avstämningar med tjänstepersoner på berörda förvaltningar och
bolag kan Borås Stad anta ett antal löften. Vad varje åtagande innebär finns
beskriven i bilaga 2. Framförhållningen med nya åtaganden till hösten är inte
optimalt för verksamheterna och arbetet under 2021 kommer visa om vi
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verkligen kan uppfylla de antagna löftena. Det kommer dock inte blir några
påföljder utan tanken är just att alla jobbar med sina löften så gott de kan och
får stöd från nätverket.
Förslaget på vilka löften kommunen kan åta sig har varit upp till beredning i
klimatrådet. Klimatrådet skickar vidare förslaget i sin helhet till
kommunstyrelsen för att kunna föra fördjupade diskussioner där.
Förvaltningen bedömer att Borås Stad kan anta löftena:
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala
bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
Övriga löften uppfyller Borås Stad redan och lovar att fortsätta med. I bilaga 2
ges en överblick av hur förvaltningen har bedömt löftena.
Beslutsunderlag
1. Ifyllt svarsformulär, 2020-10-14
2. Överblick bedömning klimatlöften, 2020-10-14
3. Klimatlöften, Klimat2030, 2020-10-14
4. Inbjudan klimatlöften, Klimat2030, 2020-10-14
5. Beskrivning klimatlöften, Klimat2030, 2020-10-14
Beslutet expedieras till
1. Beslut tillsammans med ifylld svarsmall skickas till klimat2030@vgregion.se

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef Strategisk Samhällsplanering

Svarsformulär
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Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om...
... är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i
Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Alla kommuner i länet har
undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en fossiloberoende
region.
Under 2021 satsar Klimat 2030 extra på att stötta kommunerna att ta nästa steg i
sitt klimatarbete genom Kommunernas klimatlöften. Tillsammans kan vi
göra mer!

Svarsformulär
I detta dokument ser ni samma löften och beskrivningar som ni läst tidigare. Vi
har lagt till svarsalternativ till varje löfte och detta svarsformulär ska användas när
ni rapporterar in era klimatlöften för 2021 till Klimat 2030. Det kan också
användas som formulär till det politiska beslut som krävs för att kommunen ska
ha antagit klimatlöftena. Fyll i direkt i filen och spara sedan som PDF, namnge
med vilken kommun det gäller. Ange endast ett kryss per löfte.
 Svara ”A. Ja, detta ska vi göra 2021” om det är en ny aktivitet/beslut (ex. ta
fram en ny klimatstyrande resepolicy eller sätta upp solceller).
 Svara ”B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021” om det är
något ni redan gör (ex. använder en klimatstyrande policy eller har satt upp
solceller tidigare som finns kvar.)
 Svara ”C. Nej, detta kan vi inte göra 2021” om ni inte har möjlighet att
genomföra klimatlöftet 2021.
Satsningen vill stötta nya steg som tas 2021, det ska inte ses som en utvärdering av
respektive kommuns klimatarbete hittills. Huvudfokus för stödinsatser under
2021 är de kommuner som svarar alternativ A på respektive löfte. De som svarar B
kan istället bjudas in som goda exempel.
På Klimat2030.se/klimatloften har vi samlat ”Frågor och svar” samt publicerat
”Fördjupade frågor och svar”. Läs gärna igenom det materialet. Kontakta Klimat
2030 om ni har frågor.
Senast den 1 december 2020 ska kommunen skicka in svarsformuläret via
mejl till: klimat2030@vgregion.se.
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1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy.
Det innebär att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande
innebär att policyn ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta miljöoch klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ som cykel och
bilpool. Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart resande till och från arbetet.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☒ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor.
Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från kommunanställdas
flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen och åsätts ett monetärt värde som
speglar exempelvis samhällsekonomisk värdering. Klimatväxling används för att kunna
stimulera önskvärda klimatinvesteringar och/eller driftåtgärder internt i organisationen.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☒ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021

3. Våra nya personbilar är miljöbilar.
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till kommunal verksamhet
ska vara ”spjutspetsnivå” eller ”avancerad nivå” i Upphandlingsmyndighetens
hållbarhetskriterier för personbilar. Endast undantagsvis väljs basnivå, för undantagen
krävs ansökan om dispens internt.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☐ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter upphandlas,
exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer också miljökrav i mer än 50
procent av upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete,
exempelvis matleveranser, städ- och kontorsmaterial och parkeringsövervakning.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☒ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021
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5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer.
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och
redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara uppgifter och
syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden. Deltagande i
kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se förändringar över tid.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☒ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy.
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att prioritera besöksoch handelsparkering i centrala områden framför annan parkering, att se till att
gatuparkering inte är subventionerad jämfört med parkeringshus, att möjliggöra flexibla
parkeringstal med stimulans av bilpooler samt att frikoppla parkeringskostnaden från
hyran av lägenheter.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☒ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021

7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala
bostadsbolag.
Det innebär att boende i kommunala flerbostadshus ska kunna få möjlighet att ladda sin
el- eller laddhybridbil i anslutning till sin bostad, vid minst fem geografiska platser.
Kommunen kan teckna avtal med en tjänsteleverantör som tillhandhåller en laddtjänst.
Kostnaden för laddtjänster bör så långt möjligt tas ut kommersiellt och bäras av dem som
utnyttjar tjänsten.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☐ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter.
Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till flergångsartiklar
eller bytt ut engångsprodukter av fossilbaserat material till produkter av biobaserat,
förnybart eller återvunnet material.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☐ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021
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9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade
upphandlingar.
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst nytta
(utöver upphandlingar som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre upphandlingar
under 2021.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☐ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021

10. Vi använder cirkulära möbler.
Det innebär att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst 10 anställda,
med mer än 50 procent cirkulära möbler. Alternativt använder minst 20 procent cirkulära
möbler i kommunens organisation. Med cirkulära möbler menas att de renoveras,
repareras och används på nytt.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☐ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa.
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser har gjorts. Det kan ske
genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster, att
bostadsområden delar på saker, att kommunen erhåller platser att reparera eller liknande.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☐ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål.
Det innebär att kommunen mäter matsvinnet har satt ett mål att minska svinnet till max
45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår alla tre typer av svinn:
kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☐ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021
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13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål.
Det innebär att kommunen beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål att
klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt under minst en månad. För
att täcka in alla typer av måltider i verksamheten kan kommunen sätta mål att nyckeltalet
för samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☐ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021

14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar.
Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och
kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i egna
byggnader/lokaler.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☒ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
Det innebär att kommunen har minskat byggnationers klimatpåverkan genom att
använda livscykelperspektiv, inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och
energianvändning vid drift, vid minst en (1) byggnation. Antingen i egen regi eller som
kravställning i markanvisning eller detaljplan.
☒ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☐ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021

16. Vi producerar egen solel.
Det innebär att kommunen ska installera minst en egen anläggning för produktion av solel
eller är delägare i en solcellspark.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☒ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021

17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal.
Det innebär att kommunen köper 100 procent förnybar el i alla förvaltningar och bolag.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☒ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021
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18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
Det innebär att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi för en årlig
utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje med kommunens
egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med en utsläppsminskningstakt
om 16 procent per år.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☒ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation.
Det innebär att kommunen kan visa att minst en (1) investering har gjorts genom grön
obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från Kommuninvest eller
liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar till egna klimat- och miljöprojekt
och samtidigt erbjuda investerare attraktiva investeringsformer.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☒ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021

20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat.
Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska
genomföras, gärna i samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med
kommunens energi- och klimatrådgivare. Genom ökad kunskap och medvetenhet om
klimatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen möjliggöra och skynda på
omställningen.
☐ A. Ja, detta ska vi göra 2021
☒ B. Ja, detta gör vi och kommer att fortsätta arbetet 2021
☐ C. Nej, detta kan vi inte göra 2021

Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet:
(fyll i på nästa sida)
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Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet:
Om kommunen saknar någon punkt på listan och vill lyfta en annan insats som
kommunen anser är särskilt viktig och som genomförs just nu för klimatet. Detta är en
möjlighet att dela med sig av goda exempel och att få uppmärksamhet för sitt arbete.
Beskriv kort ert bästa exempel:
Hållbar översiktsplan –Vid framtagande av översiktsplanen var hållbar utveckling en central fråga. Till exempel
ska staden och serviceorterna samt landsbygden växa och utvecklas med stark prioritering av hållbara och effektiva
transportlösningar. Genom att all planering sker med hållbarhet som ram skapar och säkrar Borås Stad
förutsättningarna för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Kommun: Borås Stad
Kontaktperson: Peter Krahl Rydberg
Befattning: Energi- och klimatstrateg
Epost: peter.krahl.rydberg@boras.se
Datum: 2020-

Senast den 1 december 2020 ska kommunen skicka in svarsformuläret (som PDF) via mejl till:
klimat2030@vgregion.se

Vi ser fram emot att ta emot era löften!
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Överblick bedömning klimatlöften, Klimat 2030
Klimatlöfte
1. Vi använder en klimatstyrande
resepolicy
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
3. Våra nya personbilar är miljöbilar

Uppfylls Nuläget, kommentar
/anta
uppfylls
uppfylls
anta

4. Vi ställer krav i upphandling för
transportdelen i nya avtal
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets
kommunvelometer
6. Vi använder en klimatstyrande
parkeringsplan/policy

uppfylls

7. Vi erbjuder laddtjänster vid
parkeringsytor för boende i kommunala
bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade
engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan
och ställer krav i prioriterade
upphandlingar
10. Vi använder cirkulära möbler

anta

11. Vi möjliggör för medborgarna att
låna/hyra produkter istället för att köpa

anta

12. Vi mäter matsvinn i offentlig
verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från
maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för
energieffektiviseringar

anta

15. Vi minskar klimatbelastningen över
livscykeln vid byggnation

anta

I teorin uppfyller vi löftet men vi har för många
undantag, dvs. fossilbilar. Under 2021 finns det
potential att satsa på elfordon till hemtjänsten. Detta
är ett arbete som är på god väg då LFF har genomfört
en behovsutredning för elladdning som avses vara
klar under 2020.

uppfylls
uppfylls

anta
anta
anta

anta
uppfylls

Uppfylls i teorin. Vi kan ändå bli bättre på att
verkligen följa vårt egna system för t.ex.
parkeringsköp.
Det finns ett antal laddstationer vid kommunala
bostäder. Behovet kommer öka, därför är det rimligt
att arbetet fortsätter och utvecklas under 2021.
Vi uppfyller löftet genom redan genomförda insatser.
Arbetet bör dock fortsätta och utökas.
Enligt koncerninköp kommer detta göras oavsett.
Genom att anta löftet ändå kan vi synliggöra insatsen
och få inspiration och stöd i att utveckla arbetet.
Vi har jobbat med frågan, en avdelning på
miljöförvaltningen har inretts med återbrukade
möbler. Sannolikt uppfyller vi dock löftet inte. Frågan
och tillhörande uppdrag är inte nya men behöver
fokuseras på mer.
Borås Stad har varit involverat i Fritidsbanken och i
Cykelköket. Parkeringsbolaget erbjuder
reperationsstation i p-huset Vulkanus. Det finns
exempel på mindre och större insatser i andra
kommuner som borde möjliggöra ett genomförande
på en rimlig nivå. Löftet saknar en naturlig ägare i
kommunorganisationen så det kommer krävas
samordning.
Enligt måltidsorganisationen är vi på god väg att
kunna uppfylla löftet under 2021.
Enligt måltidsorganisationen är vi på god väg att
kunna uppfylla löftet under 2021.
Vi jobbar olika med energieffektiviseringar i olika
förvaltningar/bolag men i det stora hela uppfyller vi
löftet.
Antagligen uppfyller vi löftet till stor del med det som
är planerat för 2021 men hela området är att
prioritera för Borås Stad vilket också lyfts fram i
energi- och klimatstrategin som är under revidering.

16. Vi producerar egen solel

uppfylls

17. Vi har 100 procent förnybar el i
kommunens elavtal
18. Vi har arbetssätt för årlig
utsläppsminskning, en koldioxidbudget
19. Vi finansierar investeringar i egen
verksamhet genom grön obligation
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat
till allmänheten om klimat

uppfylls

Vi har ett antal anläggningar och under 2021 blir det
sannolikt en ny anläggning.

uppfylls
uppfylls
uppfylls

Kretsloppsveckan, hållbarhetsveckan tillsammans
med Navet.

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
3. Våra nya personbilar är miljöbilar
4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i kommunala bostadsbolag
8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
10. Vi använder cirkulära möbler
11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation
16. Vi producerar egen solel
17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en koldioxidbudget
19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om klimat

Vår kommuns mest lysande åtgärd på klimatområdet:

1. Vi använder en klimatstyrande resepolicy
Det innebär att kommunen har en resepolicy som följs upp årligen. Klimatstyrande
innebär att policyn ska styra mot resfria möten, minimera flygresandet, innefatta
miljö- och klimatkrav på fordon, reglera egen bil i tjänsten och erbjuda alternativ
som cykel och bilpool. Ett plus är om den även uppmuntrar till hållbart resande till
och från arbetet.

2. Vi klimatväxlar tjänsteresor
Det innebär ett klimatväxlingssystem där klimatbelastningen från
kommunanställdas flyg- och bilresor i tjänsten beräknas minst årligen
och åsätts ett monetärt värde som speglar exempelvis samhällsekonomisk
värdering. Klimatväxling används för att kunna stimulera önskvärda
klimatinvesteringar och/eller driftsåtgärder internt i organisationen.

3. Våra nya personbilar är miljöbilar
Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till
kommunal verksamhet ska vara ”spjutspetsnivå” eller ”avancerad nivå” i
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för personbilar. Endast
undantagsvis väljs basnivå, för undantagen krävs ansökan om dispens internt.

4. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
Det innebär att vi ställer miljö- och klimatkrav i alla avtal där transporter
upphandlas, exempelvis postleveranser och avfallstransporter. Vi ställer
också miljökrav i mer än 50 procent av upphandlingar av varor och tjänster
som kräver omfattande transportarbete, exempelvis matleveranser, städ- och
kontorsmaterial och parkeringsövervakning.

5. Vi deltar i Cykelfrämjandets kommunvelometer
Det innebär att insatser för cykling under föregående år mäts och
redovisas. Undersökningen bygger på självrapportering av kontrollerbara
uppgifter och syftet är bland annat att identifiera förbättringsområden.
Deltagande i kommunvelometern bör ske under flera år för att kunna se
förändringar över tid.

6. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
Det innebär att möjliggöra samnyttjande av parkeringsanläggningar, att
prioritera besöks- och handelsparkering i centrala områden framför annan
parkering, att se till att gatuparkering inte är subventionerad jämfört med
parkeringshus, att möjliggöra flexibla parkeringstal med stimulans av bilpooler
samt att frikoppla parkeringskostnaden från hyran av lägenheter.

7. Vi erbjuder laddtjänster vid parkeringsytor för boende i
kommunala bostadsbolag
Det innebär att boende i kommunala flerbostadshus ska kunna få möjlighet
att ladda sin el- eller laddhybridbil i anslutning till sin bostad, vid minst fem
geografiska platser. Kommunen kan teckna avtal med en tjänsteleverantör som
tillhandhåller en laddtjänst. Kostnaden för laddtjänster bör så långt möjligt tas ut
kommersiellt och bäras av dem som utnyttjar tjänsten.

8. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
Det innebär att kommunen ska ha bytt ut minst tre engångsprodukter till
flergångsartiklar eller bytt ut engångsprodukter av fossilbaserat material till
produkter av biobaserat, förnybart eller återvunnet material.

9. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i
prioriterade upphandlingar
Det innebär att kommunen bedömer var klimatkrav i upphandlingar gör störst
nytta (utöver upphandlingar som tas upp i punkt 4) och ställer krav i minst tre
upphandlingar under 2021.

10. Vi använder cirkulära möbler
Det innebär att kommunen ska ha inrett minst en arbetsplats, med minst 10
anställda, med mer än 50 procent cirkulära möbler. Alternativt använder minst
20 procent cirkulära möbler i kommunens organisation. Med cirkulära möbler
menas att de renoveras, repareras och används på nytt.

11. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter
istället för att köpa
Det innebär att kommunen kan visa att minst tre olika insatser har gjorts. Det
kan ske genom samverkan med näringslivet för att erbjuda fler hållbara tjänster,
att bostadsområden delar på saker, att kommunen erhåller platser att reparera
eller liknande.

12. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
Det innebär att kommunen mäter matsvinnet och har satt ett mål att minska
svinnet till max 45 g/portion i genomsnitt (lunch eller middag). I siffran ingår
alla tre typer av svinn: kökssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn.

13. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig
verksamhet och har mål
Det innebär att kommunen beräknar måltidens klimatpåverkan och har satt mål
att klimatpåverkan ska vara maximalt 0,9 kg CO2e/måltid i snitt. För att täcka in
alla typer av måltider i verksamheten kan kommunen sätta mål att nyckeltalet för
samtliga inköpta livsmedel ska minska till 1,7 kg CO2e/kg inköpta livsmedel.

14. Vi gör investeringar för energieffektiviseringar
Det innebär att kommunen har gjort en potentialstudie (kartläggning av nytta och
kostnad) och avsatt pengar för minst tre åtgärder för energieffektivisering i eegna
byggnader/lokaler.

15. Vi minskar klimatbelastningen över livscykeln vid
byggnation
Det innebär att kommunen har minskat byggnationers klimatpåverkan genom
att använda livscykelperspektiv, inklusive byggmaterial, arbetsmaskiner och
energianvändning vid drift, vid minst en (1) byggnation. Antingen i egen regi
eller som kravställning i markanvisning eller detaljplan.

16. Vi producerar egen solel
Det innebär att kommunen ska installera minst en egen anläggning för
produktion av solel eller är delägare i en solcellspark.

17. Vi har 100 procent förnybar el i kommunens elavtal
Det innebär att kommunen köper 100 procent förnybar el i alla förvaltningar och
bolag.

18. Vi har arbetssätt för årlig utsläppsminskning, en
koldioxidbudget
Det innebär att kommunen ska ha en politiskt antagen plan eller strategi för
en årlig utsläppsminskning inom kommunens territorium som ligger i linje
med kommunens egna, eller Västra Götalandsregionens koldioxidbudget med
en utsläppsminskningstakt om 16 procent per år.

19. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön
obligation
Det innebär att kommunen kan visa att minst en (1) investering har gjorts
genom grön obligation som kommunen gett ut själv eller via gröna lån från
Kommuninvest eller liknande. Gröna obligationer är ett sätt att låna pengar
till egna klimat- och miljöprojekt och samtidigt erbjuda investerare attraktiva
investeringsformer.

20. Vi arrangerar event/aktiviteter riktat till allmänheten om
klimat
Det innebär att ett årligt event eller flera mindre återkommande aktiviteter ska
genomföras, gärna i samarbete med studieförbund/organisationer och/eller med
kommunens energi- och klimatrådgivare. Genom ökad kunskap och medvetenhet
om klimatkrisen och inspiration till förändring kan kommunen möjliggöra och
skynda på omställningen.

Vår kommuns mest lysande åtgärd på
klimatområdet
Om kommunen saknar någon punkt på listan och vill
lyfta en annan insats som kommunen anser är särskilt
viktig och som genomförs just nu för klimatet. Detta är
en möjlighet att dela med sig av goda exempel och att få
uppmärksamhet för sitt arbete.

2020-06-10
Till kommunstyrelsen

Kommunernas klimatlöften
Omställningen till ett klimatsmart samhälle är vår tids stora utmaning, samtidigt som vi
nu har en kris till följd av Corona-pandemin. Den omställning vi har framför oss behöver
bygga oss mer rustade för framtiden. Vi har 10 år kvar att nå våra gemensamma mål:
klimatutsläppen i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030. Kommunerna
har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås och i att vara en föregångare
för företag och invånare. Nu bjuds Er kommun in att delta i satsningen Kommunernas
klimatlöften.
Kommunernas klimatlöften består av 20 olika åtgärder som är väl beprövade och som
kan ge stor utsläppsminskning. Kommunen väljer först hur många och vilka klimatlöften
som antas och som sedan genomförs under 2021. Fördelen med att göra klimatåtgärder
tillsammans är att vi kan utbyta erfarenheter och Klimat 2030 kan ge stöd för
genomförandet.
Den 16 december 2020 kommer kommunstyrelsens ordförande att bjudas in till Vara
konserthus för att överlämna Er kommuns klimatlöften till landshövding Anders
Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson. Vi kan då se klimatnyttan
av alla kommuners klimatlöften sammantaget. I slutet av 2021 följs arbetet upp och de
kommuner som utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas.
Väl mött i Vara konserthus hälsar

Anders Danielsson				
Landshövding Västra Götaland		

Johnny Magnusson
Regionstyrelsens ordförande

Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och
Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer. Kraftsamlingen
samlar kommuner, företag, högskolor och andra organisationer i Västra
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region.

Beskrivning av satsningen

Bakgrund

Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om, är en kraftsamling som drivs av Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i samverkan med andra aktörer.
Kraftsamlingen samlar företag, kommuner, högskolor och andra organisationer i Västra
Götaland som vill ta ställning och bidra i omställningen till en klimatsmart region. Alla
kommuner i länet har undertecknat målet att Västra Götaland till 2030 ska vara en
fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80
procent från 1990-års nivå till år 2030. Sedan 1990 har utsläppen hittills minskat med
cirka 15 procent. Nu, med 10 år kvar, måste vi öka takten för att det ska vara möjligt att nå
målen.
I den enkät som Klimat 2030 gjorde hösten 2019 till alla undertecknare framkom
att särskilt kommunerna önskar stöd för genomförande av klimatinsatser. Detta är
utgångspunkten för denna satsning: Kommunernas klimatlöften.
Att anta dessa klimatlöften är en del av genomförandet av Klimat 2030 och blir därmed en
del av kommunens åtagande. De kommuner som har gjort ett åtagande som undertecknare
av Klimat 2030 kompletterar med sina klimatlöften. Åtaganden är en kort beskrivning
av hur organisationen ska bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar och finns på
hemsidan: www.klimat2030.se.
Genomförandet av Kommunernas klimatlöften kan i vissa delar vara en del av
kommunens arbete med Agenda 2030-målen, Fossilfritt Sveriges utmaningar, WWF:s
kommunutmaningar och/eller en del av kommunens övriga klimat-, miljö- och
utvecklingsarbete.

Syfte

Kommunerna har en strategiskt viktig roll för att klimatmålen ska nås. Kommunerna
bjuds nu in att anta ett antal klimatlöften som ska genomföras under 2021. Kommunernas
klimatlöften består av 20 konkreta åtgärder där kommunen har rådighet, som är
beprövade och som ger stor utsläppsminskning. Dessa 20 klimatlöften täcker inte in
alla viktiga klimatfrågor i en kommun, utan är ett urval baserat på bland annat vad som
är möjligt att genomföra och följa upp under ett år. Vi vet att mycket arbete redan görs
i kommunerna, delvis andra åtgärder än de som finns med här. Fortsätt med dem och
beskriv gärna under ”kommunernas egna åtgärd” så att fler kan ta del av ert arbete.
Genom att lansera Kommunernas klimatlöften vill vi förstärka klimatarbetet i
kommunerna och åstadkomma något storartat tillsammans.

Hur

Kommunstyrelsen tar beslut om vilka och hur många åtgärder som ska genomföras. Klimat
2030 kommer att stödja kommunerna i genomförandet under 2021, med ambitionen att
kunna erbjuda konkret stöd för varje åtgärd. Beslut om vilka klimatlöften kommunen vill
anta skickas senast 1 december 2020 till klimat2030@vgregion.se.

Lansering

Kommunernas klimatlöften kommer att lanseras i Vara konserthus den 16 december 2020
där kommunstyrelsens ordförande överlämnar listan med sina antagna klimatlöften till
landshövding Anders Danielsson och regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson.
Gästerna bjuds på inspirationsföreläsning, kulturinslag och mingelbuffé.

Genomförande

Kommunen har ansvar för att de antagna klimatlöftena genomförs under 2021. Flera
kommunala förvaltningar och bolag kommer sannolikt ha en roll i genomförandet
av de olika åtgärderna. Klimat 2030 kommer att erbjuda stöd i genomförandefasen
med ambitionen att göra en stödinsats för varje åtgärd, exempelvis en workshop för
de kommuner som antagit ett specifikt klimatlöfte. Mer information och stödmaterial
kommer att finnas på www.klimat2030.se/klimatloften.

Uppföljning

Under november 2021 kommer kommunen att uppmanas att rapportera in hur det gått
med genomförandet av de klimatlöften som kommunen har antagit. De kommuner som
utmärker sig särskilt kommer att uppmärksammas.

Fortsättning

Om en kommun inte hinner genomföra något av sina antagna klimatlöften kan arbetet
fortsätta kommande år. Förutsatt att tillräckligt många kommuner deltar och satsningen
går bra så kommer Kommunernas klimatlöften att fortgå och Klimat 2030 ge stöd.
Intentionen är att listan med klimatlöften bibehålls men några justeringar kan göras.
På sikt är ambitionen att alla kommuner ska ha genomfört merparten av åtgärderna.
Tillsammans gör kommunerna stor skillnad!
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Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beslutar att Stadsledningskansliet fortsätter arbeta utifrån de
förslag som läggs fram i rapporten. Rapporten läggs till handlingarna.
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2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00764 3.2.1.0

Rapport Klimatläge 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att Stadsledningskansliet fortsätter arbeta utifrån de
förslag som läggs fram i rapporten. Rapporten läggs till handlingarna.
Ärendet i sin helhet
2019 antog kommunfullmäktige en koldioxidbudget för Borås Stad. I enlighet
med koldioxidbudgeten bildades klimatkommittén och klimatrådet under 2020.
Kommittén består av tjänstepersoner som driver, samordnar och analyserar
klimatarbetet. Klimatrådet är en politisk beredning under kommunstyrelsen.
Också i enlighet med koldioxidbudget ska kommittén årligen rapportera om
klimatläget till klimatrådet. Rapporten i bilagan är första rapporteringen som
med hänsyn till uppstartsfasen är mer avskalat än rapporterna framöver kan
förväntas vara. Klimatrådet har diskuterat rapporten på sitt sammanträde den 7
oktober och skickar vidare rapporten för diskussion i kommunstyrelsen.
Rapporten är främst ett kunskapsunderlag för politiken med en bedömning av
läget per arbetsområde och en beskrivning av vad som kan krävas framöver.
I rapporten för 2020 konstaterar klimatkommittén att goda insatser har skett
under året, delvis initierat av kommittén själv. Det finns behov och möjligheter
att intensivera arbetet med både utsläppsminskning och klimatanpassning. Även
utan en exakt uppföljningsstatistik kan vi inte utgå ifrån att Borås Stad eller
Borås klarar minskningstakten enligt koldioxidbudgeten. Pandemins effekter på
t.ex. resandet kan innebära större utsläppsminskningar men dessa kommer
sannolikt inte vara bestående i längden. Kommittén lämnar därför förslag på,
främst politiska åtgärder för att öka takten i klimatarbetet.
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SAMMANFATTNING
År 2020 påbörjades det förvaltningsövergripande klimatsamarbetet, Klimatkommittén. Med den här
rapporten avser Klimatkommittén beskriva Borås Stads klimatarbete under 2020 samt informera om möjliga
politiska åtgärder och rekommendationer för Borås Stads fortsatta klimatarbete under 2021.
Under 2020 har bland annat en ny energi- och klimatstrategi utformats, ett nytt internt nätverk kring energi
och byggnation har bildats och en förstudie gällande en möjlig kommunikationsplattform för hållbara
livsstilar pågår under hösten. Därtill har stadens stora almar vaccinerats mot almsjukan. Tack vara insatsen
har kommunen lyckats bevara en lokalt viktig kolsänka som årligen binder kol till ett värde av 605 000 kr.
Till följd av Covid-19 har flertalet åtgärder genomförts för att möjliggöra resefria möten och distansarbete.
Trots goda klimatinsatser 2020 behövs fler och effektivare åtgärder för att realisera Borås Stads ambitioner
om att uppnå en utsläppsminskning i enlighet med den lokala koldioxidbudgeten och anpassa Borås till ett
förändrat klimat. Klimatkommittén föreslår följande åtgärder för 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Finansieringsstöd till klimatinsatser
Borås Stads nya personbilar är miljöbilar
Riktlinjer för Borås Stads distansarbete
Förtydliga klimatfrågans dignitet i ägardirektiv och reglementen
Klimatkrav vid infrastrukturprojekt
Minska klimatpåverkan från engångsartiklar
Grön IT
Uppdrag avfallssamordnare
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1. INLEDNING
För att realisera Borås Stads ambitioner om att uppnå en utsläppsminskning i enlighet med den lokala
koldioxidbudgeten och anpassa Borås till ett förändrat klimat har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp
som benämns klimatkommittén bildads. Klimatkommitténs huvudsakliga syfte är att samordna och utvärdera
Borås Stads klimatarbete i dialog med Klimatrådet. Klimatrådet är en politisk beredning som bildades i
samband med den lokala koldioxidbudgeten antogs.
Den här rapporten avser beskriva Borås Stads aktuella klimatarbete informera om möjliga politiska åtgärder
och rekommendationer för Borås Stads fortsatta klimatarbete under 2021. Klimatkommitténs
rekommendationer och åtgärdsförslag grundar sig i uppföljningar från Borås Stads miljömål,
klimatkompensationssystem och energi- och klimatstrategin samt avstämningar med berörda aktörer inom
kommunkoncernen.
Rapporten är utformad efter fokusområdena i energi- och klimatstrategin, som dock inte är beslutad än,
eftersom dessa beskriver de prioriterade områden som Borås Stad behöver jobba med. Det är inte möjligt
att redan i år kunna ge en helhetsbedömning av klimatarbetet. Men de åtgärder och insatser som beskrivs
lyfter det som kräver särskild uppmärksamhet och eventuellt nya beslut eller uppdrag.

2. ÖVERGRIPANDE ARBETSSÄTT
Medlemmarna i Klimatkommittén har under 2020 bland annat arbetat med att förnya den nuvarande energioch klimatstrategin i samråd med berörda aktörer, civilsamhället och en politisk styrgrupp. Syftet är att
strategin ska konkretisera stadens klimat- och energiarbete och vara en förlängning av den lokala
koldioxidbudgeten. Klimatkommitténs målsättning är att strategin ska antas av kommunfullmäktige innan
årsskiftet 20/21. I figur ett görs ett försök att beskriva hur Borås Stads klimatpolitiska mål och styrdokument
konkretiseras och realiseras av lokalt verksamma aktörer med stöttning från Klimatkommittén.

Figur 1 beskriver hur politiska beslut förankras i mål och styrdokument som berör Borås Stads klimatarbete. De styrande
målsättningarna konkretiseras och realiseras genom klimatkommitténs arbete med kommunala bolag och förvaltningar,
näringsliv och civilsamhället samt i dialog med politiker.
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Detta krävs för att förstärka det övergripande arbetssättet
I nuläget finns det behov av att undersöka möjligheten att samla in, beräkna och visualisera ytterligare
utsläppsdata för att enklare kunna prioritera effektfulla åtgärdssatsningar och underlätta uppföljningen av
den lokala koldioxidbudgeten. Klimatkommittén avser, i samband med detta, att effektivisera
datainsamlingen och förvaltningen av det nuvarande klimatkompensationssystemet.
Det som återkommer i samtal och samråd kring energi- och klimatstrategin är bristen på resurser för att ta
sig an nya arbetssätt. Klimatkommittén bedömer att det är möjligt att med relativt små ekonomiska insatser
kunna höja kunskapsläget som ofta är en förutsättning för att kunna starta upp nya arbetssätt.
Åtgärdsförslag 1: Finansieringsstöd till klimatinsatser
Klimatkommittén föreslår ett finansieringsstöd för utredningar, utbildningar och mindre konsultinsatser
som syftar till att främja Borås Stads klimatarbete. Finansieringsstödet läggs förslagsvis ihop med den redan
existerande klimatkompensationsfonden som förvaltas av Miljö- och konsumentnämnden. Exempelvis
tillförs fonden en årlig summa. Från fonden kan förvaltningar söka medel till klimatinsatser enligt rutinerna
som Miljö- och konsumentnämnden beslutar om. Klimatkommittén kan initiera åtgärder med medel från
fonden.

3. ARBETET MED UTSLÄPPSMINSKNING
Borås Stads arbete med att minska utsläppen av växthusgaser utgår ifrån den lokala koldioxidbudgeten.
Enligt budgeten måste de direkta och indirekta utsläppen av koldioxid i Borås minska med 16 % årligen för
att undvikna en global uppvärmning på mer än 1.5 grader. Koldioxidutsläppen som orsakas av Borås Stad
kommer främst från byggnation, resor, el och uppvärmning samt inköp och konsumtion, se figur två. Figur
tre illustrerar utsläppen för en genomsnittlig invånare i Borås. Borås Stad har också möjlighet och ansvar att
skapa förutsättningar för boråsarna att minska sina utsläpp. I nedanstående avsnitt presenteras en
sammanfattning av de utsläppsminskade åtgärder som genomförts under 2020 för respektive fokusområde.
Utifrån nuvarande förutsättningar har även ett antal åtgärdsförslag för kommande år identifierats.

Figur 2 illustrerar Borås Stads koldioxidbudget och de aktiviteter som orsakar de störst

5

Figur 3 illustrerar koldioxidbudgeten för en genomsnittlig invånare i Borås och de aktiviteter som ligger bakom utsläppen

3.1 Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och kollektivtrafik
Klimatkommittén ansvarar för att samordna och följa upp Borås Stads interna klimatkompensation för
tjänsteresor med flyg och bil, i figur fyra illustreras den årliga utsläppsuppföljningen. Utsläppen från flygresor
inom kommunkoncernen har minskat kraftigt sedan 2015 och den största andelen CO2, under 2019,
kommer från resor med tjänstebil. Utsläppsstatiskt från resor följs upp i januari efterkommande år, därför
finns i nuläget ingen statistik från 2020. Däremot finns det uppgifter om att flera förvaltningar har genomfört
cykelfrämjande åtgärder för att öka tjänsteresor med cykel under 2020. Borås Stads fordonsflotta har utökats
med två nya eldrivna mopedcyklar. Den ena kan bokas via cykel- och bilpoolen och den andra tillhör
hemtjänsten. Fler laddstolpar har installerats och fler elbilar har köpts in till fordonspoolen. Tidigt under
hösten 2020 antogs dessutom nya riktlinjer för resor, där långväga tågresor som första alternativ lyfts fram
tydligare.

Ton CO2 från tjänsteresor med bil och fly inom
kommunkoncernen
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Figur 4 visar mängden koldioxid från tjänsteresor med bil eller fly inom kommunkoncernen
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Till följd av covid-19 har flertalet förvaltningar och bolag investerat i teknik och utrustning för digitala
möten för att i större utsträckning möjliggöra för distansarbete. Insatserna kan förväntas resultera i minskade
utsläpp från resor, både tjänsteresor och pendlingsresor, men i nuläget finns inga mätbara utsläppssiffror.
Däremot vet vi att antalet webbaserade möten ökade markant under våren 2020. Under april månad
anordnades 6000 online möten, jämfört med januari 2020 då det endast anordnades 123 online möten.
Majoriteten av de lokalt transportrelaterade koldioxidutsläppen kommer från den resterande vägtrafiken
inom Borås kommun. Under 2020 har kommunen bland annat arbetat med en ny trafikplan, cykelstrategi
och mobility management åtgärder som förhoppningsvis kan resultera i en minskning av de totala utsläppen
från den lokala vägtrafiken. Till hösten deltar dessutom ett antal grundskolor i projektet På egna ben som
ska få fler barn att komma till skolan utan bil.
Detta krävs för att förstärka arbetet med fossilfri vägtrafik
För att kommunens egna resor ska kunna bli fossilfria krävs en kraftfull satsning på laddinfrastruktur till
elfordon och biogastankstationer vid kommunala arbetsplatser, särskilt hemtjänsten. I nuläget finns det
endast ett fåtal laddstationer utanför Borås centrum. Det är därför nödvändigt med en mer utbred
laddinfrastruktur för att fler ska kunna välja el- och gasfordon. Lokalförsörjningsförvaltningen, som har fått
ett utrednings- och planeringsuppdrag i Borås Stads plan för laddinfrastruktur, behöver komma igång med
utbyggnaden av laddinfrastruktursplanen. Boråsregionen driver dessutom, bland annat tillsammans med
Borås Stad, ett projekt om offentliga laddpunkter och biogasstationer inom Sjuhärad, möjligheterna till
etablering av gasstationer nära hemtjänstens arbetsplatser bör bevakas även i denna projektsatsning.
Det digitala arbetssättet som vi har lärt oss under den pågående pandemin behöver utvecklas och förvaltas
framöver. Dessutom bör Borås Stad göra det attraktivt för sina anställda att kunna välja att cykla till och
inom arbetet genom att bli en cykelvänlig arbetsplats.
För att minska utsläpp från all vägtrafik inom Borås kommun behövs en omgående och omfattande
etablering av fler laddstationer, i synnerhet vid kommunala bostäder och destinationsmål som arbetsplatser
samt vid vissa besöksmål såsom djurparken. Laddstationer och flyttande biogas till tunga fordon kommer
bli ett viktigt område där Borås Stad behöver undersöka möjligheterna att stödja utvecklingen. Dessutom är
det av största vikt att visionen om fossilfri vägtrafik konkretiseras i den nya trafikplanen och genomsyrar
utvecklingen av stadens infrastruktur. Vid nyetablering av större vägar bör det ske en
trafikmängdskompensation genom att begränsa trafikmängden på andra vägar som avlastas. Nya vägar får
inte leda till mer, så kallad inducerad trafik eftersom den totala trafikmängden inte bör öka. Arbetet med
mobility management inom Borås Stad behöver mer personella resurser och en tydligare ansvarsfördelning
framöver då arbetet idag är för utspridd över olika organisationer.
 Åtgärdsförslag 2: Borås Stads nya personbilar är miljöbilar
Denna åtgärd överensstämmer med ett klimatlöfte inom ramen för Klimat2030 och med ambitionen i Borås
Stads Riktlinjer för resor. Det är rimligt att Borås Stads fordonsflotta snabbt tar steget till att bli helt fossilfri.
Lokalförsörjningsförvaltningen bör ges de uppdrag och medlen som krävs för att under 2021 och 2022
kunna etablera laddinfrastruktur för hemtjänstens tjänstebilar.
 Åtgärdsförslag 3: Riktlinjer för Borås Stads distansarbete
Klimatkommittén föreslår ett uppdrag till Kommunstyrelsen att systematiskt tillvarata kunskap och
erfarenhet kring resfria arbetssätt och distansarbete under pandemin. Borås Stad bör vara positiv inställd
och stöttande i dessa nya arbetssätt för att minska Borås Stads klimatpåverkan från resor, både gällande
resor i tjänst och resor till och från jobbet.

3.2 Byggnation med låg klimatpåverkan
Under våren 2020 har klimatkommittén startat ett nätverk för energi- och byggfrågor i syfte att skapa en
gemensam dialog och ett enhetligt förhållningssätt kring byggnation och energianvändning inom Borås
Stads kommunkoncern. Klimatkommittén samordnar och administrerar mötena samt bjuder in eventuella
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rådgivare och experter. Nätverket har haft månadsvisa möten sedan april och temana hittills har rört,
klimatsmart byggnation och energi- och effektoptimering. Klimatkommittén har även påbörjat en närmare
dialog med utvalda förvaltningar i syfte att stötta och samordna utvecklingen mot mer hållbart byggande
och ökad energieffektivisering. Viskaforshem använder trämaterial för aktuella nybyggnationsprojekt.
Detta krävs för att förstärka arbetet med klimatoptimerad byggnation
Byggnation och byggmaterial har en mycket stor potential att bidra till att Borås Stad kan följa sin
koldioxidbudget. För att kunna bygga mer klimatoptimerad krävs det kunskap kring praktiska lösningar,
kravställning vid upphandling av entreprenad och kring kostnadseffektivitet. Klimatkommittén bedömer att
marknadsläget och kunskapsnivån i Sverige har nått en nivå som möjliggör snabb handling. Borås borde
inte förlora någon tid och bör ställa krav på klimatoptimerat materialval, förnybar energianvändning i
byggprocesser och ökad återbruk och återvinning av byggmaterial. Detta gäller både lokaler och bostäder
men även anläggning och underhåll av infrastruktur.
 Åtgärdsförslag 4: Förtydliga klimatfrågans dignitet i ägardirektiv och reglementen
I samråd med Borås Stads ekonomichef, finanschef, budgetchef och avdelningen för kvalitet- och utveckling
uppmärksammades behovet av att förtydliga klimatfrågans dignitet i förvaltningarnas reglementen och
bolagens ägardirektiv. Klimatkommittén föreslår att ändra reglementet för Lokalförsörjningsförvaltningen
och ägandedirektiv för kommunala bostadsbolag med ett tydligt uppdrag eller mål om klimatoptimerad
byggnation.
 Åtgärdsförslag 5: Klimatkrav vid infrastrukturprojekt
Trafikverket ställer krav på klimatoptimering och klimatkalkyl vid byggnationer vilket har inspirerat andra
kommuner såsom Göteborgs Stad att ställa liknande krav. Klimatkommittén föreslår att Tekniska nämnden
får i uppdrag att undersöka och införa liknande klimatkrav.

3.3 Resurseffektiv konsumtion och produktion
Under våren 2020 har Klimatkommittén undersökt ett möjligt koncept för en näringslivssamverkan med
fokus på klimat. Utifrån en nationell, regional och lokal omvärldsbevakning har ett konceptförslag tagits
fram och presenterats för Klimatrådet. Klimatkommittén har undersökt möjligheterna för extern
projektfinansiering, arbetet planeras fortsätta under 2021. Konsumentrådgivningen har satsat mer på att
kommunicera kring hållbara livsstilar via Konsument Borås Facebooksida. Därtill har en förstudie gällande
en gemensam kommunikationsplattform för hållbara livsstilar i Sjuhärad på börjats under hösten 2020.
Klimatkommittén projektleder förstudien och förhoppningen är att den ska resultera i en större
projektsatsning som på längre sikt kan få klimatvinster för hela Borås regionen.
Detta krävs för att förstärka arbetet med resurseffektiv konsumtion och produktion
Kommunens egna inköp av material, tjänster och livsmedel behöver ske med mer långtgående krav på låg
klimatpåverkan och resursanvändning. Det kommer krävas ett systematiserat arbetssätt för att säkerställa att
klimat- och miljöaspekter beaktas vid upphandling. Kunskapen kring inköpens klimatpåverkan behöver öka
för att kunna identifiera rätt åtgärder utifrån klimatpåverkan och kostnadseffektivitet.
För att främja hållbar produktion behöver samverkan med näringslivet utvecklas. Utredningen av möjliga
samverkansformer behöver leda till konkreta arbetssätt under 2021.
Boråsarnas konsumtion av varor, tjänster och livsmedel orsakar stor klimatpåverkan. Det är inte alltid lätt
att vara en hållbar konsument och Borås Stad behöver utveckla sitt arbetssätt för att nå ut med relevant
information och kunskap. Förstudien om en kommunikationsplattform för hållbar livsstil behöver utmynna
i en konkret kommunikationssatsning.
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 Åtgärdsförslag 6: Minska klimatpåverkan från engångsartiklar
Klimatpåverkan från kommunala inköp bör analyseras och beräknas för att kunna prioritera rätt och kunna
följa upp åtgärder. Klimatkommittén föreslår att vård- och äldreförvaltningen tillsammans men
koncerninköp får i uppdrag att minska klimatpåverkan från engångsartiklar inom vård- och omsorg.
 Åtgärdsförslag 7: Grön IT
Elektroniska produkter orsakar relativ stor klimatpåverkan som går att minska genom krav på produkten
avseende tillverkning, energiprestanda, livslängd och möjlighet till uppdatering reparation eller
återanvändning. Det är ett bra läge att nu förnya uppdraget om att jobba med grön IT.
 Åtgärdsförslag 8: Uppdrag avfallssamordnare
Avfallsförebyggande, ökad avfallssortering och mer återvinning innebär energi- och resursbesparing samt
minskad klimatpåverkan. Med en regional avfallsplan snart på plats kommer det krävas en samordnande
funktion för avfallsfrågan inom kommunkoncernen. Göteborgs Stad har med stor succé drivit ett antal
projekt mot kommunala verksamheter och lyckats minska resursanvändningen och avfallsmängderna.
Klimatkommittén föreslår att fastställa ett uppdrag om en avfallssamordnare.

3.4 Resurseffektiv energianvändning och - försörjning
Lokalförsörjningsförvaltningen och de kommunala bostadsbolagen samt övriga bolag med fastighetsansvar
jobbar kontinuerligt med energieffektivisering och energieffektiv nybyggnation. Inom det nyskapade
nätverk för energi- och bygg som har startas under 2020 har deltagarna nu möjlighet till informationsutbyte,
inspiration och kunskapshöjande inslag. Sobackens anläggningar är i drift och fjärrvärmen är lite mer
fossiloberoende. På många fastigheter installeras det solceller.
Detta krävs för att förstärka arbetet med resurseffektiv energianvändning och -försörjning
För att göra ett bra arbete ännu bättre kan man lära sig från de som leder utvecklingen. Omvärldsbevakning
av goda exempel behöver tas vidare till konkreta förbättringar. Studiebesök, utredningar och samverkan i
forskningsprojekt kan leda till minskat uppvärmningsbehov, energibesparingar och lägre effekttoppar i
elanvändningen.

3.5 Ökad lagring och upptagning av koldioxid
Till viss del jobbar Borås Stad redan med koldioxidlagring genom sitt skogsbruk. Under 2020 har stadens
stora almar vaccinerats för att skydda mot almsjukan. I och med insatsen har kommunen lyckats bevara en
lokalt viktig kolsänka som årligen binder kol till ett värde av 605 000 kr. Insatsen har ansökt om
finansieringsstöd via klimatkompensationsfonden.
Detta krävs för att förstärka arbetet med ökad lagring och upptagning av koldioxid
Skogsbruket kan sannolikt klimatoptimeras ännu mer genom att hålla kunskapsnivån hög och lära sig från
goda exempel. Tillverkning av biokol till koldioxidlagring och jordförbättring i Stadens parkarbete bör
undersökas av Borås Energi och miljö tillsammans med tekniska förvaltningen. Kunskapsnivån kring lagring
och upptag av koldioxid behöver höjas.

4. ARBETET MED KLIMATANPASSNING
Arbetet med att anpassa staden till ett klimat i förändring är i ett uppstartsskede. De närmaste åren kommer
det praktiska arbetet främst att inriktas på att samla information, utreda och analysera för att kunna planera
vilka åtgärder som ska genomföras. Det kan vara alltifrån att ta fram nya rutiner vid extremväder, till att
grundligt utreda, analysera och värdera stora infrastrukturförändringar/satsningar som ligger årtionden i
framtiden. När den nya energi- och klimatstrategin antagits ska alla verksamheter inom kommunkoncernen
analysera och förankra ett kontinuerligt arbetssätt för klimatanpassning i respektive organisation.
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4.1 Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter
Till viss del arbetar förvaltningar och bolag redan idag med att anpassa Borås till ett förändrat klimat genom
att ha beredskap för ovanliga händelser. Exempelvis genom att förebygga riskerna vid extrema
väderhändelser i stadsplanering. I och med den nya energi- och klimatstrategin ska alla verksamheter inom
kommunkoncernen analysera och förankra ett kontinuerligt arbetssätt för klimatanpassning i respektive
organisation.

4.2 Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse
Det tas redan idag hänsyn till effekterna av ett klimat i förändring i fysisk planering i den mån underlag och
analyser finns att tillgå. Däremot har anpassningsarbetet i befintlig bebyggelse ännu inte påbörjats. Fler och
bättre analyser behövs för att kunna anpassa den fysiska samhällsstrukturen till ett förändrat klimat.
Klimatanpassning av befintlig bebyggelse behöver komma igång hos alla aktörer inom kommunkoncernen.

4.3 Trygg och säker infrastruktur i ett förändrat klimat
Arbetet med en trygg och säker infrastruktur har påbörjats. Berörda aktörer har påbörjat ett analysarbete
för dricksvattensäkerhet. Länsstyrelsen håller på att ta fram Riskhanteringsplaner inom ramen för
Översvämningsdirektivet som förväntas publiceras under 2021.

4.4 Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar
Riskhanteringsplaner från Länsstyrelsen berör även utformningen av robust och säker ledning i kris. Som
tidigare nämnt väntas Riskhanteringsplanerna för Översvämningsdirektivet publiceras under 2021.
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Energi- och klimatstrategi
Strategin i sitt sammanhang
Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att minska utsläppen
av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället samt arbetet med att förbereda
samhället för effekterna av ett förändrat klimat. Strategin tillsammans med miljömålen utgör
även Borås Stads energiplan som varje kommun ska ha enligt lag. Klimatfrågor berörs även i
flera andra av styrdokumenten, så strategin behöver ses i det större sammanhanget och utifrån
ordningen bland styrdokumenten. Borås Stad är på väg mot en tillitsbaserad styrmodell, vilket
innebär mindre detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som ska leda till
handling. Den tillitsbaserade modellen har påverkat utformningen av strategin.
Energi- och klimatstrategin har tagits fram för första gången 2015 och sedan dess har klimatfrågan
blivit ännu mer högaktuell. Följande beslut på global och nationell nivå påverkar Borås Stads
klimatarbete:

• 2015 preciserades Västra
Götalandsregionens mål
om fossiloberoende region
år 2030 med tillägg om att
växthusgasutsläppen ska
minska med 80 procent till
år 2030 jämfört med
1990 och att utsläpp från
konsumtion ska minska
med 30 procent mellan
2010 och 2030.

Följande av de globala målen kommer
strategin särskilt bidra till

• 2016 började Agenda
2030 och FN:s globala
hållbarhetsmål att
gälla. Flera av målen
har kopplingar till
klimatförändringar,
utsläpps- och energifrågor.

• 2016 trädde det globala
klimatavtalet från Paris i
kraft där man slog fast att
ambitionen är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med
förindustriell tid för att lindra effekterna från ett varmare klimat

• 2016 slöts en energiöverenskommelse med bland annat ett mål om 100 procent
förnybar elproduktion i Sverige år 2040

• 2017 fick Sverige ett klimatpolitiskt ramverk, bland annat med målet om
nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045

• Sveriges klimatlag trädde i kraft 2018 och klimatpolitiska rådet bildades för att
säkerställa att svensk politik följer klimatmålen

• Oktober 2018 kom IPCCs specialrapport som förtydligade skillnaderna mellan
effekterna från en 1,5 och en 2 grad varmare värld. Effekterna riskerar att vara
mycket starkare.
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• December 2019 fick Borås Stad en koldioxidbudget som visar på att starka
utsläppsminskningar på cirka 16 procent per år krävs för att kunna bidra till
Parisavtalets ambition om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över
förindustriell tid. Koldioxidbudgeten ligger till grund för strategin.
I Borås har vi länge arbetat för minskade klimatutsläpp och kan se resultat i form av en
minskning av koldioxidutsläppen från energianvändningen med cirka 50 procent från 1990
(källa: SCB). Det är vi stolta över och vi kommer att se fler resultat från mer långsiktiga
satsningar såsom en hållbarhetsanpassad översiktsplan. Vi vet dock också att arbetet med att
minska klimatutsläppen behöver intensifieras, de positiva insatserna måste fortsätta och bli fler.
Minskningar av klimatutsläpp är inget som Borås Stad gör på egen hand. Det visar exempelvis
minskningen av oljeanvändningen för uppvärmning av bostäder i Borås med 98 procent
jämfört med 1990-talet. Det skedde bland annat tack vare stora fjärrvärmesatsningar men
även boråsarna har i hög grad varit delaktiga i arbetet och behövs även i fortsättningen i allt
från klimatsmart konsumtion till ökad produktion av hållbar förnybar el och värme.
Effekterna av ett varmare klimat påverkar Borås på flera sätt. Staden måste kunna klara
påfrestningarna som ett varmare klimat innebär och skydda invånarnas hälsa och trygghet.
I en omvärld med risk för osäker livsmedelsförsörjning, ekonomisk instabilitet och en ökande
befolkningsförflyttning till följd av klimatförändringarna, så behöver Borås Stad stå stark,
trygg och med resurser och kompetens att hantera oförutsedda händelser. Borås Stad behöver
till exempel anpassa verksamheter riktade till sårbara grupper i samhället så som barn, äldre
och andra grupper. Dessa ska ges en trygg, säker skolgång, och äldrevård även vid extrema
väder och ett klimat i förändring. I den växande och förtätade staden ska vi behålla eller
nyskapa grönska som kan hjälpa hantera höga vattenflöden, skyfall och bidra till en svalare
och trivsammare stad vid värmeböljor.

Syfte
Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för hur Borås
Stad ska

• intensifiera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser enligt
koldioxidbudgeten,

• hushålla med energi och resurser,
• stödja boråsarna i att minska deras utsläpp av växthusgaser,
• anpassa staden till nuvarande och kommande klimat för att minska riskerna och
lindra konsekvenserna av klimatförändringarna i Borås

• bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle i den allt
snabbare globala omställningen till hållbara samhällen.

Arbetssätt
Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett förändrat klimat
kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet för att identifiera och genomföra
rätt åtgärder.
Strategin pekar huvudsakligen ut de områden där det finns potential att nå bra resultat med
stor effekt.
Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera strategin i
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respektive budget och verksamhet både när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser
och klimatanpassning. Arbetet ska utmynna i en handlingsplan som kan vara ett fristående
dokument eller inkluderad i ett annat verksamhetsdokument och som rapporteras till och
beslutas av ansvariga politiker på respektive nivå. Följande arbets- och tankesätt ska ligga till
grund för att omsätta strategin till handling:

• Integrera strategin i den egna verksamheten
o Analysera den egna verksamhetens klimatpåverkan och möjligheter att
stödja andra organisationer eller boråsarna i att minska sin klimatpåverkan.
o Kartlägga kopplingar till klimatanpassning, hur verksamheten kan bidra
till ett robust samhälle anpassat till klimatförändringar.
o Identifiera åtgärder, till exempel genom att närma sig ett område med
perspektiven ”Vad kan effektiviseras, vad kan bytas ut, vad kan minskas?” och
”Vad kan vi sluta med, vad behöver vi börja med?”
o Lägga åtgärder i åtgärdsbanken, för ökad samverkan och transparens
o Långsiktighet, helhetssyn och konsekvensmedvetenhet behöver beaktas
för att skapa synergier med andra hållbarhetsområden.
o Prioritera bland åtgärderna genom att jämföra kostnadseffektivitet,
potentialstorlek, tidsperspektiv och genomförbarhet.
o Mätning, uppföljning och analys, hitta nyckeltal eller mål för respektive
verksamhet så att uppföljningen kan visa om vi är på rätt väg och om vi
behöver omvärdera arbetssätt.

• Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft
o Ekonomi, analys av ekonomiska modeller och styrning såsom
lönsamhetskalkyler, kostnadsansvar; hur kan hållbara projekt och arbetssätt
gynnas?
o Prioritera en gång till, där vi börjar med nya åtgärder och arbetssätt, behöver
det eventuellt ske på bekostnad av befintliga arbetssätt
o Hög kunskapsnivå, sprid relevant kunskap brett i organisationen så att den
inte stannar hos en eller få personer.
o Samverka med andra aktörer inom och utanför Borås Stad.
o Engagera invånare och näringsliv.

• Genomföra åtgärder

o Handlingskraft och resultat ska prägla arbetssättet, analyser och utredningar
måste utmynna i genomförda åtgärder och nya arbetssätt
Åtgärdsbanken
Till energi- och klimatstrategin finns det en åtgärdsbank som innehåller klimatrelaterade
åtgärder. Åtgärderna är sorterade efter ett antal olika kategorier som bland andra strategi, effekt
och kostnad. Nämnder och bolagsstyrelser eller förvaltningar och bolag lägger till åtgärder och
väljer ut åtgärder från banken i planeringen inför kommande år. Åtgärdsbanken som är ett
levande dokument är också ett verktyg som ger överblick över vad som är på gång eller avslutat
vilket skapar transparens och kunskap internt och externt för den som vill veta vad som görs.

6

Borås Stad | Energi- och klimatstrategi

Genomförandestöd
För att säkerställa arbetet med energi- och klimatstrategin finns det två funktioner inom
Borås Stad. Den ena är klimatrådet som består av politiker och som är en beredning under
kommunstyrelsen. Den andra är klimatkommittén som består av strateger och samordnare för
klimatfrågor och ekonomichefen. Klimatkommittén ger stöd i arbetet med handlingsplaner,
samordnar och driver genomförandet, ansvarar för åtgärdsbanken och genomför uppföljningen.

Processkarta över hur strategin ska omsättas till handling med stöd av klimatkommitté
och klimatråd.
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Strategier för minskad klimatpåverkan
Strategierna pekar ut riktningen för arbetet inom ett antal prioriterade områden. Områdena
omfattar både lokala utsläpp av växthusgaser och utsläpp på andra ställen som sker till följd
av konsumtion av varor och tjänster. Borås Stad har en koldioxidbudget och i enlighet med
den behöver utsläppen minska med 16 % per år inom kommunkoncernen och i samhället.
Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och
kollektivtrafik
Utsläppen från vägtrafik är den största lokala utsläppskällan och minskar för långsamt, trots
att det finns beprövade lösningar och fattade beslut. Arbetet med att minska Borås Stads egna
utsläpp från persontransporter, arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet. Borås
Stad ska även skapa förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor,
att skapa effektivare godstransporter, att kunna välja hållbara bränslen och el och att kunna
välja gång, cykel och kollektivtrafik som transportsätt.
Byggnation med låg klimatpåverkan
Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är områden som orsakar
stora utsläpp. Utsläppen mäts och åtgärdas för närvarande inte i någon större omfattning. Borås
Stad ska bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser
som är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. Byggnationen ska orsaka låga utsläpp under
byggskedet, kräva låg energianvändning under drift och leda till ökad möjlighet till återbruk
och återvinning vid rivning.
Resurseffektiv konsumtion och produktion
Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella
utsläpp och för Borås Stads klimatpåverkan. Arbetet med att minska dessa utsläpp går sakta
och potentialen att agera med relativt enkla medel är stor. Borås Stads insatser ska fokusera
på fem områden.

• Inköp av varor, livsmedel och tjänster ska ske med ökad prioriteringen på minskad
klimatpåverkan och hållbar resursanvändning, cirkulära användningsmodeller och
minskad avfallsmängd. En ökad prioritering kräver en noggrann avvägning mot
andra krav på kvalité och hållbarhet.

• Öka arbetet med att sprida kunskap och inspiration och att skapa strukturella
förutsättningar för invånarna att kunna konsumera mer hållbart och cirkulärt.
Det hållbara valet ska vara självklart och lätt.

• Stödja det lokala näringslivet i en klimatomställning genom att erbjuda bland annat
rådgivning och samordning.

• Stärka rollen som hållbar arbetsgivare genom att uppmuntra och underlätta för
anställda att minska sitt klimatavtryck.

• Utbilda barn och unga till klimatsmarta boråsare. Klimathänsyn och hållbar livsstil
ska bli en självklar del av vardagen för nästa generation boråsare.
Resurseffektiv energianvändning och -försörjning
När fossil olja som basbränsle i uppvärmningssystemen fasats ut, behöver de positiva satsningarna
på fjärrvärme och kraftvärmeproduktion fortsätta samtidigt som det väntar nya utmaningar.
Borås Stad måste minska effekttoppar i användningen av värme och el som ofta innebär
beroende av fossil energi. För att gynna en ökad produktion av hållbar el med lokal användning
behöver kommunkoncernen Borås Stad undersöka möjligheter att lagra energi över kort och
8
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lång tid. Utöver dessa två utmaningar behöver vi också fokusera på hushållning med energi.
Även hållbara, förnybara bränslen och solceller har en miljö- och klimatpåverkan, därför är
en minskad energi- och resursanvändning alltid prioriterad.
Ökad lagring och upptag av koldioxid
Det räcker inte att minska utsläppen, utan kommunkoncernen måste även se över möjligheterna
att skapa så kallade negativa utsläpp, det vill säga upptag av koldioxid. Mark och skog som Borås
Stad äger och förvaltar har potential att ta upp mer koldioxid. Genom ökat kunskapsutbyte
mellan Borås Stad och andra aktörer kan alla parter utveckla sitt arbete med att optimera
markanvändning och skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Även tekniska åtgärder för att binda
och lagra koldioxid ska undersökas och implementeras.

Strategier för klimatanpassning
Arbetet med klimatanpassning i Borås Stad är i sin linda, de kommande åren behöver vi skapa
en samordnad kunskap om vad som redan görs och vad som behöver göras.
Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter
Borås Stad behöver integrera anpassningen i kommunkoncernens berörda verksamheter

Den kommunövergripande samordningen som berör klimatanpassningen ska fortsätta utvecklas
med strukturell kunskapsfördelning och förankring i kommunkoncernen.
Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse
Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att hantera klimatets förändringar.
Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens fastighetsbestånd, både nya och befintliga
bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare och blötare klimat. Borås Stad ska aktivt
bidra till att det privata fastighetsbeståndet blir klimatanpassat.
Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat
I ett förändrat klimat kommer vår infrastruktur utmanas. Funktionen av anläggningar och
strukturer som säkrar grundläggande funktioner i samhälle behöver säkerställas så att de
fungerar oavsett väder och klimat.
Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar
Borås Stad är den samlande kraften i kommunen för att hantera krissituationer, även i ett
förändrat klimat. I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aspekter för klimatanpassning
tas med för att analysera hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser.

Uppföljning
Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med strategin i respektive verksamhet och ansvarar
för att följa upp respektive åtgärder. Hur arbetet med strategierna fortlöper övergripande
följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål eller motsvarande som
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för.
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1 Bakgrund
Borås Stads energi- och klimatstrategi har tagits fram 2015. Trots att strategin inte
hade tappat aktualitet fanns det bra anledningar till att revidera strategin från
grunden. En anledning var att Borås Stad hade fått en koldioxidbudget under
hösten 2019 som visade på behovet av raska och kraftfulla minskningar av
växthusgasutsläpp. Den andra anledningen var att behovet av anpassningen till
effekter av ett förändrat klimat hade blivit mer aktuellt och behövde styras upp.
Tredje anledningen var att Borås Stad var på väg till ett mer tillitsstyrt system som
även påverkar utformning av styrdokument och arbetssätt.
Den reviderade strategin ska täcka både minskning av klimatpåverkan från
offentliga verksamheter och samhället i stort samt anpassning till effekter från ett
varmare klimat. Dokumentet innehåller en beskrivning av arbetssätt för hur
organisationer kan använda strategin för att genomföra åtgärder. Vidare finns det
strategier för att peka ut riktningen för arbetet.
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2 Samrådsprocessen
Samrådet för den reviderade energi- och klimatstrategin pågick perioden 17 april –
31 augusti 2020. Samrådsunderlaget remitterades till lokala nämnder och bolag,
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen, samt Räddningstjänsten.
Allmänheten bjöds in att svara på remissen via Borås Stads hemsida vilket också
uppmärksammades i Borås Tidning.
Remissinstanser
Totalt:
Nämnder, förvaltningar
Styrelser, bolag
Externa instanser
Partier
Övriga, civilsamhälle

Antal Tillstyrker Tillstyrker
med ändring
31
19
5
16
12
2
6
4
1
3
2
4
1
2
2

Avstyrker Avstår,
neutral
2
5
2
1
1
1
1
1

3 Sammanfattning av inkomna synpunkter
Majoriteten av remissinstanserna ställer sig positivt till strategin. Det har
kommit in ett flertal synpunkter varav vissa är verksamhetsspecifika och andra
är mer allmänna och återkommande.
 En inledning med bakgrund och nulägesbeskrivning önskas för mer
tydlighet och förståelse.
 Arbetssätten och ansvarsfördelningen behöver förtydligas. Det behöver
framgå hur verksamheterna kan få stöd i processen att ta fram
handlingsplaner. Ansvar och användning av åtgärdsbanken behöver
förtydligas.
 Det efterfrågas tydligare mål och ramar för arbetet. Detta hänger också
ihop med att flera önskar mer tydlighet kring uppföljningsprocessen.
 Ett antal remissinstanser anser att den ekonomiska avvägningen bör få
mer plats.
 Att klimatanpassningen inkluderas i strategin ser många instanser positivt
på.
 Det allmänt mer tillitsstyrda arbetssättet anser många instanser är positivt
och kommer underlätta arbetet.
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4 Strategins möjligheter och begränsningar
Borås Stad har riktlinjer för styrdokument och Borås Stad befinner sig också på
den så kallade Tillitsresan som ska leda till en ny styrmodell. Utifrån dessa
förutsättningar finns det möjligheter och begränsningar för strategin som
styrdokument. Strategin ska peka ut riktningar för arbetet men inte innehålla
detaljerade åtgärder såsom en plan. Strategin ska inte peka ut uppdrag till
enskilda förvaltningar och bolag. Strategin ska fokusera på det som innebär ny
politisk styrning. Redan tagna beslut ska inte upprepas, allmänna beskrivningar
och utförlig bakgrund behöver finnas på andra ställen.

5 Översiktlig beskrivning av genomförda ändringar
och kompletteringar
Strategin har fått en inledande text som förtydligar bakgrunden och skapar ett
sammanhang med andra styrdokument och händelser. Arbetssätten har
förtydligats bland annat med tillägg om vilka stödfunktioner som finns för att
kunna implementera strategin i respektive verksamhet. Klimatkommittén och
klimatrådet som har införts i och med koldioxidbudget har förankrats i
strategin.
Förväntningen att nämnder/styrelser behöver skapa en verksamhetsspecifik
handlingsplan har konkretiserats och så även ambitionen att minska
växthusgasutsläppen i enlighet med koldioxidbudgeten.
Strategierna har blivit anpassade utifrån en del kommentarer och synpunkter
men ändringarna är mindre omfattande.
Uppföljningen har förtydligats där ett uppföljningssteg har lagts till som avser
redovisning av handlingsplaner för respektive nämnd/styrelse.

6 Inkomna yttranden/synpunkter
Samtliga inkomna synpunkter redovisas i tabellen i vänstra spalten. I högerspalten
ges kommentarer till respektive synpunkt i där det ansetts möjligt och nödvändigt.
Privatpersoner har anonymiserats och endast synpunkter som bedöms relevanta ur
strategins perspektiv har tagits med.

Samrådsredogörelse

Borås Stad

Datum

Sida

2020-10-07

6(40)

Yttranden/synpunkter
6.1 AB Bostäder i Borås Stad
AB Bostäder i Borås styrelse har inget att erinra om remissförslaget,
Borås Stads revidering av energi- och klimatstrategi och ställer sig
därmed positiv till förslaget.
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6.2 Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden ser positivt på Borås Stads energi- och
klimatstrategi. Särskilt positivt är att strategin tar hänsyn till ett
tillitsbaserat styrsätt, samt att strategins mål följs upp i samband med
miljömålsuppföljningen. Genom att uppföljningarna hålls ihop,
gynnas helhetsperspektivet på miljöfrågorna. Arbetslivsnämnden
tillstyrker därmed ”Borås Stads energi- och klimatstrategi”.
Jan Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
alternativa beslutsförslag.
6.3 Borås Elnät
Styrelsen beslutade att tillstyrka översänt dokument reviderad
Ett förtydligande avseende
Energi- och klimatstrategi (Dnr 2020-396) med komplettering kring hantering av åtgärdsbanken
tydliggörandet av vem som ansvarar för den benämnda
har inkluderats i strategin.
åtgärdsbanken samt att VD ges i uppdrag att översända styrelsens
beslut till Miljö och konsumentnämnden.
Ett alternativt förslag till beslut lämnades in under mötet av Kristian
Silbvers och Björn Malmqvist.
6.4 Borås Kommuns Parkerings AB
Vi ställer oss positiva till Borås Stads Energi- och klimatstrategi.
Utifrån vårt uppdrag i vårt ägardirektiv, vill vi framföra att vi ser att
bolaget kommer tillsammans med andra inneha en aktiv roll i det
framtida arbetet tillsammans med staden.
Genom att utveckla parkering till mobilitet inom både teknik och
byggnation kommer vi bidra till att minska utsläpp i staden.
Produkten parkering befinner sig i en stor förändring och tillsammans
med att staden förtätas samt ökar invånarantal ser vi att parkering är en
av de starkaste styrmedel som kommunen äger till 100%. För att kunna
frigöra dagens parkeringsplatser till annat samtidigt som man bidrar till
att fler åker alternativa färdmedel ser vi att, själva genomförandet av
strategin bör ske i samverkan både över förvaltningsgränser och
bolagsgränser för att bidra till stadens mål och visioner.
Samverkan kring alternativa trafikslag, så som cykel, kollektivtrafik,
elfordon kommer vara en förutsättning för att uppnå delar av strategin. Ökad samverkan är en del av
arbetssättet i strategin vilket
Tydlig plan och finansiering för investering i framtida lösningar –
också kommer förtydligas.
mobilitetshubar – som skall ersätta tomtmarks parkeringar samt
gatumarkparkeringar är även det, en förutsättning för att uppnå delar av
strategin.
Uppföljning och mätning sker
både centralt och i respektive
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Slutligen anser bolaget att det är av stor vikt att kunna kommunicera till
samarbetspartners, invånare och besökare för att skapa delaktighet,
förståelse och kunskap att en förflyttning sker inom Borås Stad. För att
kunna kommunicera och känna sig delaktig så behöver man även kunna
mäta det vi gör inom områden.
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6.5 Borås Stadshus AB
Styrelsen i Borås Stadshus AB avstår från att yttra sig i remiss
gällande revidering av energi och klimatstrategi.
6.6 Borås Energi och Miljö
Sammanfattning
Borås Energi och Miljö har tagit del av remissen gällande ”reviderad
energi- och klimatstrategi. Bolaget anser att utsänd energi- och
klimatstrategi saknar väsentliga vägval som kan bidra till att Borås
minskar sin klimatpåverkan och därigenom även påverka den globala
miljöpåverkan. Strategin bör omfatta hela staden ur ett
systemperspektiv, beskriva klimatnytta och strategier för hur stadens
totala utsläpp kan minska. Detta kan ske genom kloka investeringar
och insatser från stadens invånare.
Bolaget saknar också beskrivning om:
 Fjärrvärmens roll i stadens energisystem
 Stadens elproduktion
 Biogas som fordonsbränsle
 Energieffektivisering
 Verktyg för att mäta och värdera klimatmässigt nytta
 Dagvattenhantering ur ett klimatperspektiv både hydraulisk
och föroreningsmässigt
Kommentarer
Borås har satsat stort på byggnation av ett nytt bioeldat
kraftvärmeverk på Sobacken. Kraftvärmeverket medför att andelen
förnybar elproduktion ökar i Borås, och ökar i takt med
användningen av fjärrvärme. Därför är det av stor vikt att energioch klimatstrategin fortsatt pekar ut fjärrvärmeanvändning som en
möjliggörare för en hållbar stad. I tidigare, befintlig, energi- och
klimatstrategi beskrivs detta på ett bra sätt. Men i den nya versionen
nämns inte fjärrvärme och kraftvärmeproducerad el som en del i
stadens viktiga infrastruktur. Dock nämns att oljeanvändningen
minskat med 90%, vilket är ett direkt resultat av ökad användning av
fjärrvärme.
I tidigare strategi beskrevs användningen av biogas som ett
klimatmässigt bra alternativ som fordonsbränsle. I den utskickade
strategin nämns inte biogas. Borås Energi och Miljö arbetar utifrån
en strategi att, helt i linje med den omfattande
Biogasmarknadsutredningen, kunna nyttiggöra en så stor del av
stadens biogas inom transportsektorn. Och därigenom bidra till den
nationella målsättningen för minskade utsläpp från transportsektorn.
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Fjärrvärme och kraftvärme har
inkluderats i strategierna. Den
reviderade energi- och
klimatstrategin har byggts på
en ny styrprincip som kommer
med tillitsresan. Strategin är
också mer renodlat för att
enbart innehålla det som är
nya politiska prioriteringar.
Omfattande beskrivningar av
system, positiva insatser med
mera är därför inte med i
dokumentet.

Fjärrvärme och kraftvärmeproduktion gör stor
klimatnytta. Fortsatt
prioritering av fjärrvärme
kommer lyftas fram i strategin.

Biogas som närproducerat
bränsle med flera positiva
effekter är ett prioriterat val
vilket också avspeglar sig i
Borås Stads val av fordon.

Strategin syftar inte till att
detaljstyra utveckling åt något
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Bolaget saknar i strategin en ambitiös målsättning för minskad
energianvändning i lokaler inom Borås Stad. Energieffektivisering
bör fokusera på att minska fastighetens såväl effekt- och
energibehov, och inte primärt fokusera på att minska ”köpt” energi,
för att prioritera åtgärder som ger bästa klimatnytta.
Bolaget anser att det är positivt att energi- och klimatstrategin
resonerar kring konsekvensperspektivet och hur den klimatmässiga
nyttan ska värderas. Klimatvärdering bör alltid ske utifrån bedömde
klimateffekter i systemperspektiv.
Det måste skapas utrymme i staden för en dagvattenhantering som
både kan fördröja och rena dagvattnet. Både för att hantera höga
flöden och för att nå miljökvalitetsmålet levande sjöar och
vattendrag samt giftfri miljö.
Bolaget har under många är tagit fram ett klimatbokslut, vilket
bygger på samma resonemang. Klimatbokslutet är ett bra kvitto på
klimatnyttan av stadens infrastruktur. Kunskap och erfarenheter
kring detta vill gärna bolaget dela med sig av när en koldioxidbudget
ska arbetas fram.
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6.7 Fristadbostäder AB
Fristadbostäder ABs styrelse tillstyrker remissen.
Styrelsen för Fristadbostäder AB finner remissen genomarbetad.
6.8 Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner den reviderade upplagan
av Borås Stads Energi- och klimatstrategi.
Fritids- och folkhälsonämnden har tagit ställning till den reviderade
upplagan av strategin. Vi har sett över de nyheter och förändringar
som den för med sig samt hur vi skall förhålla oss till den.
Klimatanpassning; arbetet att ständigt anpassa förvaltningens arbete
och verksamheter till rådande klimatförändringar. Detta är ett
pågående arbete i förvaltningen där vi kontinuerligt under året ser
över våra verksamheter och gör de nödvändiga anpassningar som
Den efterfrågade samverkan
krävs. Vi ser det som viktigt att det finns en samverkan mellan
följer såväl klimatkommitténs
stadens förvaltningar då detta kräver både anpassning av samhället och strategins ambitioner
och minskade utsläpp.
Koldioxidbudgeten; som är beslutad i kommunfullmäktige 2019
avser fritids och folkhälsoförvaltningen att förhålla sig till. Detta
kräver ytterligare åtgärder på utsläppssidan, där utsläppen av
växthusgaser måste minska.
Tillitsresan; som ligger till grund för ett nytt tankesätt kring hur vi i
staden skall arbeta överlag. Med ökat fokus på arbetssätt och
riktning i arbetet som skall leda till handling. Med detta jobbar
Fritids och folkhälsoförvaltningen aktivt, främst med vårt mål att
skapa förutsättningar för en jämlik hälsa och en meningsfull fritid
för boråsarna

6.9 Förskolenämnden
Förskolenämnden beslutar att tillstyrka Borås Stads Energi- och
klimatstrategi.
Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget
förslag.
Borås Stads förskolor arbetar enligt läroplanen för förskola, Lpfö 18
och det åligger nämnden att barn ges möjlighet att utveckla
kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en
hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.
Förskolan har här en viktig roll i hur barn lär sig att möta olika
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utmaningar och att börja föra varierande resonemang utifrån olika
perspektiv. Samtliga av Borås Stads förskolor arbetar med att
undervisa om Borås Stad Sida 2(2) hållbar utveckling i förskolan.
Detta arbete ser nämnden som sitt bidrag till att bidra i arbetet med
Borås Stads energi- och klimatstrategi. Förskolenämnden vill även
framföra vikten av att lyfta upp barnets perspektiv i strategin. Vidare Barnens perspektiv har lyfts i
vill nämnden bemöta andra stycket under rubriken ”Integrering av revideringen.
klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter” med
information om att oavsett extrema väder och ett klimat i förändring
arbetar Förskolenämnden alltid för att barnen ska känna sig trygga
på förskolan. Vid extraordinära händelser finns planer för hur
förskolornas verksamhet ska garantera trygghet för barnen samt
kvalitet i undervisningen.
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6.10 Grundskolenämnden
Grundskolenämnden tillstyrker remissen.
Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att inte delta i beslutet
utan hänvisar till de remissvar som respektive parti lämnar
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande som biläggs skrivelsen.
Grundskolenämnden lämnar synpunkter till förslaget. Synpunkter
avser avsaknad av tydlig koppling till övriga styrdokument för
staden. Detta skulle kunna förtydligas genom en tydlig koppling till
vision 2025, målområdet ”Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt”.
Vad vill staden uppnå? En tydlig koppling till stadens klimatmål om
minskat utsläpp saknas. Strategin skulle kunna inledas med detta.
Detta dokument tillsammans med energiplan och koldioxidbudget
för Borås Stad handlar om stadens långsiktiga klimatarbete. Det är
ett styrdokument som ska ge stöd och trygghet vid våra långsiktiga
vägval och investeringar.

Målkoppling har förtydligats.

Synpunkter som berör avsnitt Syfte. Grundskolenämndens uppdrag
rör ansvarsområdet undervisning och bildning. Ett tillägg föreslås
med en ny punkt: Utbilda barn och unga till klimatsmarta boråsare.
Genom tillägget förtydligas stadens bildningsansvar. Skolan har ett
viktigt uppdrag som avser lärande för hållbar utveckling.
Strategin har kompletterats
utifrån synpunkten.
Staden ska utifrån mångfaldsperspektiv ta tillvara, stödja och
uppmuntra boråsarnas engagemang och vilja att förändra vanor till
ett mer klimatsmart beteende. Klimathänsyn och hållbar livsstil ska
bli en självklar del av vardagen för nästa generation boråsare. Det är
viktigt att barn och unga tidigt får kunskap om människans
klimatpåverkan och hur man kan leva både gott och klimatsmart.
Från den 1 juli 2021 gäller nya reviderade läroplaner och kursplaner.
Skolverket förtydligar skolans uppdrag i undervisning inom hållbar
utveckling och synliggör därmed hur de globala målen i Agenda
2030 och de nationella miljömålen kopplas till styrdokumenten.
Sverige har genom Agenda 2030 förbundit sig att senast 2030
säkerställa att ”alla studerande får de kunskaper och färdigheter som
behövs för att främja en hållbar utveckling. Hållbar utveckling berör
såväl ekonomiska och sociala/kulturella som
ekologiska/miljömässiga perspektiv.” Enligt Skolinspektionen ska
utbildningen inom hållbar utveckling ge kunskaper om tillstånden i
världen samt främja vilja och förmåga hos elever att påverka
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utvecklingen i en hållbar riktning. Lärande för hållbar utveckling
definieras därför inte enbart genom sitt innehåll, utan i hög grad
också av formerna för utbildningen. Lärande för hållbar utveckling
kopplar an till flera delar av läroplanerna, både vad gäller
övergripande perspektiv och riktlinjer och innehåll i olika ämnen.
Skolorna arbetar för att lärande för hållbar utveckling ska prägla
utbildningen i sin helhet. Med ”präglar utbildningen i sin helhet”
avses att arbetet hålls samman över skolåren, mellan olika ämnen,
men också att lärande för hållbar utveckling kommer till uttryck även
i de delar av skolans verksamhet som inte räknas som undervisning.
Undervisning om hållbar utveckling främjar elevernas medvetna val
som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö. I
undervisningen om hållbar utveckling ingår betydelsen av biologisk
mångfald, ekosystemtjänster, naturen som resurs, vårt ansvar när vi
nyttjar den, människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt
hur man på individ och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling.
Grundskoleförvaltningen samarbetar med Navet science center
inom området för hållbar utveckling. Samarbetet omfattar stöd i
Grön Flagg-arbetet samt deltagande vid utbildningar, program,
interaktiva utställningar och experiment. Hållbar utveckling
genomsyrar hela Navets verksamhet och integreras i alla
utställningar, teman och utbildningar. Navet ses som en
samarbetspartner för förverkligande av Agenda 2030.
Synpunkter som avser Arbetssätt. Nämnden ställer sig positiv till att
klimatstrategin integreras i den egna verksamheten. Nämnden
reflekterar kring vad som menas med att hitta nyckeltal eller mål för
respektive verksamhet. Nämnden öppnar för diskussion om det bör
finnas Kommunfullmäktiges mål, gemensamma mål för staden
istället för att alla verksamheter ska hitta egna nyckeltal eller mål. På
detta sätt blir det tydligare vilken riktning staden väljer. För att
strategin ska genomföras krävs att alla verksamheter har ett högt
tempo i omställningen och prioriterar minskningen av utsläpp.
Tillitsbaserad styrning förutsätter höga ambitioner och en god
samordning av alla stadens insatser. För att verksamheterna ska klara
av att ställa om krävs också ett relevant stöd och resurser. Detta är
något staden bör beakta.
Strategin innebär att staden kan underlätta för engagemang och
medvetenhet tidigt i åldrarna genom bland annat dialog, utbildning
och praktiska möjligheter att agera klimatsmart. Borås Stad kan ge
utrymme och möjlighet till kunskapshöjande aktiviteter både på
skoltid och på fritid. Borås Stad är en stor organisation med bred
kompetens inom både klimat och pedagogik. Genom att skapa
samarbeten och kunskapsutbyte kan vi utnyttja kunskaperna på bästa
sätt och nå ut till många unga boråsare. I det arbetet har
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pedagogerna en viktig roll. Staden kan sprida information och
kunskap om klimatfrågan och kan till exempel ordna evenemang
med klimatprofil för att ge utrymme till praktisk och teoretisk
undervisning om hållbar utveckling i skolan. Barn och unga bör
också ges ökade möjligheter till inflytande och delaktighet i beslut
och processer inom Borås Stads klimatarbete. På så sätt arbetar
staden tillitsbaserat och med ett tydligt barnrättsperspektiv. I korthet
innebär arbetssättet att staden skapar förutsättningar för
klimatengagemang och medvetenhet genom bland annat
samarbeten, kunskapsutbyte inom klimat och pedagogik, dialog och Det kommande arbetet med
utbildning. Staden kan ge utrymme och möjlighet till
att genomdriva strategin som
kunskapshöjande aktiviteter både på skoltid och på fritid.
alla delar i kommunkoncernen
åläggs att göra med stöd från
klimatkommittén kommer att
Synpunkter som avser Integrering av klimatanpassning i
kommunkoncernens verksamheter. I stycket ”Borås Stad behöver till ge svar och riktning på hur
exempel anpassa verksamheter riktade till de mer sårbara grupperna i verksamheter ska hantera
samhället så som barn, äldre och andra svagare grupper. Dessa ska frågorna.
ges en trygg, säker skolgång, och äldrevård även vid extrema väder
och ett klimat i förändring.” Nämnden önskar ett förtydligande i hur
man menar att verksamheterna ska kunna uppnå detta. Troligen
handlar avsnittet om att skolan ska hålla öppet även vid
översvämningar eller liknande extremväder, men det är rimligt att
det förtydligar vad det handlar om.
Synpunkter som avser avsnitt Åtgärdsbank. Det bör förtydligas att
Punkten om åtgärdsbanken
aktiviteter i åtgärdsbanken ska ses som en inspiration för
har förtydligats i den
förvaltningar och därmed är frivilliga. Åtgärdsbanken kan inte
reviderade strategin.
generera nya uppdrag (obligatoriska aktiviteter för verksamheten).
Åtgärdsbanken ska ses som ett komplement till ordinarie verksamhet
med tillhörande aktiviteter kopplade till skolans arbete med
hållbarhet.
Synpunkter som avser avsnitt Uppföljning. Nämnder ställer sig
positiv till att uppföljningen av klimatstrategin integreras i redan
existerande uppföljningar av stadens miljömål eller
klimatkompensation för fossila tjänsteresor.
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6.11 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remiss:
Reviderad energi och klimatstrategi under förutsättning att man tar
nämndens synpunkter i beaktande.
Gymnasie- och vuxenutbildningens kommentarer till dessa punkter
 Riktningarna är tydliga men inte process för prioriteringar mellan
dem. Det föreskrivs inte hur den enskilda nämnden skall arbeta med
sina egna prioriteringar vilket är helt i linje med tillitsresan. Däremot
önskas ett förtydligande i vilket stöd som planeras för att kunna
genomföra uppdraget på ett så bra sätt som möjligt.
 Utrymme för att följa riktningarna har lämnats men det behöver
vara tydligt vad förväntan är så nämnden kan agera på rätt sätt.
 Det framkommer inte i strategin hur det skall säkerställas att
nämnder/styrelser eller förvaltningar/bolag skall implementera
strategin utan sägs att de skall arbeta för att integrera strategin i
respektive budget och verksamhet. Här ser nämnden gärna ett
förtydligande kring hur det skall säkerställas och följas upp.
 För att säkerställa genomförande och handling behöver
förväntningar på nämnderna tydliggöras.
Syfte
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inga synpunkter på
strategins syfte.
Arbetssätt
 Integrera strategin i den egna verksamheten Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden har inga synpunkter på de olika
utvecklingspunkterna som sådana men önskar att strategin är tydlig i
vad som förväntas i resultat och vilka ramar det finns för att nå dit.
Vilket stöd kommer att finnas för att arbeta med frågorna?
 Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft. Här önskar
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett förtydligande kring
analys av ekonomiska modeller. Är det upp till varje förvaltning att
sätta upp sina egna interna modeller eller är detta ett arbete som
kommer samordnas på central nivå. Vad är förväntan på nämndens
arbete i detta?
Strategier för minskad klimatpåverkan
Gymnasie och vuxenutbildningen driver idag ett omfattande
miljöarbete i verksamheten inom ramen för Grön flagg. Alla
medarbetare arbetar löpande med att hitta och genomföra
förbättringar inom sitt område. Nämnden ställer sig bakom alla
punkter under strategier för minskad klimatpåverkan men efterfrågar
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stöd till nämnden i arbetet med prioriteringar och identifiering av
utvecklingsområden inom nämndens ansvar.

Klimatkommittén erbjuder
stöd i prioritering och i att
lyfta viktiga frågor centralt.

Till avsnittet ”Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel
och kollektivtrafik” bör tonvikten ligga på att förespråka färdsättet Forskningen och experter på
gång och cykel som transportmedel.
trafikområdet är tydliga med
att för att nå kraftfull
Strategier för klimatanpassning.
utsläppsminskning inom
Gymnasie- och vuxenutbildningen har under våren 2020 fått ställa
vägtrafiken krävs det åtgärder
om hela sin verksamhet på grund av pandemi och anser att
inom bland annat parkering
utbildning skall bedrivas även under extrema väder och ett klimat i och stadsplanering för att
förändring, därför ställer sig nämnden bakom att skapa en
motverkande en ökning av
samordnad kunskap om vad som redan görs och en åtgärdsplan tas biltrafiken.
fram.
Avsnittet om ”Uppföljning” på sid 7 är för vag och bör
konkretiseras. Det måste lättare gå att utvärdera och följa upp de
val/beslut som nämnden tar och hur det tex påverkar Borås Stads
miljömål.
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6.12 Individ- och familjeomsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka remissen
med revideringen av Energi- och klimatstrategin och översända
svaret till Miljönämnden.
Nämnden anser att strategin ansluter väl till arbetet med miljömålen,
klimatkompensationsinsatserna och arbete kring avfallshantering
som redan finns. Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar redan
med att minska utsläppet av koldioxid genom att minska resandet,
använda digital teknik för möten etc. Insatser som kopplas såväl till
miljö som till energi och klimat.
6.13 Kommunstyrelsen
Moderaterna och Kristdemokraterna väljer att inte delta i beslutet
utan hänvisar till de remissvar som respektive parti lämnar.
Kommunstyrelsen har fått revideringen av energi- och
klimatstrategin på remiss. Sen den förra strategin antogs har en
koldioxid budget tagits fram som anger ambitionsnivån för
utsläppen av koldioxid inom Borås kommun. En annan viktigt
skillnad jämfört med den förra strategin är att anpassningen till ett
förändrat klimat är inkluderat i strategin.
Energi- och klimatstrategin är enkel att ta till sig och föredömligt
kort. Det skulle dock underlätta för läsaren om en liten introduktion
fanns med i strategin. I remissen har en sådan text funnits med i
missivet, men den texten kommer ju inte finnas kvar när strategin är
antagen. Det är även önskvärd att strategin kopplas till Agenda 2030
målen genom att exempelvis illustrera vilka mål energi- och
klimatstrategin främst syftar till.
Avsnitten om arbetssätt är centralt i strategin och beskriver hur
nämnder och bolag ska arbeta med strategin. Eftersom strategierna
inte längre har några utpekade ansvariga är det extra viktigt att
arbetet integreras på ett bra sätt i verksamheterna. Beskrivningen av
arbetssätt ligger väl i linje med tillitsresan och kräver att nämnder
och bolag själva kan analysera vilken roll de har i genomförandet av
åtgärder. Texten skulle därför även kunna beskriva vilket stöd som
finns i form av nätverk, kunskap och coachning.
De strategier som finns med inom området minskade utsläpp speglar
den analys som har gjorts i koldioxidbudgeten vilket är viktigt för att
vi ska lägga resurser på rätt saker.
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I strategin om integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens
verksamheter finns det med några exempel på vad det skulle kunna
innebära. Det finns en svaghet i att ge exempel eftersom alla då inte
känner sig berörda.
Strategin som handlar om trygg och säker infrastruktur i ett
förändrat klimat beskrivet ett område som kommunen och dess
bolag redan jobbar med idag nämligen att skapa en robust
infrastruktur. Det vore önskvärd om strategin kopplade till det
arbete som redan pågår och lyfte behovet av mer kunskap om
klimatförändringar och deras inverkan infrastrukturen.

Det är riktigt, därför har alla
exempel flyttats till en kort
inledande text i strategin. Alla
är berörda och kommer att
behöva arbeta med att
integrering av
klimatanpassning i sina
verksamheter.

Borås stad har en bra krisorganisation, det har vi sett inte minst
under våren. Krisorganisationen ska användas för alla
samhällsstörningar och kommer inte ha något särskild fokus på
Det har förtydligats i den
klimat. Däremot så är det viktigt att kunskaper om
klimatförändringar och deras konsekvenser inkluderas i kommunens aktuella strategin.
sårbarhetsanalys.
Strategierna som handlar om tekniska infrastruktur samt ledning i
kris kan därför med fördel slås ihop till en strategi som handlar om
att öka kunskaperna om hur klimatförändringar kan skapa
samhällsstörningar och hur vi kan minska risken för
samhällsstörningar genom att vara väl förberedda.
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6.14 Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker förslaget om revidering av Borås Stads
Energi och klimatstrategi. Kulturnämnden anser att det är angeläget
att utsläppen av växthusgaser minskar vilket kräver en intensifiering
av insatserna för att så sker.
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att tillstyrka detta
strategidokument, till förmån vårt alternativa förslag.
6.15 Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att tillstyrka ”Borås Stads energioch klimatstrategi”.
Yttrande från Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden arbetar idag inom sitt uppdrag med flera
insatser för att minska klimatpåverkan från byggnader. Att välja och
beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser ur ett
livscykelperspektiv görs inte bara ur ett klimatperspektiv, utan även
ur aspekter som drift, hållbart underhåll, funktion och ekonomi.

Att hantera målkonflikter är
en av de stora utmaningarna i
arbetet. Ambitionen måste
vara att ha så bra
beslutsunderlag som möjligt
för att kunna bedöma
konsekvenserna av ett val.
Vad gäller uppföljning av strategin så bör den inriktas mot nämnder Därför kommer det behövas
bolagsstyrelsers utveckling av program och handlingsplaner. Det är tester, utredningar och
respektive ansvarig organisation som arbetar med integrering av
pilotprojekt med
strategins prioriterade områden i verksamheten.
utvärderingar.
Energi- och klimatstrategin borde innehålla en kort sammanfattning Uppföljningen har förtydligats
av hur arbetet med f.d. Energi- och klimatstrategi (fastställd av
i den reviderade strategin.
Kommunfullmäktige 15 oktober 2015) har fallit ut.
Strategin har kompletterats
Inför en schematisk beskrivning (processflöde) för hur Energi- och med ett inledande stycke. En
klimatstrategin hänger ihop med vision, koldioxidbudget, miljömål, uppföljning av f.d strategi
handlingsplaner, åtgärdsbank etc.
kommer inkluderas i
klimatkommitténs
uppföljningsrapport
Sammanhanget har
förtydligats.
6.16 Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen och menar att den
reviderade energi- och klimatstrategin ger goda förutsättningar att
stärka arbetet med minskad klimatpåverkan och klimatanpassning.
Samhällsbyggnadsnämnden menar att energi- och klimatstrategin är Hur nämnder och
en ambitiös strategi som kommer kräva resurser, tid och kunskap för förvaltningar ska stöttas i
Samrådsredogörelse
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att genomföras. Strategin har reviderats utifrån ett tillitsperspektiv
och innehåller därför mindre detaljstyrning.
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till detta skifte, men
understryker att det ställer ännu högre krav på nämnder och
förvaltningar att själva omsätta strategin i konkreta åtgärder.
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att klimatanpassning har
inkluderats i strategin då klimatanpassning i den fysiska planeringen
är något som nämnden arbetar aktivt med.
Samhällsbyggnadsnämnden vill i relation till strategins mål att
nyskapa och bibehålla grönska även lyfta fram
kompensationsåtgärder som ett verktyg för detta, för att bibehålla
flexibiliteten i den fysiska planeringen samtidigt som naturvärden
och ekosystemtjänster kan bevaras.

arbetsprocessen har
förtydligats i den reviderade
strategin.

Som nämnts i tidigare svar så
är exempel på åtgärder
riskabelt då det även kan verka
uteslutande. SBN ska integrera
strategin i sitt arbete med stöd
av klimatkommittén och har
då möjlighet att utforma
verktyg och mål för det egna
Samhällsbyggnadsnämnden är positiv till att Borås stad ska bli bättre arbetet. Klimatkommittén ser
på att bygga med låg klimatpåverkan. Kommunala byggnationer ger positivt på
en möjlighet att vara i framkant med klimatanpassad teknik och
kompensationsåtgärder som
ett av flera verktyg i den
samverka med akademin kring nya lösningar. Även den privata
byggnationen behöver både minska sin klimatpåverkan och
fysiska planeringen för att
bibehålla och nyskapa
klimatanpassas. Samhällsbyggnadsnämnden kan bidra med
information och kunskap till privata byggherrar.
naturvärden och
ekosystemtjänster.
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6.17 Servicenämnden
Servicenämnden tillstyrker remissen Reviderad energi- och
klimatstrategi.
Servicenämnden tillstyrker remissen och konstaterar att när det gäller
arbetet med att integrera strategin i nämndens verksamheter kan det
med fördel göras inom ramen för det miljöarbete som redan görs
enligt ISO 14001 (miljö).
6.18 Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Reviderad energi- och
klimatstrategi för Borås Stad och skickar remissvaret till Miljö- och
konsumentnämnden.
Sociala omsorgsnämnden inser betydelsen av ett aktivt och
intensifierat arbete i Borås Stad för att bidra till att minska
klimatutsläppen. Nämnden ställer sig bakom den reviderade energioch klimatstrategin och välkomnar det nya tänkesättet med mindre
detaljstyrning.
6.19 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Energi- och
klimatstrategi med beaktande av nämndens synpunkter.
Tekniska nämnden vill särskilt framhålla vikten av den Trafikplan
som är under utarbetande som ett sammanhållande dokument för
hållbart resande i Borås. Stor potential finns för att öka andelen som
cyklar av det totala resandet. En ökad satsning på utbyggnad och
underhåll av cykelvägnätet är centralt i detta sammanhang.
Framkomligheten för kollektivtrafiken är ytterligare en viktig
pusselbit mot hållbart resande som ligger inom Tekniska nämndens
ansvarsområde.
För att få utväxling på åtgärder som genomförs bör Energi- och
klimatstrategin på ett tydligare sätt framhålla påverkansåtgärder –
mobility management åtgärder – som en framgångsfaktor inom
hållbart resande såväl inom egen organisation som externt.
Inom persontransportsektorn som Tekniska nämnden ansvarar för
drivs fordon redan idag av förnybara bränslen/el så långt detta är
möjligt.
För att minska godstransporter och tunga fordon i Borås centrum
pågår ett försöksprojekt – Good goods- som förhoppningsvis blir

Samrådsredogörelse

Mobility management har inte
inkluderats i den reviderade
strategin. Konkreta åtgärder
och arbetssätt behöver tas upp
i den egna handlingsplanen
och åtgärdsbanken.

Borås Stad

Datum

Sida

2020-10-07

23(40)

modell för framtiden med minskade utsläpp och mindre antal tunga
fordon.
Tekniska nämnden vill också framhålla att inriktning mot byggnation
av trähus är en bidragande faktor till lägre klimatpåverkan som bör
tas i beaktande där Borås stad kan påverka byggverksamheten.
Grönstrukturen i kommunen är ytterligare en viktig faktor att ta
hänsyn till vid förtätning av staden. Genom så kallade negativa
utsläpp bidrar gröna ytor och skogsmarken till upptag av koldioxid
varför den fysiska planeringen och förvaltningen av skogsmarken
har betydelse för att minska spridningen av växthusgaser och lindra
konsekvenserna av klimatförändringarna samt hantera höga
vattenflöden.
Strategin ger ett bra stöd för att kunna ta fram styrdokument för vår
verksamhet som till exempel trädplan och skogsbruksplan. Det kan
bli svårt att binda mer koldioxid på skogsmark med gällande
skogsvårdslag och certifieringsregler. Om skog planteras på ”övrig
mark” kan det öka lagring av koldioxid. Kommunens skogsbruk ska
sträva efter att ta in resultat från skogsforskning och
klimatanpassning för att kunna utveckla stadens skogar så att skogen
kan brukas rationellt och naturvårdsanpassat även i framtiden.
Det är viktigt att planera för och skapa framtidens grönstruktur även
i stadsmiljön med arter som är anpassade för det nya klimat som
kommer. Det gör att kommunen klarar ett förändrat klimat och
tillfälliga miljöstörningar bättre.
Koldioxidbudgeten ligger till
För att säkerställa att förvaltningarna och bolagen implementerar
grund för strategin och utgör
strategin föreslås att de ska ta fram ”klimatmål” som antingen bildar ett övergripande utsläppsmål.
ett eget måldokument eller kompletterar kommunens miljömål.
Vid en kommande revidering
Samtliga kommunala förvaltningar och kommunala bolag bör kunna av miljömålen kommer
ta fram klimatmål för den egna verksamheten.
klimatet också beaktas. Att ta
fram verksamhetsspecifika mål
med stöd av klimatkommittén
Man kan inte undanta coronavirusets inverkan på kommunen och
är tanken bakom arbetssätten i
varje enskild medarbetare. Under den senaste tiden har
strategin.
distansarbetet bidragit till att minska klimatavtrycket genom att
undvika onödiga transporter och välja mer hållbara färdsätt. På
Tekniska förvaltningen har alla vittnat om hur snabbt, vi kan ställa
om till att bli mer digitala och övergå exempelvis till flera digitala
möten, när situationen kräver det. Digital infrastruktur finns i hela
kommunen vilket möjliggör digital service i hemmet, även
företagande och distansarbete har blivit enklare.
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Vid inköp av varor och tjänster är det av högsta vikt att
förvaltningen ställer miljökrav vid egna upphandlingar. Det är viktigt
att förvaltningen nyttjar de ramavtal som är upphandlade centralt.
Genom att använda Spendanalys (program för analys av inköp)
säkerställs en högre avtalstrohet.
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6.20 Valnämnden
Valnämnden avstår från att yttra sig i remiss gällande energi- och
klimatstrategi.
6.21 Vård- och äldrenämnden
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka ” Borås Stads energioch klimatstrategi”.
Vård- och äldrenämnden ser positivt på Borås Stads energi- och
klimatstrategi. Särskilt positivt är att strategin tar hänsyn till ett
tillitsbaserat styrsätt, samt att strategins mål följs upp i samband med
miljömålsuppföljningen. Genom att uppföljningarna hålls ihop,
gynnas helhetsperspektivet på miljöfrågorna. Vård och
äldrenämnden tillstyrker därmed ”Borås Stads energi- och
klimatstrategi”.

6.22 Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden avstår från att yttra sig.
6.23 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över förslag till ny
energi- och klimatstrategi för Borås Stad.
Synpunkter på förslaget
Länsstyrelsen är i huvudsak positiv till Borås Stads nya energi- och
klimatstrategi. Strategin är föredömligt kort, samtidigt som den har
höga ambitioner med koldioxidbudgeten som ram för att begränsa
klimatpåverkan och med en stor bredd i syften där flertalet viktiga
områden täcks in. De fem strategierna för minskad klimatpåverkan
framstår som väl valda och speglar den breda ansats som
genomsyrar strategin, till exempel genom att inte bara ta sig an
kommunens egna inköp, utan även vara ett stöd för att minska
klimatpåverkan från invånarnas, näringslivets och de egna anställdas
konsumtion. Här saknas dock tydliga ambitioner att minska flygets
och matens klimatpåverkan, områden som ur ett
konsumtionsperspektiv ger stor klimatpåverkan. Extra framsynt
framstår arbetet med negativa utsläpp genom att ta ansvar för
kolbindning i kommunens mark och i samverkan med andra
markägare.
I strategin föreslås arbetssätt som ska mobilisera hela Borås Stads
organisation, med hög tillit och frihetsgrad för alla nämnder och
styrelser, vilket är sympatisk och kan frigöra mycket kreativitet. För
att inte riskera att tappa tempo i klimatarbetet förutsätter modellen
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dock ett starkt och aktivt centralt stöd, vilket inte uttalas tydligt i
strategin. Ett exempel är den gemensamma åtgärdsbank som troligen
kommer kräva kontinuerligt stöd för att öka samverkan och
idéutbyte inom Borås Stad samt ge ökad transparens gentemot
medborgarna. Det redogörs mycket kortfattat för hur den centrala
uppföljningen ska göras och tillsammans med en avsaknad av mer
specifika mål, delmål eller indikatorer på aggregerad nivå, riskerar det
att bli strategins svaghet. I strategin bör det tydligare framgå hur en
central funktion för stöd och uppföljning ska utformas. Här vill vi
tipsa om att den åtgärdswebb för miljömål som RUS –
länsstyrelsernas samverkansorgan för miljömålsarbete, har tagit fram.
Den skulle kunna bli ett värdefullt hjälpmedel i arbetet.
Vi ser stora möjligheter till framtida samverkan mellan Borås Stads
lokala klimatarbete och den regionala kraftsamling som
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen driver inom ramen för
Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om.
Avslutningsvis är Länsstyrelsen positiv till att även klimatanpassning
lyfts in i Energi- och klimatstrategin, vilket görs på ett bra och
heltäckande sätt.
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6.24 Västra Götalands Regionen
Västra Götalandsregionen välkomnar Borås Stads utgångspunkt att
fokusera på de områden där potentialen att nå kraftfulla resultat är
stor. För att nå våra gemensamma mål att utsläppen ska minska med
80 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivå måste takten i
klimatarbetet öka. Eftersom en stor del av klimatutsläppen relaterar
till konsumtion är det positivt att Borås Stad även omfattar
invånarnas konsumtionsutsläpp. Detta är även i linje med våra
gemensamma mål i Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om som
fastslår att konsumtionsutsläppen ska minska med 30 procent till
2030 jämfört med 2010 års nivå.
Revideringen av Borås Stads energi- och klimatstrategi görs efter att
kommunen antagit en koldioxidbudget men hur dessa hänger
samman är inte helt tydligt. Är koldioxidbudgeten det övergripande
klimatmålet? Även Västra Götalandsregionen arbetar med
framtagandet av en koldioxidbudget utifrån en beräknad årlig
Sammanhanget mellan
utsläppsminskningstakt på samma nivå; 16 procent. Det finns många koldioxidbudget och strategin
fördelar med fortsatt samverkan mellan regionen och kommunerna i har förtydligats i revideringen.
den snabba utsläppsminskning som dessa beräkningar visar behövs
för att vi ska vara i linje med målen i Parisavtalet.
I strategin står att tillit varit styrande i framtagandet av strategin. Det
är en positiv intention men det är oklart hur strategin ska följas upp
när det inte tydligare preciseras vart man ska då strategin inte
innehåller några målsättningar. Den åtgärdsbank som erbjuds bolag
och förvaltningar för att få guidning i vilka insatser som kan göras
för minskade utsläpp är en kreativ idé för att stötta i genomförandet.
Den av Klimat 2030 nyligen lanserade satsningen Kommunernas
klimatlöften kan också ge kommunen inspiration kring insatser som
har stor klimatnytta. Vår förhoppning är att Borås Stad vill anta ett
flertal av klimatlöftena för genomförande nästa år och delta på den
gemensamma lanseringen senare i år.
I förslaget till ny energi- och klimatstrategi finns en positiv ansats att
skapa goda förutsättningar för privatpersoner och företag att resa
hållbart, exempelvis möjligheter att cykla, minska körsträckor och
välja förnybara bränslen eller el. I sammanhanget saknas främjande
av alternativ till flyg med tanke på att utsläppen från flyg har ökat
under en lång tid. Med strategins uttalade ambition att fokusera på
de områden där potentialen att nå kraftfulla resultat är stor saknas
klimatpåverkan från livsmedel med insatser för både kommunens
organisation och invånarna. Klimatsmart mat med satsningar för
minskat matsvinn och mer vegetariskt på tallriken är en del av
Klimat 2030s strategi med utgångspunkten att det är områden med
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stor klimatnytta. Klimatpåverkan från inköp skulle också kunna ges
ett bredare fokus utöver det som nämns kring cirkulära
användningsmodeller och resurshushållning. Vilka produkter som
upphandlas är oftast en stor del av en kommuns klimatpåverkan.

formulerade inkluderas arbetet
med dessa områden utan att
de behöver pekas ut särskilt.

Borås Stad är en föregångare genom att i strategin inkludera insatser
för ökad lagring och upptag av koldioxid med utpekade möjligheter i
markanvändning och skogsbruk. Det är också mycket positivt att
anta strategier för klimatanpassning och vara förutseende inför en
framtid med varmare och blötare klimat. Ett förändrat klimat är en
gemensam utmaning vi står inför samtidigt som vi fokuserar på
insatser för minskade klimatutsläpp här och nu.

6.25 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten har följande synpunkter på remissen:
Byggnation med låg klimatpåverkan Räddningstjänsten vill poängtera
vikten av att bibehålla säkerheten trots ändrad byggnation.
Exempelvis ställer en träkonstruktion mycket större krav på det
byggnadstekniska brandskyddet och räddningstjänstens förmåga vid
en räddningsinsats.
Resurseffektiv energianvändning och -försörjning
Räddningstjänsten håller med om resonemanget. Vill påpeka vikten
av att inte tappa de kritiska beroenden och tillse att detta finns i
händelse av en kris.
Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse
I Sverige har man aldrig resonerat kring placering av Bostäder,
samhällsviktig infrastruktur eller byggnader i stort i förhållande till en
skogsbrandsproblematik. Detta gör man i andra länder, exempelvis
Kanada, Ryssland och Australien. Med tanke på klimatrapporter som
pekar på en förvärrade skogsbrandssäsonger bör detta bli en naturlig
del i den fysiska planeringen. Robust och säker ledning i kris orsakat
av klimatförändringar Räddningstjänsten är inbladade i de flesta
händelser kopplat till förändrat klimat. SÄRF vill poängtera vilken
viktig samverkanspart vi är och vikten av att ha med oss i ledning vid
kris.

Strategin uppdaterad med
skogsbrand och att denna
fråga måste ses som viktig.
Frågan kommer att drivas i
arbetet med att genomdriva
strategin.

Samverkan mellan Staden och
SÄRF är viktig och bör i varje
del förbättras där möjligt. Det
är dock en detaljstyrningsfråga
Uppföljning
som ej bör hanteras i ett
Då räddningstjänsten är en egen myndighet och agerar som förbund strategiskt dokument.
så är vi inte med i er plan för uppföljning. För att utvecklas som
organisation i dessa frågor tar vi gärna del av denna uppföljning, om
än i nerskalad variant.
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Övrigt
Hantering av släckvatten är en fråga som diskuteras mycket bland
räddningstjänsten. Borås Stad bör även ha med den i frågan och hur
vi kan hjälpas åt i den. Hör av er om remissen har kommit in fel eller
om något behöver utvecklas ytterligare
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6.26 Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna har i ett flertal nämnder lagt fram ett eget
förslag på remissvar.
Det är viktigt för en stad att ha en strategi för Energi- och klimat.
Ännu bättre vore det om Energi, miljö och klimatstrategi ingick i ett
och samma dokument. Dessa tre områden hör ofta samman och
påverkar varandra. Det är heller inte ovanligt att prioriteringar och
vägningar mellan dessa tre områden behöver göras vilket också talar
för att det hade varit fördelaktigt om de ingick i samma strategi.
Den presenterade strategin är vag och saknar vägledning kring
proportionalitet. Detta riskerar att strategin för vissa nämnder/bolag
blir ytterligare ett byråkratiskt skrivbordsdokument medan det för
andra nämnder/bolag skulle kunna bli enormt kostnadsdrivande och
gå ut över verksamhetens kvalité och samhällsnytta. Strategin saknar
också perspektivet att en klimatinsats som driver kommunens
kostnad i förlängningen tär på kommuninvånarnas ekonomiska
förutsättningar att själva göra energi-/klimat-/miljöval och insatser.
Många privata insatser ger ofta större effekt per krona än en
kommunal sådan. Med andra ord riskerar välmenade kommunala
investeringar, som är kostnadsdrivande, att i själva verket ha en
negativ energi-/klimat- /miljökonsekvens i ett helhetsperspektiv.

Strategin pekar ut de viktigaste
prioriteringar och riktningar.
Avvägningar kring ekonomi
och effekt måste respektive
verksamhet stå för.
Dokumentet är upplagt så att
det blir mindre central
styrning och större
möjligheterna för respektive
verksamhet att välja rätt åtgärd
utifrån deras
expertkompetens.

Det saknas adekvata sätt att mäta effekten/resultatet av olika
åtgärder. Detta är bekymmersamt då olika åtgärder därmed kan få
direkt kontraproduktiva resultat ur ett systemperspektiv. Exempelvis
så kan en uppgradering av en fordonsflotta till energisnålare fordon
ses som en klimatinsats samtidigt som effekten av att producera nya
bilar totalt sett kan vara en miljöbelastning jämfört med att behålla
fordonsflotta något längre.

Det är osäkert vilka privata
insatser som kan göra mer
klimatnytta men i regel leder
offentliga utgifter till lägre
klimatpåverkan än privata
utgifter. Detta beror på
kravställningar och policies.

Nuvarande utkast av styrdokumentet anser vi har så stora brister och Risken att inte satsa på de
behöver omarbetas för att säkerställa att det gynnar målet och inte, mest effektiva åtgärderna är
som nuvarande utkast, riskera att få en direkt motsatt effekt.
alltid ett hot som behöver
hanteras. Det finns kompetens
Sverigedemokraterna föreslår därför att avstyrka strategidokumentet. och arbetssätt för det i Staden.
Det kommer dock aldrig gå att
undvika alla fel.
6.27 Kristdemokraterna Borås
Vår uppfattning är att remissunderlaget i behöver konkretiseras. Vi Formuleringar har setts över
upplever att dokumentet lämnar allt för mycket utrymme åt tolkning för bättre förståelse. Punkten
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av hur olika skrivningar om vägval ska tillämpas. Vi saknar tydlighet
kring hur vägvalen ska följas upp. Vi menar att strategin
genomgående behöver förtydligas. Annars kommer vi vara manade
att begära återremiss av ärendet när det kommer upp till politisk
behandling.

”ekonomi” innebär att en
organisation måste analysera
hur det ekonomiska systemet
gynnar eller missgynnar
klimatsatsningar. T.ex. kan det
krävas större investeringar för
Ett exempel på ovan nämnda synpunkt, är avsnittet på sidan 5,
att uppnå en lägra driftbudget
”Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft” – här anser vi att
framöver, eller fasta kostnader
metoderna ”Ekonomi” och ”Prioritera en gång till” är diffusa. Vad för en tjänst minskar
incitament att effektivisera.
innebär punkterna för Borås Stads fortsatta arbete?
Punkten ”prioritera en gång
Ytterligare exempel på textstycken som bör konkretiseras är avsnittet till” innebär att varje
organisation måste se över sin
”Resurseffektiv konsumtion och produktion” på sidan 6. Vi frågar
oss därutöver om alla punkter ryms inom ramen för den kommunala verksamhet för att skapa plats
för nya arbetssätt så att det
kompetensen. På sidan fyra bör det i punkten ”Långsiktighet,
nya och mer hållbara inte
helhetssyn och konsekvensmedvetandehet” förtydligas vad som
riskerar bli ett sidospår eller en
menas med ”gynnsamt samspel med andra hållbarhetsområden”.
större belastning för de
På sidan fyra under avsnittet ”Arbetssätt” beskrivs en minskning av anställda.
oljeanvändningen sedan 1990- talet. Här tycker vi att det vore
lämpligt att förtydliga vart minskningen har skett, i Borås, i Sverige
eller i världen? Under avsnittet vill vi också att det ska vara tydligt att Punkten om oljeanvändningen
åtgärderna ska vara inom den egna verksamheten i nämnder/bolag. har förtydligats.
Det är till exempel inte ett kommunalt ansvar att köpa upp
utsläppsrätter och skrota desamma, även om det rent generellt skulle Avvägningen vad som är
kommunalt ansvar eller inte
kunna vara av godo för klimatet.
behöver göras i respektive fall.
Texten om åtgärdsbank skulle kunna utvecklas ytterligare. Vi tycker Generellt bedömer vi risken
även att man bör överväga att lyfta upp den som egen huvudpunkt att många åtgärder kan ligga
utanför kommunens ansvar
under Arbetssätt.
som låg.
Under avsnitten ”Byggnation med låg klimatpåverkan” på sidan 5
och ”Klimatanpassning i den fysiska planeringen och byggnation” på Strategin pekar inte ut så
sidan 7, tycker vi det är bra och viktigt att kommunen gör medvetna detaljerade åtgärder. Om
val vid samhällsplanering och byggnation. Vi vill dock betona att det kommunala särkrav blir
är viktigt att kommunen inte i onödan beslutar om specifika
aktuella eller inte måste den
kommunala särkrav, som inte förhåller sig till branschstandarden.
ansvariga förvaltning och
nämnd reda ut. Vad som är
Till avsnittet ”Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel ”onödigt” i sammanhanget är
och kollektivtrafik” på sidan 5, tycker vi att det vore mer
inte lätt att definiera.
pedagogiskt att ha tonvikten vid att vi ska öka attraktiviteten i
färdsätten gång, cykel och kollektivtrafik. Vi anser även att gång som Vi finner inte att strategins
färdsätt bör lyftas fram tydligare. Vi bedömer att bilen fortsatt
formulering står i strid med
kommer fylla en viktig funktion för människors vardagstransporter. kommentaren. Alla bilresor,
Det är viktigt att teknikomställning bejakas så att utsläppen minskar. även de som sker med el eller
förnybara drivmedel, innebär
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På sidan 6 i avsnittet ”Ökad lagring och upptag av koldioxid” frågar
vi oss om det verkligen är inom ramen för den kommunala
kompetensen att undersöka och implementera ”… tekniska åtgärder
för att binda eller lagra koldioxid”.
På sidan 7 tycker vi att fjärrvärme bör inkluderas i avsnittet ”Trygg
och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat”.
Avsnittet om ”Uppföljning” på sidan 7 är i vår mening för vag. Det
måste gå att följa och utvärdera de vägval som tas i strategin för att
veta om de är riktiga och verkansfulla. Genom mer konkret
uppföljning sätts mer tryck på nämnder och bolag.
En lämplig utgångspunkt för de åtgärder som sedermera kommer
påverka boråsarna, är att det ska vara lätt att göra rätt. Vi ser gärna
att det perspektivet får ta plats i strategin.
Vi anser att energi- och klimatstrategin bör väga in Borås Stads
finansförvaltning som ett delområde.
Vi saknar överlag avvägningar mellan åtgärder och ekonomisk
påverkan. Vi tycker att det är en viktig dimension som bör få ta
större plats i strategin.

en klimat-, miljö- och ibland
även hälsobelastning vilket gör
det nödvändigt att även
minska det totala
transportarbetet på vägarna.
Teknikomställningen är
nödvändigt, men kommer inte
vara den enda lösningen.
Ett antal andra kommuner
arbetar med åtgärder för
koldioxidlagring. Borås Stad
äger flera verksamheter som
släpper ut stora mängder
koldioxid så att ta hand om
dessa utsläpp är kopplat till
den kommunala
verksamheten.
Gång och fjärrvärme har tagits
upp i strategierna.
Avsnittet om uppföljning har
förtydligats.
Finansförvaltning har inte
inkluderats som ett prioriterat
område eftersom vi bedömer
att arbetet är på god väg och
inte behöver ett nytt politiskt
beslut.
En sådan avvägning är svårt
att göra övergripande och i
förväg utan strategin lägger
den ekonomiska avvägningen
på den utförande
organisationen. En
övergripande avvägning av var
pengarna gör mest klimatnytta
behöver göras löpande och är
en del av arbetssättet.
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6.28 Centerpartiet
Centerpartiet anser att syftet med strategin är bra och viktig för att
klara de utmaningar vi står inför. Inom koncernen måste varje
förvaltning och bolag snarast arbeta in konkreta åtgärder i sina
verksamhetsplaner och till detta behövs vägledning. Det handlar
också om skapa ett engagemang bland alla Boråsare.
Vi vill trycka på ett antal punkter som särskilt viktig i den
åtgärdsbank som skall kopplas till strategin.
Geografiska Borås består av mycket skog och betesmarker som är en
viktig del i att lagra koldioxid så samverka med markägare.
När det gäller byggnation finns en antagen trästrategi att arbeta med.
Våra mindre bostadsbolag har tagit tag i detta så mer aktivt arbete
från fler krävs.
Införandet av distributionscentralen är ett mycket bra exempel på
effektivare godstransporter och detta kan utvecklas till fler produkter
som kommunen köper. Dock skall lokalproducenter kunna leverera
direkt till närliggande kommunal verksamhet.
Digitala möten har fått stort genomslag nu och kan utvecklas
ytterligare och med detta minska tjänsteresorna betydligt.
Satsningar på solceller på alla byggnader, laddstolpar för elbilar är
nödvändiga investeringar.
Gång och cykeltrafik behöver främjas så att många fler Boråsare kan
ta sig till sitt arbete på detta sätt. Dock kan inte alla Boråsare
använda kollektivtrafik så bilen kommer även i framtiden vara det
viktigaste färdsättet för människor som bor på landsbygden. Ett sätt
för att minska trafiken är pendelparkeringar för
samåkning/kollektivtrafik. Vi har järnvägar in/ut från Borås åt flera
håll och dessa skulle kunna användas till pendeltrafik.
När det gäller klimatanpassning så behövs åtgärder även utanför
stadens som t.ex. norra delen av Viskan där det redan idag är årliga
översvämningar.

6.29 Moderata Samlingspartiet
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Moderaterna ser generellt positivt på det arbete som gjort med att
förbereda revidering av Borås Stads energi- och klimatstrategi men
önskar lämna följande synpunkter och önskemål:
- Det behöver under arbetssätt förtydligas att det behöver ske en
kontinuerlig återrapportering av hur arbetet med att införliva
strategin fortlöper till ansvariga politiker på respektive nivå.

Återrapporteringen har
förtydligats i den reviderade
strategin.

Gång har lagts till i strategin.
Strategin kan inte gå in på
- Vi önskar därutöver ett tillägg i strategin, som tydliggör
denna detaljnivå.
gångtrafikanters ställning och att cykeltrafik och annan trafik inte ska Trafikmaktordningen berörs i
prioriteras över gångtrafiken.
andra styrdokument.
- Under rubriken resurseffektiv konsumtion och produktion anser vi
att det enbart är de punkter som rör Borås Stads eget arbete som bör
stå i fokus. De övriga två punkterna kan det finnas en beredskap för
att ge råd kopplade till, i de fall det efterfrågas.

Ett stort antal kommuner i
Sverige arbetar med att
informera och inspirera sina
invånare till en mer hållbar
livsstil och för att nå en
utsläppsminskning i
- Punkten om att ”Borås Stad ska stödja det lokala näringslivet…”
storleksordningen av vad
på sidan 6 bör utgå. Anledningen är att en sådan
kommunikationsinsats riskerar bli bortkastad, eftersom företag redan Parisavtalet kräver måste alla
har incitament att bedriva en resurseffektiv verksamhet för att kunna aktörer använda sig av alla
möjligheter skapa
sänka sina kostnader. Förvaltningen kan däremot ha en beredskap
förutsättningar för
för att kunna stötta företagare som hör av sig och kunna ge råd i
utsläppsminskning. Borås
dessa frågor.
Stads koldioxidbudget
omfattar även samhällets
- Under rubriken resurseffektiv energianvändning går det läsa om
möjligheter att lagra energi. Det resonemanget behöver utvecklas så utsläpp och strategin beskriver
det blir begripligt vad man anser att Borås Stad konkret har att
hur kommunen kan arbeta för
tillföra i det komplicerade arbetet med att förbättra förutsättningarna utsläppsminskningar på alla
för energilagring.
områden.
- Arbetet med att stödja privata markägare i deras skogsbruk kan ges,
Energilagring är en
om det efterfrågas, men bör i annat fall undvikas, eftersom det
framtidsfråga som både
rimligen går att anta att markägare redan har tillräckliga incitament
att bedriva ett resurseffektivt och klimatsmart skogsbruk, då det är bostadsbolag och energibolag
har börjat arbeta med. Genom
mest optimalt även utifrån ett ekonomiskt perspektiv.
lagring och smart styrning kan
- Under rubriken Klimatanpassning i den fysiska planeringen och
höga elkostnader undvikas
befintlig bebyggelse anser vi att det bör förtydligas att det arbete
och nytta för elnätet skapas.
Borås Stad gör ska ta hänsyn till och inte medföra negativa
konsekvenser för andra aktörer, till exempel markägare.
Alla åtgärder(åtminstone
stora) som vidtas för att
- Även under rubriken Uppföljning bör det specificeras att varje
anpassa till ett klimat i
nämnd och bolag själva bör följa upp sitt arbete för att över tid
förändring behöver
effektivisera detsamma genom att avsluta åtgärder som inte haft
konsekvensutredas och
uppskattad effekt och/eller vidta nya åtgärder på området.
kommer att involvera alla
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berörda parter, kommunala
som privata aktörer.
Det får värre konsekvenser för
ALLA markägare att inte vidta
åtgärder och vi får solidariskt
ta ansvar för att hantera
effekterna av klimatets
förändring.
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6.30 Naturskyddsföreningen & Klimatomställning
Borås
Borås stad har antagit en koldioxidbudget och nu tagit fram en
strategi för klimat och miljö. Vi välkomnar detta initiativ. Vi anser
emellertid att strategidokumentet är alltför allmänt hållet och saknar
det allvar som koldioxidbudgeten fordrar. Enligt budgeten behöver
vi minska våra CO2- utsläpp med ca 16 % per år för att klara det
mål som Parisavtalet stipulerat. En minskning med 16 % per år är ett
drastiskt åtagande som kommer att innebära avgörande förändringar
i vår livsstil. Borås stad måste vara den institution på lokal nivå som
ska leda dessa förändringar.

Strategin fokuserar på det som
Borås Stads kommunkoncern
kan genomföra i egen regi i
första hand. Borås Stad är en
stor arbetsgivare och en stor
kund hos ett antal företag och
det som görs av Borås Stad
har en större påverkan än de
egna utsläppen. En kommuns
möjligheter att påverka
invånarnas
konsumtionsmönster är
begränsade men absolut något
som enligt strategin ska ingå i
arbetet.

Den publicerade strategin tycks i första hand vara en strategi för
förändring inom Borås stads egen organisation, en förändring som
enligt koldioxidbudgeten bara motsvarar ca 4 % av invånarnas
koldioxidutsläpp. Detta är naturligtvis otillräckligt. Det finns ingen
annan institution på kommunnivå som tar sig an de resterande 96
procenten, även om enskilda insatser görs av andra, och det är
därför nödvändigt att Borås stad tar initiativ till att påverka denna
avgörande del av våra utsläpp. Detta nämns i två av punkterna i
avsnittet Resurseffektiv konsumtion och produktion i strategin men Dokumentet är en strategi
vi skulle vilja lägga mycket större vikt vid denna uppgift.
enligt Borås Stads regler för
styrdokument.
Strategin är allmänt hållen och vi saknar en plan för hur den
Handlingsplanerna ska enligt
drastiska minskningen ska kunna åstadkommas. Den oerhörda
strategin tas fram av
utmaning som livsstilsförändringarna innebär betyder att en sådan
respektive organisation med
plan inte kan upprättas av några experter. För att ge den en rimlig
stöd av samordnande experter.
chans att accepteras måste den upprättas i brett samråd med Borås Att inkludera invånarna är en
invånare.
del i arbetet som kommer
komma.
För att säkerställa att målet med 16 % koldioxidreduktion (för hela
kommunen, inte bara den kommunala verksamheten) uppfylls,
måste det ske en kontinuerlig uppföljning av koldioxidbudgeten.
En uppföljning av
Resultatet från uppföljningen bör tydliggöras för samtliga
koldioxidbudgeten är komplex
kommuninvånare för att öka medvetenheten och förståelsen för
men kommer att ske och
vidtagna åtgärder. Detta som en del i en omfattande
ambitionen är att
utbildningskampanj avseende den allvarliga klimatsituationen.
kommunicera uppföljningen
Vi inom Klimatomställning Borås och Naturskyddsföreningen i
Borås deltar gärna i det klimatforum som planeras och föreslår att
ett av forumets viktigaste uppgifter blir att föra ut problematiken till
en bredare allmänhet. Detta för att bygga en genomförbar strategi
med konkreta förslag och tydliga målsättningar och uppföljningar.

Samrådsredogörelse

till boråsarna.

Borås Stad

Datum

Sida

2020-10-07

37(40)

Under hösten 2019 arrangerade Klimatomställning Borås två
studiecirklar kring Kate Raworths bok "Donut-ekonomin, Sju
principer för en framtida ekonomi". Den handlar om att lägga en
social grund för en välfärd för alla samtidigt som man anpassar sig
till det ekologiska taket för den mänskliga civilisationen. I storstaden
Amsterdam har nu ett stort antal organisationer bildat en koalition
för att uppnå en ekonomi som uppfyller dessa mål till år 2050.
Ekonomi och jämlikhet
I stadens gällande översiktsplan från 2018 betonas vikten av en
hållbar utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter till ett bra liv och ett
helhetstänkande. Det finns en risk att ekonomisk utveckling och
skapande av nya arbetstillfällen hamnar i konflikt med omställningen
för att förhindra en klimatkatastrof. Denna målkonflikt måste kunna
hanteras. I den rapport från Göteborgs stad som Borås
koldioxidbudget inspirerats av framhålls en aspekt som 2 saknas i
motsvarigheten i Borås, nämligen att den enskildes koldioxidutsläpp
i stor utsträckning följer inkomsten. Detta är ett stort problem i
perspektiv av den extrema omställning som måste ske.
Klimatåtgärder som görs i form av ekonomiska incitament tenderar
att drabba den "fattige" och/eller landsbygdsbon mer än den "rike"
och/eller stadsbon. Om den drastiska omställningen ska få gehör
hos gemene man måste dessa effekter motverkas. Målet bör vara att
varje åtgärd som genomförs ska "drabba" lika oavsett inkomst och
bostadsort.
1. Borås stads organisation Borås Stads egna utsläpp motsvarar bara
ca 4 % av boråsarnas utsläpp, men är ändå mycket betydelsefulla
eftersom Borås stad måste vara en förebild för såväl invånarna som
näringslivet för att ge legitimitet i genomförandet. Här tycks
miljöförvaltningen redan göra stora insatser för att sprida kunskap
och åtgärdsplaner till de olika förvaltningarna. Ett par reflektioner
Förslag på åtgärder tillförs
kan ändå vara på sin plats:
åtgärdsbanken.
a) Klimatsmart agerande i organisationen, inklusive upphandling och
inköp, måste uppmuntras och stödjas med tydliga policies och
riktlinjer. Vegetarisk och KRAV-märkt mat på skolor och andra
kommunala institutioner bör utökas men måste vara av sådan
kvalitet att det inspirerar till efterföljd utanför skolan. Om de
vegetariska rätterna inte faller eleverna i smaken är risken stor att det
får motsatt effekt. För att få till en god och varierad klimatsmart kost
kan till exempel ansvarig/berörd personal utbildas och krav kan
ställas på kunskap och erfarenhet inom området vid
anställning/upphandling av kockar/tjänster inom kommunen.
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b) Dåliga föredömen bör undvikas som till exempel stadens
användning av fossildrivna gräsklippare och lövblåsare. Lösningar
med ängsmark istället för gräsmattor och större manuella insatser i
städarbetet bör övervägas.
2. Livsmedel Maten orsakar ca en fjärdedel av våra koldioxidutsläpp
och vi måste få igång en dialog med invånare och näringsliv om hur
dessa ska minskas. Frågeställningar att begrunda:
a) Forskningsbaserade undersökningar visar att det såväl är mer
hälsosamt som mer klimatsmart att övergå till mer vegetarisk kost
och nödvändigt för att uppfylla klimatmål och en rättvis fördelning
av odlingsbar mark till en växande befolkning globalt. Hur ska
Boråsarna förmås att förändra sina kostvanor till mer vegetariskt?
b) Av de miljömärkningarna som finns är det tydligt att KRAVmärkningen är den som lägger störst vikt vid klimatpåverkan, hur
ska vi förmås att välja KRAV-märkta varor i vår vardag?
c) Hur ska bilresorna till och från matvarubutikerna minskas? Kan
den ökade aktiviteten avseende hemtransport under den pågående
Corona-pandemin bli ett steg till mer kollektiv mattransport, kanske
med eldrivna skåpbilar i matvarubutikernas regi?
d) Lokalproducerad mat är inte alltid mest klimatsmart eftersom
man måste ta hänsyn till en varas hela livscykel ur ekologisk
synpunkt. Men det borde finnas möjligheter att uppmuntra och
stödja lokal matproduktion när det gäller sådant som kan odlas eller
produceras i närområdet.
Frågeställningar som dessa kan diskuteras i projekt som ”Måltid
Sverige” där Västra Götalandsregionen redan är en partner, men
skulle också behöva komma ut till diskussion hos allmänheten. Hur
finner vi former för en sådan allmän diskussion?
3. Transporter
a) Logistikcentret Viared genererar en omfattande lastbilstrafik till
och från Borås, en trafik 4 som för närvarande sker uteslutande med
fossildrivna fordon. Hur ska Borås stad åstadkomma en
elektrifiering av dessa transporter? Kan detta angelägna problem
inkluderas i de strategiska planerna avseende götalandsbanan?
b) Kan kommunen utveckla system för samåkning och
kollektivtrafik i glesbygd, såsom just nu undersöks i VG-projektet
KomILand?
c) Hur ska kommunens strategi för placering av förskolor och skolor
anpassas för att drastiskt minska behovet av enskilda biltransporter?
d) Persontransporter i allmänhet måste ske mer med kollektivtrafik.
Målet måste vara att det ska vara snabbare och bekvämare att åka
kollektivt än att åka enskild bil. Kan kommunen ta upp en
förhandling med banverket och tågoperatörerna för att utnyttja
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befintliga järnvägar bättre för pendeltrafik? Kan kanske godstrafik
omdirigeras för att frigöra spårutrymme under pendlingstimmarna?
e) Flyget är det transportslag som är svårast att göra
koldioxidneutralt och det måste därför minska drastiskt. Följande idé
kunde diskuteras: att upprätta en studio för digitala möten som kan
hyras av företag, organisationer och offentliga verksamheter. Studion
kunde bestå i lokaler, datorer, snabb uppkoppling, fika och teknisk
expertis och kanske ha TV:ns soffprogram som föredöme.
4. Energi Kraftvärmeverkets biobränsle betraktas idag som
klimatneutralt. Men, med det korta tidsperspektiv som
koldioxidbudgeten bygger på så är skogsråvara inte alls
klimatneutralt. Det dröjer 50-100 år att återställa en skog och
därmed kompenseras inte biobränsleförbränningen av tillväxt.
En möjlig lösning är att förbränna biobränslet i form av s.k. pyrolys,
dvs. en typ av syrefattig förbränning som ger träkol som restprodukt.
Denna träkol kan sedan behandlas till jordförbättringsmedel och
plöjas ner på åkrar; en kolsänka och ett gödsel.
Den nya energilagringsmediet vätgas har börjat användas i t.ex.
Mariestads kommun. Kan Borås energi och miljö undersöka hur
denna teknik kan utnyttjas i Borås?
Energisparande åtgärder genom värmepumpar med berg- sjö- eller
jordvärme som källa måste uppmuntras; koldioxideffekten måste
prioriteras framför fjärrvärmens ekonomiska effektivitet.
Energisparande åtgärder i form av tilläggsisolering måste aktivt
uppmuntras liksom installation av solcellsanläggningar såväl på
privata hustak som industribyggnader.
Hur kan kommunen få byggherrar att i större utsträckning ersätta
betong med trä vid nybyggnad? Riktlinjer? Krav vid
markanvisningar?
5. Återvinning och delningsekonomi De tre dominerande posterna i
de konsumtionsbaserade utsläppen är enligt koldioxidbudgeten
”Mat”, ”Varor, material och tjänster” och ”Offentliga utsläpp”.
a) Borås kommun har en utmärkt verksamhet för återbruk. Hur ska
den kunna utökas och utvecklas?
b) En organisation och möjligen digital ”lokal valuta” skulle kunna
utredas för att organisera privat utlåning av fordon, verktyg,
maskiner och tjänster.
6. Markanvändning
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De beräkningar för internationella koldioxidutsläpp som ligger till
grund för den 16 %-iga minskning vi budgeterar förutsätter att man
förutom minskningen av utsläpp också åstadkommer negativa
utsläpp, dvs. binder koldioxid i jorden. Ett sätt att göra detta är att
avskilja koldioxid i industriella processer och lagra den underjordiskt.
Denna teknik är emellertid i sin linda och många klimatforskare är
mycket tveksamma till dess potential. Därför diskuteras alltmer
nödvändigheten av den naturliga bindningen av koldioxid genom
skog och nya jordbrukstekniker (jämför pyrolystekniken som nämns
ovan).
För Borås betyder detta att vi kan göra en insats genom att i största
utsträckning bevara skogen, samt att bedriva ett klimatsmart
skogsbruk. Borås kommun är själv en stor skogsägare och det är
angeläget att man börjar ta till sig de senaste rönen avseende
klimatsmart skogsbruk. Göteborgs stad har till exempel frångått
kalhyggesmetodiken i sina skogar, något som manar till efterföljd.
All ny markanvändning för industri och bostäder bör också sättas in
i detta klimatperspektiv. Kan befintlig ”skövlad” mark användas i
större utsträckning? Kan man bygga mer på höjden för att spara
mark?
Experiment med ”gröna tak” har genomförts på många platser för
att få odlingsmark i kombination med trivsel och luftförbättring.
Hur kan sådana idéer omsättas i Borås kommun?
6.31 Privatperson 1
Förslag till att lagra kodioxid i marken och genom pyrolys och
tillverka biokol.[…] Biokol har fantastiska egenskaper som
jordförbättringsmedel samtidigt som det motverkar
Åtgärdsförslagen läggs till i
klimatförändringarna genom att binda kol i marken i tusentals år.
åtgärdsbanken kopplad till
[…]Förslag; Ersätta befintlig fjärrvärmepanna i fjärrvärmenätverket i strategin.
Fristad med en pyrolysanläggning likt högdalen eller nu den nya
anläggningen i Bromma. Dela ut biokol till medborgana eller via
försäljning.
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2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00375 3.1.1.2

Samrådsyttrande om detaljplan för Kv Svärdsfästet 4,
Guldbrandsgatan 1.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 50 stycken nya
lägenheter inom fastigheten Svärdsfästet 4 i Trandared. I översiktsplanen ligger
planområdet inom det utpekade urbana stråket Bergsbo/Bergsäter - Trandared.
Stråket ska binda samman Trandared med stadskärnan som ska stärkas genom
kompletterande bebyggelse.
Planförslaget innehåller bostadsbebyggelse bestående av tre sammansatta
huskroppar i varierande våningsantal på 5, 6 och 7 våningar. Bostadshuset är
lägst mot Svenljungaparken och trappas upp mot befintlig bebyggelse i öster,
vilket går i linje med de befintliga husens struktur som finns i omgivningen.
Bostadshusets lägre våningar mot grönområdet utgör en naturlig entré mot
Svenljungaparken. Fastigheten består av omfattande nivåskillnader vilket
förutsätter att byggnaden terränganpassas och byggs i suterräng. De nedresamt källarplan kommer bestå av parkeringsgarage och förrådsutrymmen. Den
omkringliggande bebyggelsen runt planområdet består av flerbostadshus i
varierande våningsantal som följer områdets topografi.

Beslutsunderlag
1. Inbjudan till samråd Svärdsfästet 4, Tran, 2020-10-13
2. Planbeskrivning, 2020-10-13
3. Plankarta, 2020-10-13
4. E-post, inbjudan till samråd för detaljplan för Trandared, Svärdsfästet 4,
Guldbrandsgatan 1, Borås Stad 2020-10-13

Beslutet expedieras till
1. detaljplanering@boras.se

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Kerstin Hermansson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef Strategisk samhällsplanering

SAMRÅD
BN2018-1518

Vi har planer för Trandared!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad arbetar med att ta fram en detaljplan för Trandared, Svärdsfästet 4
som finns ute på samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 50 stycken nya lägenheter
inom fastigheten Svärdsfästet 4, Trandared. Byggnaden som upprättas ska ha hög arkitektonisk kvalité.
I översiktsplanen ligger planområdet inom det utpekade stråket US12. Bergso/Bergsäter - Trandared. Stråket ska
binda samman Trandared med stadskärnan som ska stärkas genom kompletterande bebyggelse.
Samrådstiden pågår 14 oktober – 4 november.
Den 21 oktober kommer det att hållas ett samrådsmöte om detaljplanen. På grund av rådande omständigheter
gällande Covid-19 kommer samrådsmötet ske utomhus för att undvika smittspridning. Samrådsmötet kommer äga
rum i Svenljungaparken precis öster om planområdet, se kartan nedan. Vid deltagande på samrådsmötet är det
viktigt att ni anmäler ni er till ett av mötestillfällena, första mötestillfället 17.00 – 18.00 eller andra mötestillfället
18.00 -19.00 till detaljplanering@boras.se. Detta för att vi ska undvika trängsel. Mötet sker i form av öppet hus för
att informera om detaljplanen för att få reda på vad du tycker. Om du har synpunkter på detaljplanen, ska du
skicka in dem skriftligen, gärna digitalt till detaljplanering@boras.se senast den 4 november.
Datum och tid: 21 oktober, anmäl dig till detaljplanering@boras.se och ange om du kommer första mötestillfället
17.00 – 18.00 eller andra mötestillfället 18.00 – 19.00.
Plats: Svenljungaparken, korsningen vid
Svenljungagatan och Guldbrandsgatan, se kartan
nedan.
För dig som inte har möjlighet att delta på
samrådsmötet kan du boka telefontid som finns på
vår hemsida:
www.boras.se/detaljplan/svardfastet

Planområde

Planhandlingarna finns tillgängliga på vår
hemsida: boras.se/detaljplan/svardfastet och
i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås.
Skicka synpunkter/remissvar senast den 4
november via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer BN2018-1518. Vi vill
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom
det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till:
Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.

Här är samrådsmötet!

Samrådsmötet kommer vara på plats vid Svenljungaparken, den röda markeringen på
kartan. Gulstreckad markering är planområdet.

Har du frågor? Hör gärna av dig till någon av de ansvariga handläggarna:
Planarkitekt Lisa Marklinder, tel: 033-35 85 09, epost: lisa.marklinder@boras.se
Planarkitekt Jonatan Westlin, tel: 033-35 85 07, epost: jonatan.westlin@boras.se
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-10-14

Planbeskrivning

Detaljplan för
Trandared, Svärdsfästet 4
Samråd

BN 2018-1518

Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka
50 stycken nya lägenheter inom fastigheten Svärdsfästet 4 i
Trandared. Byggnaden som upprättas ska ha hög arkitektonisk kvalité.
I översiktsplanen ligger planområdet inom det utpekade
stråket US12. Bergso/Bergsäter - Trandared. Stråket ska
binda samman Trandared med stadskärnan som ska stärkas
genom kompletterande bebyggelse.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Trandared, Svärdsfästet 4, Borås Stad, upprättad den 5 oktober 2020.

1. Inledning
Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka
50 stycken nya lägenheter inom fastigheten Svärdsfästet 4,
Trandared. Byggnaden som upprättas ska ha hög arkitektonisk kvalité.
I översiktsplanen ligger planområdet inom det utpekade
stråket US12. Bergso/Bergsäter - Trandared. Stråket ska
binda samman Trandared med stadskärnan som ska stärkas
genom kompletterande bebyggelse.

Planområde

Aktuellt planområde ligger i stadsdelen Trandared längst
med Guldbrandsgatan. Planområdets storlek är cirka 1900
kvadratmeter. Markområdet ägs av det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder i Borås. I detaljplanen blir fastigheten
planlagd som kvartersmark för bostadsändamål.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan för området är stadsplan P237 från 1956
och anger allmänt ändåmål samt en byggnadshöjd på 5,5 m
inom den aktuella fastigheten, Svärdsfästet 4.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen gav 2018-10-01 i beslut § 429 Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra
detaljplanen för Svärdsfästet 4.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-11-29 i beslut
§ 294 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan.

Preliminär tidplan
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

Bebyggelsestruktur

Bebyggelsestrukturen runt planområdet domineras av
bebyggelse i öppna kvarter med mycket grönska som breder
ut sig mellan husen. Den befintliga bebyggelsen i området
utgörs främst av flerbostadshus i form av lamellhus och
punkthus. I närområdet längs med Guldbrandsgatan finns
olika typ av service bland annat en livsmedelsbutik. Det finns
goda möjligheter att resa kollektivt, närmaste hållplats ligger
precis intill planområdet på Guldbrandsgatan där stadsbuss
2 passerar. I översiktsplanen ligger planområdet inom
det utpekade stråket US12. Bergso/Bergsäter - Trandared.
Stråket ska binda samman Trandared med stadskärnan som
ska stärkas genom kompletterande bebyggelse. Detaljplanen
möjliggör därmed förtätning av bostadsbebyggelse inom
det urbana stråket och stadsdelen Trandared vilket ses som
positivt.

Ny bebyggelse

Detaljplanen möjliggör för ny bebyggelse inom fastigheten
med cirka 50 stycken nya lägenheter. Planförslaget innehåller
bostadsbebyggelse bestående av tre sammansatta huskroppar
i varierande våningsantal på 5, 6 och 7 våningar. Bostadshuset är lägst mot Svenljungaparken och trappas upp mot
befintlig bebyggelse i öster, vilket går i linje med de befintliga
husens struktur som finns i omgivningen. Bostadshusets
lägre våningar mot grönområdet utgör en naturlig entré
mot Svenljungaparken. Fastigheten består av omfattande
nivåskillnader vilket förutsätter att byggnaden terränganpassas och byggs i suterräng. De nedre- samt källarplan kommer
bestå av parkeringsgarage och förrådsutrymmen. Den
omkringliggande bebyggelsen runt planområdet består av
flerbostadshus i varierande våningsantal som följer områdets
topografi. Byggnation av ett flerbostadhus på Svärdsfästet 4
kommer således att passa in i den befintliga miljön och inte
sticka ut från omgivningen.

4 kvartalet 2020
1 kvartalet 2021
2 kvartalet 2021
2 kvartalet 2021

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Byggstart för Svärdsfästet 4 är beräknad till år 2021.

2. Bebyggelse
Befintligt hus som finns på fastigheten Svärdsfästet 4.
4
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Orienteringsbild. Det rödstreckade området visar det aktuella planområdet.

Situationsplan över planområdet, den nya bebyggelsen som möjliggörs i detaljplan (Krook och Tjäder).
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Gestaltningsförslag som visar bebyggelsen i suterräng bestående av tre sammansatta huskroppar i varierande våningsantal på 5, 6 och 7 våningar.

Stadsbild och gestaltning

Befintlig bebyggelse inom planområdet är väl anpassat till
terrängen med betydligt lägre våningsantal än omkringliggande bebyggelse. Vid en bedömning av topografi och
omgivande hus bedöms nuvarande bebyggelse på fastigheten
Svärdsfästet 4 att kunna höjas till 7 våningar för att möta de
befintliga husen mot öster. Detta skulle möjliggöra en bättre
stadsmässighet mot Guldbrandsgatan och samtidigt följa
områdets topografi.
I översiktsplanen ligger planområdet inom det utpekade
urbana stråket US12. Bergso/Bergsäter - Trandared. Stråket
ska binda samman Trandared med stadskärnan som ska
stärkas genom kompletterande bebyggelse. Att genomföra
detaljplanen möjliggör förtätning av bostadsbebyggelse inom
det urbana stråket och stadsdelen Trandared vilket ses som
positivt utifrån verställande av stråket.

Historik och kulturmiljöer

den befintliga topografin. Bebyggelsen i området domineras
av så kallade lamellhus i tre och fyra våningar. I svårare
topografiska lägen, samt för att markera stadsdelens centrum,
finns även ett antal så kallade punkthus, vanligtvis byggda i
åtta våningar.
Den aktuella fastigheten bebyggdes med nuvarande byggnad
år 1969. Huset uppfördes av AB Bostäder och funktionen var
ursprungligen ”frivårdshotell”, vilket innebär att det hade en
funktion som skyddat boende för kriminalvårdens klienter
som var villkorligt frigivna eller hade skyddstillsyn. Byggnaden ritades av Göteborgs Allmänna Byggnadsbyrå AB och
fick en enkel, närmast provisorisk, karaktär med träfasader
och ett flackt, papptäkt sadeltak. Användningen förändrades
senare till frikyrka och boende, troligen från 1990-talet och
framåt. Mindre förändringar som byten av fönster och dörrar
har genomförts, och byggnaden anses idag ha ett begränsat
kulturhistoriskt värde.

Den aktuella fastigheten, Svärdsfästet 4 ligger i nära
anslutning till de centrala delarna av stadsdelen Trandared.
Stadsdelen uppfördes som en så kallad grannskapsenhet
från mitten av 1940-talet och fram till mitten av 1960-talet
då Borås befolkning ökade kraftigt och gick från 51 000 till
70 000 invånare. Denna enormt expansiva period kallas i
Sverige allmänt för ”rekordåren” och den ligger i tid omedelbart före den mer välkända perioden kallad ”miljonprogrammet”.
Bebyggelsen är planerad i enlighet med en funktionalistisk
planeringstradition med en uppbruten kvartersstruktur där
byggnaderna i de flesta fall har ambitionen att anpassa sig till
Äldre flyg foto över stadsdelen Trandared, Svärdsfästet 4 var ännu inte bebyggt.
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Bostäder

I den befintliga byggnaden på fastigheten finns idag tillfälliga
bostäder. Vid upprättande av ny detaljplan ersätts de tillfälliga bostäderna med permanenta bostäder. Detaljplanens
genomförande innebär att den befintliga byggnaden kommer
att rivas och ersättas med ett nytt flerbostadshus.

Arbetsplatser, komersiell service

I området längst med Guldbrandsgatan finns närhet till olika
typ av service bland annat en livsmedelsbutik. Den nya
detaljplanen möjliggör inte utökning av komersiell service.

Offentlig service

I närområdet finns det god tillgång till offentlig service.
Norr om planområdet med ett gångavstånd på cirka 200
meter ligger Trandaredsskolan F-6, och 1,5 km väster om
planområdet ligger Daltorpsskolan F-9. I närhet till Trandaredsskolan ligger även ett flertal förskolor.

Tillgänglighet

Fastigheten ligger i ett kuperat markområde. I södra delen
av fastigheten ligger marknivån på + 168 meter. I den norra
delen av fastigheten ligger marknivån på + 179 meter,
vilket är en marknivåskillnad på 11 meter. Bebyggelsen som
möjliggörs i detaljplan kommer med den anledningen att
terränganpassas. Den nya bebyggelsens angöring till entréer
och parkeringsplatser ska utformas så det uppfyller gällande
krav på tillgänglighet för personer med funktionsvariationer.

Volymstudier över planområdet, ny bebyggelse i gult.

Närmsta busshållplats är Guldbrandsgatan som är belägen
precis intill planområdet.

Illustration över bebyggelsen med entré mot Guldbrandsgatan (balkongerna kragar ut mer än vad som tillåts i detaljplan).
PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN
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Solstudie under midsomarafton, ny bebyggelse i gult (Krook- och Tjäder).

Solstudie under vår/höstdag jämning, ny bebyggelse i gult (Krook- och Tjäder).
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Ljus- och skuggförhållanden

Gång och cykeltrafik

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen en
viss ökad skuggning på omkringliggande byggnader och
omgivning. Bedömningen är att den planerade bebyggelsens
skuggning är jämförbar med den skuggning från befintliga
byggnader och träd som redan finns på platsen.

Cykelvägen vid Svenljungagatan, söder om planområdet leder
till friluftsområdet Kransmossen och vidare mot stadsdelen
Brotorp som ligger öster om Trandared. Från planområdet
tar du dig in till centrumkärnan med ett avstånd på cirka 2
kilometer i västlig riktining via cykelvägarna på Svenljungagatan och Trandaredsgatan.

3. Gator och trafik

Enligt Borås Stads parkeringsregler finns också riktlinjer
gällande cykelparkering. På kvartersmark avsedd för bostäder
ska cykelparkeringar anordnas. För flerbostadshus inom
centrumzon gäller 25 cykelparkeringar per 1000 kvadratmeter BTA, bruttoarea. Riktlinjerna anger också att viss
del av cykelparkeringarna ska placeras i nära anslutning till
bostashusens entréer, vara väderskyddade och/eller förvaras
inomhus.

En solstudie har genomförts av den del av planområdet som
skall exploateras. Solstudien redovisar fyra tidpunkter på
dygnet vid två olika tillfällen under året: midsommarafton
och vår/höstdagjämning.

Gatunät

Trandaredsgatan som är belägen väster om plaområdet är
en betydande länk för hela stadens vägnät. Trandaredsgatan
är den väg som kopplar samman med både riksväg 40 och
riksväg 41 som i förlängningen når ut till stadsdelarna Hulta
och vidare mot Brämhult. Från huvudgatan, Trandaredsgatan leds trafiken in i området från Svenljungagatan via
Guldbrandsgatan som slutligen når planområdet. Gatorna
längst med flerbostadshusen har bredare och rakare karaktär
jämfört med de finmaskiga gatorna som finns vid områdets
villakvarter.
I samband med den nya bebyggelsen som möjliggörs i
detaljplan påverkas inte det befintliga vägnätet i området.

Gång- och cykelnätet är väl etablerat i området och de
boende har goda förutsättningar för att gå eller cykla. De
närmaste cykelvägarna från planområdet är etablerade på
Svenljungagatan och Trandaredsgatan.

Kollektivtrafik

Planområdet ligger cirka 2 kilometer från centralstationen
och resecentrum som är belägna i anslutning till Borås innerstad. Närmsta hållplats för buss är Guldbrandsgatan som
ligger precis intill planområdet. Linje 2 trafikerar sträckan
från Tullen via centralstationen/resecentrum och Stora torget
till Trandared. Söder om planområdet vid Gånghestervägen
ligger hållplatsen Södervärn. Från Södervärn hållplats går
busslinjerna 159 (Daljsöfors - Borås - Sandared), 204 (Borås
- Gällstad - Ulricehamn) och 303 (Länghem - Lockryd Borås).

Översikt av gatunätet i området, riksväg 40, riksväg 41 och Trandaredsgatan (gul), cykelvägar (röd) och hållplatser, planområde markerat i orange.
PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

9

Parkeringsplatserna för den nya bebyggelsen anordnas under mark. In- och utfart med bil anläggs mot Guldbrandsgatan.

Biltrafik

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn.
För att ta sig med bil från Trandared och vidare mot Borås
centrum belastas framförallt korsningen Trandaredsgatan/
Söderleden, riksväg 41. Att antalet resor ökar behöver dock
inte betyda att alla resor sker med bil. Genom att det finns
god tillgänglighet med kollektivtrafik och bra gång- och
cykelförbindelser till målpunkter såsom livsmedelsbutik,
arbetsplatser och andra funktioner samt till Borås centrum
kan flertalet resor ske med andra färdmedel än bil, och
påverkan på trafiksystemet kan därmed bli mindre. Svärdsfästet 4 är en plats med mycket goda förutsättningar för att de
boende ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för att det
är positivt med förtätning med bostäder i aktuellt läge.
Den ökade trafikmängden som skapas i samband i med
planen bedöms ha liten påverkan på trafikflödet i området.
Därmed anses att befintligt gatunät kunna ta emot den
förväntade trafikökning som förslaget innebär och bibehålla
god framkomlighet.
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafiksystemet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en
växande befolkning.
10

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för
genomförande.
En trafikutredning har tagits fram i tidigt skede under
detaljplaneprocessen. Utredningen undersöker främst planförslagets påverkan på anslutningarna till Söderleden, riksväg
41. I utredningen har också trafikalstringen för detaljplan,
Järnhättan 5 tagits med.
Utredningen visade att den ökade trafikmängden från
planförslaget påverkar korsningen vid Trandaredsgatan och
Söderleden, riksväg 41. Under högtrafik bildas köer som
orsakar problem med framkomligheten i korsningen. Bilköerna ökar på Söderleden, riksväg 41 på grund av den biltrafik
som ska köra vänstersväng mot Trandaredsgatan, vilket även
uppmärksammats i ÅVS Norden Borås. De köer som bildas
ryms inom de befintliga körfälten i både sydgående och
norrgående riktning, om än med liten marginal.
Alstringen från de båda detaljplanerna innebär att belastningen i korsningen ökar något och att köerna i genomsnitt
ökar med 3-4 meter under sex minuter av maxtimman. De
enskilda planernas påverkan på korsningens framkomlighet
bedöms därmed vara liten.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Sektion ovan visar bebyggelsens våningsplan, våningsplanet längst ner under mark anordnas med parkeringsplatser.

År 2025 när Borås ökat i befolkning och när detaljplanerna
förväntas vara genomförda bedöms körfältsmagasinen vara
tillräckliga. Med ytterligare trafiktillväxt enligt stadens
prognos för 2040 kommer kommer köproblematiken att
förvärras och körfältslängderna allt oftare vara otillräckliga.
För att undvika försämrad framkomlighet i korsningen
bör åtgärder tas vid i framtiden. De åtgärdsförslag som
trafikutredningen pekar på är att förse korsningen med
signalstyrning och att förlänga körfältsmagasinen, både
vänstersvängfält från norr och högersvängfält från söder.

Bilparkering

Utgångspunkten är att byggherren i första hand ska lösa
parkeringsbehovet enligt reglerna inom den egna fastigheten.
I det ingår att titta på möjliga åtgärdspaket och eventuellt
samnyttjande. Parkeringsplatserna enligt planförslag anordnas under mark.
Parkeringstalen för bil som anges i reglerna är flexibla, vilket
innebär att det minimumkrav som ställs går att reducera
om byggherren åtar sig att göra åtgärder som skapar goda
förutsättningar för andra resval än bil. För att det ska vara
möjligt att reducera parkeringstalet måste kraven för god tillgänglighet med kollektivtrafik uppnås. Aktuellt planområde,
Svärdsfästet 4 ligger i ett kollektivtrafiknära läge och har
således goda förutsättningar för parkeringstalet att reduceras
i bygglovsskedet.
I det ingår att titta på möjliga åtgärdspaket och eventuellt
samnyttjande. I de fall inom där det inte är möjligt att
ordna hela parkeringsbehovet på den egna fastigheten ska
parkeringsköp tillämpas. Parkeringsköp innebär att byggherren istället för att ordna parkeringsplatsen betalar en viss
summa pengar per parkeringsplats till kommunen. Dessa
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medel avsätts till allmänna parkeringsanläggningar. Avtal om
parkeringsköp tecknas med mark- och exploateringsavdelningen och måste vara klara innan bygglov får ges.

Angöring och utfarter

In- och utfarter från Svärdsfästet 4 avsett för bil anordnas
mot Guldbrandsgatan.

Riksintressen

Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och
avlopp.

Dagvatten

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört
med innan förändringen.
Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fastigheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna
dagvattenledningar. Dagvattenflödet ska beräknas utifrån
ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet, dels utifrån
dagens situation och därefter utifrån framtida förhållanden
då området exploaterats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.
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Värme

Fjärrvärmeledningar finns längs med Guldbrandsgatan och
leds in mot fastigheten Svärdsfästet 4.

tillgång till friluftsgård, elljus- och skidspår. Vid idrottsplatsen finns ett flertalet motionsslingor och tillgång till bland
annat utegym, hinderbana, boulebana och grillplatser.

El, tele och fiber

Fornlämningar och kulturminnen

Avfall

Lagenligt skyddad natur

Området är anslutet till el och teleledningar.

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas.

5. Mark

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.

Ingen natur som är skyddad enligt 7 kap. MB finns inom
planområdet.

Geoteknik och Radon

Marklagren i de yttre skiktet består av sandig morän och
berggrunden består av gnejs med ett djup på 0-3 meter, enligt
SGU:s kartvisningstjänster.
Geotekniska utredningar från närområdet har undersökts
och bedömningen är att marken ska tåla den ökade belastningen som den föreslagna bebyggelsen innebär.
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.

Förorenad mark

Planområdet innehåller inga kända markföroreningar.

Svenljungaparken.

Park och rekreation

På väster sida angränsar planområdet till Svenljungaparken.
Svenljungaparken är en park som fortsätter vidare norrut mot
Trandaredsgatan. Parken närmast planområdet består av kuperad grönyta med flertalet träd. I Svenljungaparken finns stigar
och sittplatser, här finns möjlighet att spela boule och tillgång
till lekplats. Södra delen av parken är en skog med varierad
natur och kuperad terräng. Den gröna kilen som sträcker sig
genom Trandared är utpekad i Grönområdesplanen (2017)
och har klassats till nivå III, vilket innebär att naturen har ett
högt värde. Grönområdet är ett stråk som är viktiga för såväl
djur- och växtlivet som för människan.
Cirka 600 meter norr om planområdet ligger grönområet
Ollonstupet, klass II enligt Grönområdesplanen. Ollonstupet
har flera olika naturtyper med ekskog och äldre kulturlandskap. Terrängen är kuperad och området har besöks-,
frilufts- och rekreationsvärden-, området är också en länk i
grönstråken från Kypeområdet via Hässleholmsjöarna och
vidare mot Kransmossen.

Vid upptäckt av eventuella markföroreningar måste marken
saneras innan ny byggnation uppförs. Startbesked får inte ges
för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet
avseende föroreningar, på aktuell plats, har avhjälpts till
Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning.

6. Vatten
Översvämningsrisk

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.

Skyfall

Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda
ytor. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor
öka något.
Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån
byggnader.

Öster om Trandared, ca 600 meter från planområdet ligger
friluftsområdet Kransmossen. Kransmossens idrottsplats har
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Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Buller och vibrationer

I området planeras bostäder intill en trafikerad väg och söder
om föreslagen bebyggelse finns järnvägen kust till kust-banan
därför har en bullerutredning tagits fram. Bullerutredningen
visade dock att det aktuella planområdet inte är bullerutsatt.
Resultaten från bullerutredningen visar att det aktuella
byggnadsförslaget underskrider 60 dBA ekvivalent ljudnivå
för samtliga bostadsfasader och således uppfylls riktvärdet
gällande ekvivalent ljudnivå.

Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte
innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande
grundvatten och ytvatten (5 kap. MB). Planområdet bedöms
inte försvåra möjligehten att nå beslutad miljökvalitetsnorm
då områdets och storlek har försumbar betydelse. Det
aktuella planområdet är dessutom redan ianspråkstaget.

Grundvattnets kvalitet

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av
föreslagen planåtgärd.

Släckvatten

Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i
samband med byggnation.

Ekvivalent ljudnivå, underlag från bullerutredning (Soundcon).

7. Sociala perspektiv
Planförslaget innebär en förtätning med bostäder i centrala
Trandared på redan ianspråkstagen mark. Fler bostäder i
området kommer sannolikt medföra att platsen i högre grad
befolkas vilket kan bidra till en ökad känsla av trygghet.
Genom att fler människor bor och rör sig i området och mer
utblickar mot allmänna ytor, gator, gång- och cykelbanor
samt busshållplatsen så kan trygghetskänslan öka.

Maximal ljudnivå, underlag från bullerutredning (Soundcon).

Luftkvalitet

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

8. Störningar på platsen
Risk

Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar
bedöms inte som nödvändiga.

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN
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9. Planbestämmelser

Bestämmelsen b1 reglerar att marken får underbyggas med
underjordiskt garage vars bjälklag ska vara planterbart och
körbart.

Detaljplanen syftar till att reglera och fastställa en lämplig
användning av mark- och vattenområden. Användningen
regleras med planbestämmelser. Alla planbestämmelser ska
ha stöd i plan-och bygglagen (PBL kapitel 4). Nedan beskrivs
de planbestämmelser som ingår i detaljplanen för Svärdsfästet
4.

Administrativa bestämmelser

Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga
kraft.
Planavgift debiteras ej.

Kvartersmark

Bokstaven B står för Bostäder och tillåter att befintliga
byggnader eller framtida ny bebyggelse får inrymmas med
bostäder såsom lägenheter, radhus med mera.

Tomtindelningen 1538-KBN454/1956 för Svärdsfästet 4
upphör att gälla inom planområdet.

Egenskapsbestämmelser, kvartersmark

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten.

Bebyggelsens höjd är reglerad med byggnadshöjd över angivet
nollplan.

Startbesked för lov som innebär markarbete får inte ges
förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell
plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden
för angiven markanvändning.

Inom prickad mark får byggnad inte uppföras. Balkong tillåts
sticka ut 1,5 meter från fasad.
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Grundkarta

Mätklass II
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: RH 2000

PLANBESTÄMMELSER
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Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2020-09-02

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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10. Övergripande beslut
Vision 2025

År 2012 antogs visionen Borås 2025 av kommunfullmäktige.
Visionen innehåller ett flertal strategier som kommunen
har som mål att uppnå till år 2025. Bland annat att Borås
företagande ska växa genom samverkan, att goda resvanor
ska främjas samt att Borås ska vara en öppen mötesplats för
alla. Vid förtätning av bostäder på Svärdsfästet 4 i Trandared
bidrar utvecklingen till en livskraftlig stadskärna, med en
blandad bebyggelse av gammalt och nytt i staden.

Översiktlig planering

Borås översiktsplan är antagen av kommunfullmäktige 2018.
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.
I översiktsplanen finns följande strategier som berörs av
förtätning och utveckling av bostäder:
»

»

Bebyggelsen växer i första hand genom förtätning,
komplettering och omvandling inom orterna – alltså
där det redan är byggt. Genom att växa inifrån utnyttjas
mark och infrastruktur optimalt, bebyggelsen hålls ihop
och nya områden integreras i den redan byggda miljön.
Bebyggelse koncentreras utmed stråk och runt stationer,
mindre centrum och stadsdelstorg. Handel och service
samlas lokalt och nära bostäder. Bebyggelsen binds
samman med tät kollektivtrafik och trygga gång- och
cykelbanor i stråken. Täthet, variation och attraktiva
gaturum utvecklar stråkens stadsmässighet.

I översiktsplanen ligger planområdet, Svärdsfästet 4 inom
det utpekade stråket US12. Bergso/Bergsäter - Trandared.
Stråket ska binda samman Trandared med stadskärnan som
ska stärkas genom kompletterande bebyggelse. Att genomföra detaljplan möjliggör förtätning av bostadsbebyggelse
inom det urbana stråket och stadsdelen Trandared, vilket
även bidrar till en koncentrerad stadsutveckling inom Borås
tätort och som främjar hållbara transporter.

Miljömål

I de nationella miljömålen finns God bebyggd miljö som
berör planering av nya bostäder. Riksdagens definition av
miljömålet God bebyggd miljö – ”Städer, tätorter och annan
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas”.

Precisering av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö
finns genom regionala tilläggsmål. Här anges vikten av att
kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och
tillgängliga och att det finns attraktiva, säkra och effektiva
gång- och cykelvägar. Att det finns natur- och grönområden
i närheten av bebyggelsen som är tillgängliga och av god
kvalitet.
I miljömålen för Borås Stad sammanfattar man hållbarsamhällsplanering som följande: Borås Stad planerar för
ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en
hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad
sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad
där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar
förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett
hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för
att underlätta för invånarna.

11. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.
En bullerutredning har genomförts för att undersöka om
planområdet är bullerutsatt.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
»

Exploatören ansvarar för samtliga byggnads- och
anläggningsarbeten inom kvartersmark på sin fastighet.

»

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad
och drift av allmänna anläggningar avseende vatten,
spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt avfallshantering.

»

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad och drift av
allmänna anläggningar för el.

Avtal

I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning och exploatören som bland annat reglerar
finansiering av detaljplanearbetet.
Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur man
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser
enligt gällande parkeringsregler. Kan inte platserna tillgo-

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN
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doses inom den egna fastigheten eller på annan närliggande
fastighet genom långsiktigt avtal, kan parkeringsbehovet
tillgodoses genom att fastighetsägaren tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. Behovet av antalet parkeringsplatser som behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövningen.

Exploatören kan tillgodogöra sig den eventuella värdeökning
som detaljplanen medför för dennes fastighet.

Ledningar

Genomförandetid

Ledningskoll utfördes i mars 2020. Följande ledningsägare
har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet:
»

Borås Energi och Miljö.

»

Borås Elnät.

»

Tekniska förvaltningen, Borås Stad.

Det åligger kommande exploatörer att i god tid kontakta
berörda ledningsägare. Ytterligare ledningar, okända av Borås
Stad, som berörs av detaljplanen kan finnas. Det åligger
kommande exploatör att undersöka om ytterligare ledningar
finns.

Fastighetsrättsliga frågor

Detaljplanen omfattar en fastighet: Borås Svärdsfästet 4 som
ägs av AB Bostäder i Borås. Genomförandet av detaljplanen
kommer innebära följande konsekvenser för fastigheten:
»

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga
kraft.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat förfarande är
inte aktuellt för att detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte
tas ut.

Planunderlag

Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»

Trafikutredning (SWECO, 2019-12-03).

»

Bullerutredning (Soundcon, 2020-05-20).

»

Geoteknisk utredning (WSP, 2007-08-15).

»

Geoteknisk utredning (ABEM, 1966-06-29).

Nya byggrätter för bostäder (B) tillskapas.

För fastigheten Borås Svärdsfästet 4 gäller bestämmelse om
tomtindelning från 1956. Detaljplanen medför att tomtindelningen upphör att gälla inom planområdet.

Ekonomi

Grundprincipen är att exploatören ska finansiera de åtgärder
som uppkommer i samband med dennes exploatering.
Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering, men som
bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska finansieras av
Kommunen.
Genomförandet av detaljplanen kommer inte att innebära
några kostnader för kommunen.
Kostnader som kommer att belasta exploatören:
»

Framtagande av planhandlingar.

»

Undersökningar som krävs för detaljplanens framtagande, detaljplanens genomförande samt för byggnation.

»

Anslutningsavgifter för fiberanslutning.

»

Eventuellt parkeringsköp.
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13. Administrativa frågor

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar. Handläggare
från Borås Stad har varit Lisa Marklinder.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovschef		

Lisa Marklinder
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Martina Johansson
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om
vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

4. Du kan påverka!
1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommunen själv, från markägare, enskilda personer eller företag.
Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs,
kan a nsöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan.
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs
på boverket.se.

3. Var och hur görs en
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur
planen utformas.
Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till
våra samrådsmöten och ge synpunkter.
Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighetsbeteckning.
Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa
en handläggare kan du boka en tid.

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:
Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.
Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument.

Uppdrag

Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommunen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan.
Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förutsättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå.
Planprogram innehåller ofta större områden än detaljplaner.
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa
förslag och lösningar på svårigheter och intressekonflikter
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt,
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en
detaljplan.

Samråd

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan,
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra.
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Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse.
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämndens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig
åt mellan de olika skedena.

Granskning

Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg‑
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk‑
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång.
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt‑
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att
granskas igen.

Begränsat förfarande

Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljplanen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss‑
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig‑
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan
Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande

Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner) detaljplanen.
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska
Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodosedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information
om hur du kan överklaga planen om du vill det.

Överklagande

Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras
på kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex
månader.
Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomstolen. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet
behövs först ett prövningstillstånd.

Laga kraft

Om ingen överklagar kommunens beslut att anta
detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir
ett juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter
bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området.
Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går
igenom.

Ordlista
Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempelvis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till
natur, parker och andra miljöer.
Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en
specifik plats.
Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress
Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel
033-35 85 00
e-post
detaljplanering@boras.se
webbsida
boras.se/detaljplan
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Grundkarta
Mätklass II
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: RH 2000

PLANBESTÄMMELSER

+197

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2020-09-02

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

Fastighetsredovisning
Upprättad 2020-09-02
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Planområdesgräns
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
Marken får inte förses med byggnad. Balkong får sticka ut 1,5 meter
från fasad., 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
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Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,
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Utförande
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Marken får underbyggas med underjordiskt garage vars bjälklag
ska vara planterbart och körbart., 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
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Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft.,
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Tomtindelningen 1538-KBN454/1956 för Svärdsfästet 4 upphör att gälla inom planområdet.
Planavgift debiteras ej vid bygglov.
Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvetten inom fastigheten.
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Fastighetsbeteckning

Detaljplan för Trandared

Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade
Väg
Rutnätspunkt
Slänt
Stig
Mur
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PLATS FÖR
ÖVERSIKTSKARTA

Servitutsgräns

2

Staket

167

168.3

2020-09-03
Granskning

Borås Stad, Västra Götalands län

168.

Upprättad 2020-10-05
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Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Belysningsstolpe
Nockhöjd i meter över angivet nollplan

Antagande

Reviderad

Laga kraft

Träd

+000.0
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Samråd
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Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande på samrådsförslag för detaljplan Byttorp,
Byttorpsvall 23

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på samrådsförslag för detaljplan
Byttorp, Byttorpsvall 23 och 24

Datum

2020-11-04

Kerstin Hermansson
Kommunalråd

Datum

2020-11-08

Annette Carlson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

2020-11-11

Andreas Exner
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2018-00208 3.1.1.1
Handläggare: Charlotta Tornvall
Datum

2020-10-29

Bengt Himmelmann
Avdelningschef

Programområde 2

SP8

Sida

SKRIVELSE

Charlotta Tornvall
Handläggare
033 357276

1(1)

Datum

Instans

2020-11-23

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00208 3.1.1.1

Yttrande över samrådsförslag för detaljplan Byttorp,
Byttorpsvall 23 och 24
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inga synpunkter på samrådsförslag för detaljplan
Byttorp, Byttorpsvall 23 och 24
Ärendet i sin helhet
Planens syfte med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på
Byttorpsvall 24 där det idag är planlagt som gata och parkering. Hänsyn ska tas
till kulturhistorisk miljö och omkringliggande bebyggelsestruktur. Bebyggelsen
anpassas vad gäller skala och utformning. Tomtindelningsplan ska också
upphävas för att kunna stycka upp och förändra storleken på fastigheterna.
Planområdet som är 1761 kvadratmeter stort är beläget längs Roseniigatan, mitt
på Byttorp. Planen innefattar två fastigheter, Byttorpsvall 23 och 24.
Beslutsunderlag
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24, Borås
Stad från Samhällsbyggnadsnämnden. BN 2018-299, 2020-10-20

Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen, detaljplanering@boras.se

Kerstin Hermansson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

SAMRÅD
Delegationsbeslut
BN2018-299

Inbjudan till samråd för detaljplan för Byttorp, Byttorpsvall 23 &
24, Borås Stad
Hej!

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en
detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här inbjudan för att
vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 20 oktober – 17
november.

Syfte och område

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på
byttorpsvall 24 där det idag är planlagt som gata och parkering. Hänsyn
ska tas till kulturhistorisk miljö och omkringliggande
bebyggelsestruktur. Bebyggelsen anpassas vad gäller skala och
utformning. Tomtindelningsplan ska också upphävas för att kunna
stycka upp och förändra storleken på fastigheterna.
Planområdet som är 1761 kvadratmeter stort är beläget längs
Roseniigatan, mitt på Byttorp. Planen innefattar två fastigheter,
Byttorpsvall 23 och 24 som ägs av Roseniigatan på Byttorp Ab
respektive Tomtarvid I Borås Ab.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Prenumerera

På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med
detaljplaner i respektive stadsdel.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 17 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN2018-299), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information
Planarkitekt Anton Löberg, tel: 0728851863, e-post: anton.loberg@boras.se
Hälsningar från

Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-10-19

Planbeskrivning

Detaljplan för Byttorp,
Byttorpsvall 23 & 24 (Roseniigatan)
Samråd

BN 2018-299

Sammanfattning
Detaljplanen innebär att två nya bostäder i form av kedjehus
kan byggas på fastigheten Byttorpsvall 24. Bebyggelsen ska
ta hänsyn till kulturhistorisk miljö och omkringliggande
bebyggelsestruktur vad gäller höjd och utformning.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24, Roseniigatan, Borås Stad, upprättad den 20 September 2020.

1. Inledning
Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av
bostäder på byttorpsvall 24 där det idag är planlagt som gata
och parkering. Hänsyn ska tas till kulturhistorisk miljö och
omkringliggande bebyggelsestruktur. Bebyggelsen anpassas
vad gäller skala och utformning. Tomtindelningsplan ska
också upphävas för att kunna stycka upp och förändra
storleken på fastigheterna.

Planområde

Planområdet som är 1761 kvadratmeter stort är beläget
längs Roseniigatan, mitt på Byttorp. Planen innefattar två
fastigheter, Byttorpsvall 23 och 24 som ägs av Roseniigatan
på Byttorp Ab respektive Tomtarvid I Borås Ab.

Gällande detaljplan

P137 är en stadsplan från 1941 som reglerade bebyggelsen
bortom Byttorps vägport. Byttorpsvall 24 är planlagt som
gata och parkering. Byttorpsvall 23 är planlagt som bostäder.
För bostäder innebär gällande plan begränsningar vad gäller
byggnadshöjd, våningsantal, taklutning samt huvudbyggnads
avstånd till grannfastighet. Det finns även en tomtindelningsplan för kvarteret Byttorpsvall från 1949 som reglerar
fastigheters storlek.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen tillstyrkte 2018-06-18 ansökan om
planbesked och uppmanade Samhällsbyggnadsnämnden att
pröva möjligheten att ändra detaljplanen. Den nya bostadsbebyggelsen ska anpassas till omgivningen i fråga om skala och
utformning.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 att uppdra
åt Samhällsbyggnads-förvaltningen att upphäva tomtindelningsplan och ändra gällande detaljplan för rubricerat
område i Borås i syfte att pröva byggrätter för bostäder
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-08-20 att
godkänna informationen och att lägga den till handlingarna

Preliminär tidplan
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

Fjärde kvartalet 2020
Första kvartalet 2020
Andra kvartalet 2021
Andra kvartalet 2021

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Byggstart är beräknad till 2021.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur och stadsbild

Planområdet befinner sig i mitten av Nedre Byttorp. Där
vägarna möts i en korsning och platsbildning med parkeringar. Något som fastigheten Byttorpsvall 24 antagligen var
tänkt att ansluta till med sin parkeringsplats och gata. Att
planområdet är en del av en platsbildning i området innebär
att den nya bebyggelsen kommer att påverka stadsbilden
i området. Läget bjuder in till att något skall hända, men
innebär också ett ansvar för att det som byggs inte förstör de
kulturhistoriska värdena i området.

Historik och kulturmiljöer

Nedre Byttorp är ett av stadens större Egnahemsområden
stadsplanelagt efter trädgårdstadsideal med svängda gator och
mindre platsbildningar. Bebyggelsen uppfördes på jungfrulig
mark, till övervägande del under 1910-1930-talet. Från och
med 1924 uppfördes här, med början i de södra kvarteren,
bostadshus för två familjer. Lägenheterna varierade i storlek,
men 2-3 rum och kök var vanligast. I likhet med tidigare
egnahemsområden tillhandahölls typritningar av staden.
Den hustyp som främst karaktäriserar nedre Byttorp är en
närmast kubisk tvåvåningsbyggnad i enkel 1920-tals klassicism med sprit- eller slätputsade fasader samt sadeltak med
valmade gavelspetsar. Husen, som varierades på ett grundtema med olika entrépartier, fönstersättningar och balkonger,
har senare har blivit karaktäristiska för stora delar av Borås.
Inom området finns en väl sammanhållen gatu- och kvartersstruktur med oregelbundna terränganpassade gator och
mindre platsbildningar som speglar ett planeringsideal som
ansluter till trädgårdsstadens övergripande idéer. Tomterna är
ofta terrasserade och mot gatan inhägnade med välarbetade
smidesstaket.
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Gällande plan för nedre Byttorp
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Planområdet sett från korsningen Roseniigatan/Bjurstensgatan.

Fastigheten där de nya bostäderna planeras.
6
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Ny bebyggelse

Den nya bebyggelsen ska anpassas i skala och utformning
till omkringliggande bebyggelse. Anpassningen består i att
det i plankartan är reglerat tegeltak i lertegel och putsfasad.
Då fastigheten Byttorpsvall 24 inte är så stor är det viktigt
att byggnaderna inte tar upp för stor del av tomtmarken,
vilket kan komma att ge ett för området främmande intryck.
För att möjliggöra bättre tomtytor på små fastigheter
ska bebyggelsen vara i form av kedjehus eller parhus. En
största byggnadsarea av fastighetsarean är satt till 30%
inom egenskapsområdet. Det vill säga att om fastigheten
Byttorpsvall 24 med sina 811 kvadratmeter delas upp i två
lika stora fastigheter, får byggnaden maximalt uppta 121,5
kvadratmeter. Om fastigheten utökas, skapas mer byggrätt
inom området.
Tomtindelningsplanen upphävs därför inom planområdet,
varför Byttorpsvall 23 är inkluderad. Utöver detta ges
ingen ny byggrätt för Byttorpsvall 23 än vad som motsvarar
befintlig byggnad och den tidigare planens bestämmelser.
Den bebyggelsen som möjliggörs av detaljplanen motsvarar
tre tomter, varav en befintlig och två nya bostäder.

Tillgänglighet

Planområdet är plant. Byggnadernas utformning kommer
inte utgöra ett hinder för personer med funktionsvariationer.

Området har mycket låga trafikmängder och de tillkommande bostäderna är få. Vår bedömning är att statligt eller
kommunalt vägnät inte påverkas negativt.

Övergripande trafikfrågor

För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksystemet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvalsstudien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en
växande befolkning.
I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt.
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbetsformer och metoder.
Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för
genomförande.

Riksintressen

3. Gator och trafik
Trafik och gatunät

Stadsdelen består av flera smala, svängda gator som är
vanliga i bostadsområden i Borås. Det är relativt låga trafikmängder inne på området och vägarna saknar för det mesta
trottoarer. Gående, cyklister och bilar delar på utrymmet på
gatan för att sedan separeras i gång- och cykelväg och bilväg
på Alingsåsvägen. Planområdet är beläget centralt på Nedre
Byttorp som omringas av bussgator. Därför är det ungefär
lika långt (cirka 300 meter) till tre olika busshållplatser,
Byttorpsskolan, Byttorpsklint och Byttorps vägport. Området är alltså att betrakta som väl försett med infrastruktur i
ett avskilt läge.

Biltrafik och bilparkering

Den befintliga bostaden på fastigheten Byttorpsvall 23
kommer fortsatt vara i behov av tillfartsväg genom Byttorpsvall 24. Parkering bör samlokaliseras för att undvika tre
separata utfarter mot Roseniigatan. Planområdet ligger inte
inom Borås centrumzon och parkeringar ska anordnas efter
Borås stads parkeringsnorm och parkeringsregler på egen
fastighet.
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Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.
Prata med markavdelningen om det finns någon genomförandefråga som berörs? Skall VA-ledningar byggas ut/om i
området? Pumpstation eller liknande?
Genomförandebeskrivning: Fördröjningsanordningar inom
kvartersmark skall anläggas enligt planbeskrivningen och
av byggherren/exploatören. Byggherren/exploatören skall
bekosta dessa.

Värme

Beskriv om möjlighet finns att försörja med fjärrvärme, men
formulera med tanke på att planen inte kan ställa krav på viss
uppvärmningsform. Om fjärrvärme inte finns skriv det samt
förslag på hur uppvärmning skulle kunna ske.
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3D-bild från Husarvid.

Genomförandefråga: skall fjärrvärmeledningar byggas ut/om
i området? Ska några ledningar flyttas?

El, tele och fiber

Det kan också vara bra att kommentera om ledningar behöver flyttas.
Genomförandefråga: Det kan också vara bra att kommentera
om ledningar behöver flyttas. Skall el- tele- fiberledningar
byggas ut/om i området? Transformatorstation?

Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas.

5. Mark och vatten
Natur och vegetation

Området består idag av relativt vildbevuxen tomtmark med
några fruktträd. Nya gröna värden kommer inte att tillföras
totalt men att möjliggöra tomter som får plats med trädgårdar
har varit en del av planarbetet. Stora delar av tomten kommer
att hårdgöras vid exploatering.
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Rekreation och kulturlandskap

I närheten av planområdet finns flera lekplatser. Ramnaparken, badplatsen och naturområdet vid Byttorpssjön och
idrottsplatser ligger inom nära gångavstånd. I området finns
inga kulturhistoriska lämningar eller fornminnen.

Översvämningsrisk

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.

Skyfall

Idag utgörs marken inom planområdet främst av genomsläppliga ytor. I och med planförslaget väntas andelen
hårdgjorda ytor öka.
Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån
byggnader.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa av
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Illustrationskarta
Nya bostäder
Trädgård
Befintliga byggnader

Antal våningar
Träd
Altan med garage

Parkering/uppfart

Illustrationskarta med den föreslagna nya bebyggelsen.

åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ
status och god kemisk status. Grundvattnet på platsen
påverkas inte negativt på grund av föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status.
Öresjö hade i den senaste klassningen som gäller 2009-2015
både god kemisk status och god ekologisk status. Den här
detaljplanens genomförande med tillskott på 2 bostadshus
bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt.

Risk

Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar
bedöms inte som nödvändiga.

Buller och vibrationer

Bostäderna som planläggs i området kommer inte att bli
störda av buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov
till något buller som kan störa omkringliggande bostäder.
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Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.

10. Övergripande beslut
Översiktlig planering

Planen är en mindre plan för få bostäder som innebär en
förtätning i befintligt område och strider inte mot Översiktsplanen för Borås stad (2018) eller Borås Stads Vision 2025.

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

11. Konsekvenser

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Behovsbedömning

9. Planbestämmelser
Kvartersmark

Bokstaven B, som är den enda tillåtna användningen inom
planområdet, står för Bostäder. Inom området för bostäder
finns ett antal regleringar om vad som får byggas.
Från den befintliga stadsplanen återanvänds bestämmelser
för byggnadshöjd, våningsantal och avstånd till grannfastigheter. I detta fall med prickmark. Prickmark innebär att
marken inte får förses med någon byggnad.
Bestämmelser om exploateringsgrad begränsar hur stor del
av fastigheten som får bebyggas. Här finns två regleringar i
plankartan. Den ena, som reglerar hur stor procentandel av
fastighetsarean som får bebyggas inom ett visst område gäller
för den delen där nya bostäder planeras. Den andra delen
med ett befintligt hus har ett fast antal kvadratmeter som får
bebyggas som är anpassat efter huset som står där idag.
För den nya bebyggelsen finns tre utformningsbestämmelser.
Bostäder ska vara sammanbyggda i form av kedjehus eller
parhus. Fasaderna ska vara i puts och taken ska vara av
lertegel.
I planområdets västa del finns ett område betecknat - u,
vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för ledningar.
Detta är ditsatt som en upplysning och regleras även senare i
genomförandedelen.
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Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller
eller risk.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin egen
fastighet. Ägaren till Byttorpsvall 23 ansvarar utöver sin egen
fastighet för drift och underhåll av tillfartsväg och de underjordiska ledningar som omfattas av servitutsrättighet inom
Byttorpsvall 24.

Ansvarsfördelning allmänna platser
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av Roseniigatan
som angränsar till planområdet.

Ansvarsfördelning allmänna tekniska anläggningar
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för drift och underhåll av
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten,
fjärrvärme samt avfallshantering.
Borås Elnät AB ansvarar för drift och underhåll av allmänna
anläggningar för el- och fiberförsörjning.

Avtal
Borås Elnät AB och ägaren av fastigheten Byttorpsvall 24
bör träffa avtal om rättighet för Borås Elnät AB att bibehålla
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befintliga ledningar för el och fiber inom fastigheten.

Fastighetsrättsliga frågor

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut.

Detaljplanens genomförande kräver inte någon fastighetsbildning. Planområdet består av två fastigheter; Byttorpsvall 23
och 24. Fastigheterna kan ombildas till att utgöra flera fastigheter.
För fastigheten Byttorpsvall 23 gäller bestämmelse om tomtindelning från 1949. Detaljplanen medför att tomtindelningen
upphör att gälla inom planområdet.
Byttorpsvall 23 har servitutsrättighet för väg samt vatten- avlopps-, el-, tele- och fiberledningar inom Byttorpsvall 24.
Det kan bli aktuellt att bilda ledningsrätt för befintliga el och
fiberledningar inom Byttorpsvall 24. Ledningarna ligger inom
markreservat markerat med planbestämmelsen u1.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör ska
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering
men som bedöms nödvändig för det allmänna ska finansieras
av Kommunen.

Medverkande tjänstepersoner

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovschef		

Anton Löberg
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av exploatörens fastigheter som detaljplanen medför.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga
kraft.

Fastighetsplan

Tomtindelning 1583K-BN634/1949 fastställd den 29 april
1949 upphävs inom planområdet. Se plankarta.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN
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Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om
vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

Denna text får gärna - om det går - få plats på ett uppslag.
Välj de delar av texten som är rätt för din process och byt
eventuellt bilden till bilden på nästa uppslag.

genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

1. Vad är en detaljplan?

4. Du kan påverka!

En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till
våra samrådsmöten och ge synpunkter.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommunen själv, från markägare, enskilda personer eller företag.
Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs,
kan a nsöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan.
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs
på boverket.se.

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighetsbeteckning.
Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa
en handläggare kan du boka en tid.

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:
Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

3. Var och hur görs en
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur
planen utformas.
Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När
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Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument.
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Planprocessen.

Uppdrag

Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommunen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

Samråd

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan,
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra.
Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse.
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämndens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig
åt mellan de olika skedena.

Granskning

Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg‑
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk‑
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång.
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem
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skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt‑
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att
granskas igen.

Begränsat förfarande

Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljplanen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss‑
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig‑
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter
skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan
Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande

Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner) detaljplanen.
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska
Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodosedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information
om hur du kan överklaga planen om du vill det.

Överklagande

Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen
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inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras
på kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex
månader.
Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomstolen. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet
behövs först ett prövningstillstånd.

Laga kraft

Om ingen överklagar kommunens beslut att anta
detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir
ett juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter
bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området.
Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går
igenom.

Ordlista
Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempelvis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till
natur, parker och andra miljöer.
Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en
specifik plats.
Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress
Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel
033-35 85 00
e-post
detaljplanering@boras.se
webbsida
boras.se/detaljplan

Grundkarta
Mätklass II
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: RH 2000

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2020-10-12
Fastighetsredovisning
Upprättad 2020-10-12

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns

N

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
B

Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1

Största byggnadsarea är 240 m²,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2

Största byggnadsarea är 160 m²,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

8

Högsta byggnadshöjd i meter,

40

Största takvinkel i grader,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
Marken får inte förses med byggnad,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

8
40

u1

f1

Endast kedjehus eller parhus,

f2

Fasad ska utformas med puts,

f3

Tak ska vara av rött lertegel,

f4

Högsta antalet våningar 2,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

e1 f1f2f3
f4

Markreservat
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

4 kap. 6 §

Övrigt
Tomtindelningsplan 1583K-BN634/1949
för kvarteret Byttorpsvall upphör att gälla inom planområdet.,
Planavgift debiteras ej vid bygglov.,

4 kap. §

4 kap. §

B
8

e2 f4
40

Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns
Servitutsgräns
0:00 / 0:000

Fastighetsbeteckning

Samråd

Detaljplan för Byttorp

Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Byttorpsvall 23 & 24, (Roseniigatan)

Väg

2020-10-20

K:\SB\Alla\Plan- och bygglovsavdelningen\Planenheten\Detaljplaner\Planuppdrag\BYTTORP Byttorpsvall 23 BN2018-299\6_Underlag och utredningar\Underlag\Kartor\byttorpsvall Översiktskarta.tif

Rutnätspunkt
Slänt

Granskning

Borås Stad, Västra Götalands län

Stig
Mur

Upprättad 2020-10-13

Antagande

Reviderad

Laga kraft

Staket
Träd
Belysningsstolpe

Beslutsdatum
Samråd

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef
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Anton Löberg
Planarkitekt
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Grundkarta
Mätklass II
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30
Höjdsystem: RH 2000

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2020-10-12
Fastighetsredovisning
Upprättad 2020-10-12

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Egenskapsgräns

N

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark , 4 kap. 5 § 1 st 3 p.
B

Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning
e1

Största byggnadsarea är 240 m²,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2

Största byggnadsarea är 160 m²,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

8

Högsta byggnadshöjd i meter,

40

Största takvinkel i grader,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering
Marken får inte förses med byggnad,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

8
40

u1

f1

Endast kedjehus eller parhus,

f2

Fasad ska utformas med puts,

f3

Tak ska vara av rött lertegel,

f4

Högsta antalet våningar 2,

4 kap. 16 § 1 st 1 p.
4 kap. 16 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

e1 f1f2f3
f4

Markreservat
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

4 kap. 6 §

Övrigt
Tomtindelningsplan 1583K-BN634/1949
för kvarteret Byttorpsvall upphör att gälla inom planområdet.,
Planavgift debiteras ej vid bygglov.,

4 kap. §

4 kap. §

B
8

e2 f4
40

Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns
Servitutsgräns
0:00 / 0:000

Fastighetsbeteckning

Samråd

Detaljplan för Byttorp

Byggnader, fasadlinjer redovisade
Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Byttorpsvall 23 & 24, (Roseniigatan)

Väg

2020-10-20

K:\SB\Alla\Plan- och bygglovsavdelningen\Planenheten\Detaljplaner\Planuppdrag\BYTTORP Byttorpsvall 23 BN2018-299\6_Underlag och utredningar\Underlag\Kartor\byttorpsvall Översiktskarta.tif
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SAMRÅD
Delegationsbeslut
BN2018-299

Rättelse angående samråd för detaljplan för Byttorp,
Byttorpsvall 23 & 24, Borås Stad
Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Vi vill
informera om att samrådstiden har förlängts med en vecka från 17 november, till 24 november. Detta för
att vi har uppdaterat skalan på plankartan. Den uppdaterade handlingen finns på hemsidan.

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Prenumerera
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med
detaljplaner i respektive stadsdel.

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 24 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN2018-299), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information
Planarkitekt Anton Löberg, tel: 0728851863, e-post: anton.loberg@boras.se
Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-11-11
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Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Förlängning av Regler och Policy för koncerninköp.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta:
Följande styrdokument förlängs till och med 2021:
-
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-
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2020-10-26

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00707 1.2.2.1

1(1)

Förlängning av Regler och Policy för koncerninköp.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta
Följande styrdokument förlängs till och med 2021:
-

Policy för koncerninköp

-

Regler för koncerninköp

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
I och med coronapandemin har mycket av det arbete som planerats göras under
våren blivit uppskjutet. Detta gäller också de aktuella styrdokumenten som
skulle revideras under 2020.
De styrdokument som Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att
förlänga till och med 2021 är styrdokument som kommer att upphöra vid
årsskiftet. Kommunstyrelsen gör bedömningen att de behöver förlängas ett år
till för att beredas ordentligt och hinna remitteras till berörda instanser.
Beslutet expedieras till
1. Alla nämnder och bolag
2. Koncerninköp

Tom Andersson
Kommunalråd
Iqbal Musaji
Avdelningschef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

