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Anmälningsärende 2019-06-17 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

 

Anmälningsärenden 

 

 

1. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus  

den 4 mars 2019 (51/2019)   (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

2. Begäran om redogörelse med anledning av förkomna  

allmänna handlingar hos Servicenämnden  (bil.) 

Dnr 2019-00165,  

 

3. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse för  

Kommunstyrelsen 2018 från Stadsrevisionen  (bil.) 

Dnr 2019-00499, 1.2.3.3, Programområde 1 

 

4. Protokoll från styrelsemöte för Industribyggnader i Borås  

AB den 13 maj 2019   (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

5. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB den  

13 maj 2019    (bil.) 

Dnr 2019-00031, 1.1.2.25, Programområde 1 

 

6. Remiss av förslag till föreskrifter och allmänna råd om 

hälsoundersökningar av barn och unga i samhällsvård  

från Socialstyrelsen.    (bil.)  

Dnr 2019-00476, 1.1.2.1, Programområde 1 
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7. Planerings- och uppföljningssamtal med de kommunala  

bolagen    (bil.) 

Dnr 2019-00034, 1.1.2.25, Programområde 1   

 

8. Information om anvisningsmodell och mottagande av  

ensamkommande barn inför 2020 från Länsstyrelsen Västra  

Götalands län    (bil.) 

Dnr 2019-00516, 3.4.4.0, Programområde 2 

 

9. Hemställan om kommunalt bidrag för 2019 års verksamhet från 

Bestyrelsen för Nationaldagen i Borås 

Dnr 2019-00519, 1.1.6.25, Programområde 1  (bil) 

               

 

Ulf Olsson 

Ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 
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Begäran om redogörelse med anledning av förkomna all-

männa handlingar hos Servicenämnden 

Under hösten 2018 överlämnades från Servicenämnden till arkivmyndigheten en le-

verans bestående av diarieförda handlingar för åren 2001-2006 samt diarielistor för 

motsvarande år. I samband därmed uppmärksammades att tidigare års diarieförda 

handlingar inte hade levererats. Efter kontakter med förvaltningen framkom att 

dessa handlingar sannolikt förkommit.  

Med anledning av det inträffade ska Servicenämnden utreda saken och lämna en 

skriftlig redogörelse till arkivmyndigheten. Redogörelsen ska beskriva vad som hänt 

och innehålla följande punkter 

 Vad kan bekräftas som förkomna allmänna handlingar?  

 Vilka fler allmänna handlingar kan ha förkommit? Vilka allmänna handlingar 
i verksamheten, som funnits sedan 1992, borde finnas kvar? 

 En konsekvensanalys utifrån 3 § arkivlagen (1990:782). 

 Vilka åtgärder kommer att vidtas för att minimera skadan? 

 Vilka åtgärder kommer att vidtas för att förhindra en upprepning? 

Redogörelsen ska vara arkivmyndigheten tillhanda på KS.diarium@boras.se senast 

2019-04-04.  

 

STADSARKIVET 

 
 
Camilla Brodin 
Stadsarkivarie 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Redogörelse med anledning av förkomna allmänna hand-
lingar hos Servicenämnden 
Under hösten 2018 gjordes en genomgång i Servicekontorets arkiv på Pantängen. 
När det gällde nämndens olika handlingar utfördes denna genomgång av nämnd-
sekreteraren. En leverans med diarieförda handlingar för åren 2001-2006 skickades 
till Stadsarkivet. Vid samma tillfälle upptäcktes att handlingar från tidigare år inte 
hade levererats och en utredning om orsaken till detta genomfördes.  

Stadsarkivet har tillskrivit Servicenämnden och begärt in en skriftlig redogörelse. 
Den ska innehålla en beskrivning utifrån de punkter som redovisas nedan: 

1) Vad kan bekräftas som förkomna allmänna handlingar?  
Vid en noggrann genomgång i arkivet på Pantängen och det separata brand-
säkra skåp som används för vissa handlingar framkommer att diarieförda 
handlingar för åren 1992-2000 saknas. Dessa har aldrig skickats till Stadsar-
kivet. Handlingar för åren 2001-2006 är skickade till Stadsarkivet i augusti 
2018. Handlingar för åren 2007 och framåt finns i arkivet på Pantängen.  
 

2) Vilka fler allmänna handlingar kan ha förkommit? Vilka allmänna 
handlingar i verksamheten, som funnits sedan 1992, borde finnas 
kvar? 
Vid en genomgång i arkivet kan vi inte se att det är några andra handlingar 
som har förkommit.  
 

3) En konsekvensanalys utifrån 3 § arkivlagen (1990:782). 
En genomgång av diariekartotek och diarielistor samt Servicenämndens pro-
tokoll för den aktuella tidsperioden har gjorts. Vi kan vi se att de handlingar 
som diarieförts i Servicenämndens diarium i många fall är handlingar som är 
yttranden av olika slag som andra nämnder  
efterfrågat, t.ex. yttranden och remissvar. Efter beslut i Servicenämnden är 
dessa handlingar sedan expedierade till den nämnd som begärt in yttrandet. 
Det rör sig också om handlingar som nämnden upprättat och som efter be-
slut expedierats, t.ex. budget och årsredovisningar. Det är få ärenden där 
Servicenämnden upprättat en allmän handling, fattat beslut och sedan inte 
expedierat handlingen vidare.  
 
De konsekvenser vi främst kan se när det gäller 3§ i Arkivlagen gäller hand-
lingar som är intressanta för framtida forskning, men även allmänhetens 
möjlighet till insyn påverkas.  
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4) Vilka åtgärder kommer att vidtas för att minimera skadan? 
Diarieplan för åren 1992-2000 kommer att skickas till Stadsarkivet tillsam-
mans med Servicenämndens protokoll för åren 1992-2013. I dessa hand-
lingar framgår vilka ärenden Servicenämnden behandlat under de aktuella 
tidsperioderna.  
 

5) Vilka åtgärder kommer att vidtas för att förhindra en upprepning? 
De rutiner Servicenämnden har för att hantera den här typen av handlingar 
kommer att ses över och förtydligas när det gäller hanteringen av diarieakter 
och hur originalhandlingar som t.ex. protokoll, ska hanteras. Nuvarande 
nämndsekreterare kommer att fortsätta att skicka in handlingar till Stadsarki-
vet på det sätt som är föreskrivet.  
Servicenämnden beslutar att ge förvaltningschefen och avdelningschefen för 
Personal- och Kontorsservice att göra en översyn av upprättade rutiner för 
det som rör diarium och arkiv och att på lämpligt sätt göra dem kända på 
förvaltningen. Resultatet av åtgärderna återrapporteras till Servicenämnden. 

 
 
SERVICEKONTORET 
 
 
 
Micael Svensson 
Ordförande 
   Kenneth Lundqvist 
   Förvaltningschef  
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Arkivmyndighetens svar på redogörelse med anledning av 

förkomna allmänna handlingar hos Servicenämnden 

Arkivmyndigheten noterar att Servicenämnden insett allvaret i förlusten av allmänna 

handlingar och ser positivt på den till följd därav vidtagna åtgärden att ge förvalt-

ningen uppdraget att se över och förtydliga upprättade rutiner och hantering samt 

göra detta känt på förvaltningen.  

Sammantaget i redogörelsen ligger tonvikten på de registrerade, diarieförda, hand-

lingarna. Arkivmyndigheten ser anledning att påpeka att förvaltningens översyn ska 

breddas till att omfatta all hantering av allmänna handlingar i verksamheten och hur 

man ska arbeta för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur, i enlighet med in-

tentionerna i offentlighetslagstiftningen.  

 

STADSARKIVET 

 
 
Camilla Brodin 
Stadsarkivarie 
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Revisionsberättelse för  
Kommunstyrelsen år 2018

Vi har granskat Kommunstyrelsens verksamhet och årsredovisning 2018. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen 
bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar 
vi att målvärdena för nio av de elva indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt 
inte är uppnådda. Fyra av Kommunfullmäktiges sex uppdrag till nämnden är inte 
genomförda. Det är väsentligt att nämnden analyserar och ger förklaringar till varför 
man inte uppnår mål. 

Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad. 
Vår sammanfattande bedömning är att bristerna inom området är så betydande att 
Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kan ses som ändamålsenlig. Kommunstyrelsen 
behöver upprätta en tydlig och transparent ärendeberedningsprocess som klargör 
rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän. Kommunstyrelsen behöver 
även säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på professionell 
sakkunskap och omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Åtgärderna är 
väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess som lever upp till lagstiftningens 
intentioner.

Vi bedömer att Kommunstyrelsens finansverksamhet är tillfredsställande i flera avseenden. 
Stadsrevisionen kan dock konstatera att förbättringar krävs. Borås Stad behöver ta 
fram en långsiktig finansiell strategi och Kommunstyrelsen behöver säkerställa att de 
pågående stora investeringarna inom EMC följs upp minst lika noggrant som övriga 
Kommunkoncernen.
 
Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivsarbetet i Borås Stad är enligt 
vår bedömning inte ändamålsenligt. Förhållandena medför att det inte går att uttala 
sig om Borås Stads näringslivsarbete är effektivt, eftersom analys och uppföljning av 
resultat inom området saknas.

Vi bedömer att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av de privata utförare 
som avtalats via LOV till största delen är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen bör se 
över avtalslängden och uppföljningen av avtalen med de privata utförarna av daglig 
verksamhet enligt LSS som avtalats via LOV.

Kommunstyrelsen har enligt vår bedömning inte fullt ut tillsett att styrningen av det 
förebyggande arbetet kring barn och unga är samordnat på ett ändamålsenligt sätt. 

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen
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Ingwer Kliche  
Vice ordförande

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande

Bo-Lennart Bäcklund 
 

Bill Johansson

Kommunstyrelsen behöver stärka sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet 
inom området och bl.a. arbeta fram en övergripande strategisk målbild och klargöra 
kommungemensamma definitioner av för området centrala begrepp. Kommunstyrelsen 
behöver även utveckla analys och utvärdering av resultat och effekter av det förebyggande 
arbetet kring barn och unga.

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2018. Det föreligger brister i 
måluppfyllelse när det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer och i genomförandet av 
Kommunfullmäktiges uppdrag till Kommunstyrelsen/nämnderna. Första revisorsgruppen 
bedömer att analysen av avvikelserna när det gäller indikatorer är otillräcklig.

Stadsrevisionen noterar att det saknas beslutsunderlag från Kommunfullmäktige som 
styrker budgetförändringar avseende fem budgetposter. Stadsrevisionen bedömer att detta 
är ett avsteg från kommunallagen. Vidare noterar Stadsrevisionen att vissa avvikelser 
förekommer från Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. De största 
avvikelserna avser: 

• RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelse

• RKR 13.2 Redovisning av finansiella hyres-/leasingavtalen

• RKR 16.2 Redovisning av kassaflöden

Första revisorsgruppen bedömer att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprättad 
enligt God redovisningssed, lagen om kommunal redovisning, kommunallagen och 
Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer. Resultat, ekonomisk ställning 
och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. Balanskravet är uppfyllt.

Vi bedömer att Kommunstyrelsens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen behöver upprätta en buffert i enlighet 
med instruktioner i Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Den interna kontrollen bedöms 
som tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2018.

Borås 2019-04-15

Lennart Krok
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Kommunstyrelsen 2018

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

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning 
av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och riskanalys/intern kontroll. Granskningen 
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar 
i förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken 
Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 2 900 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar 
att ingen buffert är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. 

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

Stadskansliets budgetram

Stadsledningskansliets resultat uppgick till ett underskott på 2 528 tkr.  I resultatet ingår även 
”öronmärkta projekt” med 5 405 tkr. Återstående mellanskillnad visar då ett positivt resultat om 
2 900 tkr. Överskottet förklaras av att:

• Ett flertal avdelningar haft svårt att tillsätta specifika tjänster för vakanser och 
tjänstledigheter, vilket medfört fördröjd start av utbildningsinsatser, färre antal startade 
projekt och därmed lägre konsultkostnader 

• Verksamheten Bemanningspoolen har haft färre bemanningsplanerare och timanställda 
än budgeterat

• På Stadsarkivet driftsattes E-arkivet senare än planerat

Kommungemensam verksamhetsbudgetram

Kommungemensamma resultatet uppgick till ett underskott på 2 068 tkr. Budgetavvikelsen förklaras 
med att det har varit högre kostnader till Västtrafik för seniorkort och flextrafik, högre hyreskostnader 
än budgeterat för Proteko samt högre kostnader för brandskyddsutbildning.

Investeringsredovisning

Investeringarna under år 2018 uppgår till totalt 100 039 tkr vilket är ett överskridande av 
investeringsbudgeten med 48 010 tkr. Investeringen som överskridits år 2018 är inköp av fastigheter 
främst Hestra Midgård, kompletteringsmark för Gånghesterskolan, bostadsfastigheten Horngäddan 
9 vid Brodal samt en mindre fastighet för flerbostadshus Triangeln 12 vid gamla Göteborgsvägen. 
Övriga investeringsprojekt är införande av e-arkiv, ärendehanteringssystemet Ciceron, samt utbyte 
av infartsskyltar. Det sistnämnda har försenats p.g.a. överklagan och förväntas starta under våren 
2019. Investeringsprojekten är väl redovisade. 
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Exploateringsredovisning

Exploateringsprojekten för utbyggnad av Viared Västra, Viared Norra, Nordskogen samt 
utbyggnad av bostadsområden pågår fortfarande. Nytt projekt för 2018 är utbyggnad av övriga 
industriområden, vilket avser en kostnad för förtida investering rörande kabelförläggning 
av ledning inom området Viared Östra. Försäljning av tomtmark har under 2018 uppgått 
till 422 236 tkr, främst bestående av övriga fastigheter samt försäljning av industritomter. 
Exploateringsredovisningen är väl redovisad.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Kommunstyrelsen redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges 
indikatorer enligt nedanstående. 

6    1   2   2 – av 11 Kommunfullmäktiges indikatorer

Kommunstyrelsen har inte uppnått målvärdena för nio av de elva indikatorerna som 
Kommunfullmäktige har fastställt. För två indikatorer anges inget utfall utan de redovisas 
under nästkommande år. Dessa räknas med i ej uppnådda målvärden för indikatorer då 
Stadsrevisionen inte kan uttala sig om dem med revisionell säkerhet. 

De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:

• Antal genomförda medborgardialoger  
Målvärdet för 2018 var två medborgardialoger. Ingen medborgardialog 
har genomförts av Kommunstyrelsen under 2018. Ingen förklaring ges i 
årsredovisningen till att indikatorn inte uppnåtts 

• Borås Stads näringslivsklimat – ranking enligt Svenskt näringsliv 
Målvärdet för 2018 var ranking 35, utfall för 2018 är ranking 94. Ingen 
förklaring ges i årsredovisningen till att indikatorn inte uppnåtts 

• Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder 
Målet för 2018 var satt till 162 lägenheter. AB Bostäder har inte nyproducerat 
någon lägenhet under året. Ingen förklaring ges i årsredovisningen till att 
indikatorn inte uppnåtts  

• Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst  
100 Mbit/s 
Post- och telestyrelsen (PTS) bredbandsstatistik för 2018 presenteras först i 
mars 2019 och avser då läget 2018-10-01

• Antal nyproducerade bostäder av Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sandhultsbostäder och Toarpshus 
Målet för 2018 var satt till 100 lägenheter. De berörda bostadsbolagen 
har inte nyproducerat någon lägenhet under året. Ingen förklaring ges i 
årsredovisningen till att indikatorn inte uppnåtts  

• Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv och kollektivtrafikresandet ska öka 
varje år, ökning/år i procent 
Siffror för 2018 kommer under första tertialen 2019. Under 2017 ökade 
kollektivtrafiken i Borås med 1,2 %, en ökning som är i takt med 
befolkningsutvecklingen i kommunen men under målvärdet. Detta innebär att 
det inte skett någon ökning av andelen personer som väljer att åka kollektivt
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• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid  
Andelen sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid är för 2018 7,1 % för Stadsledningskansliet 
jämfört med målvärdet på 3,3 %. Resultatet har försämrats de tre senaste åren. 
Förändringen av sjukfrånvarotalen har främst sin orsak i ökad frånvaro bland 
yrkesgrupper som bedriver operativ verksamhet, vilka även nationellt sett ligger på högre 
sjukfrånvarotal. Detta påverkar förvaltningens utfall

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten  
Målvärdet för 2018 om 0 årsarbetare uppnås inte. I årsredovisningen framgår att 
Stadsledningskansliet använder sig i mycket liten utsträckning av timavlönade men den 
nya verksamheten Bemanningsenheten gör att det ökat. Från föregående år har man 
minskat antalet timavlönade från 12,9 årsarbeten 2017 till 3,2 årsarbeten 2018

• Hälsa, 1 år utan sjukfrånvaro  
Viss förbättring av utfallet i riktning mot målet om 50 % har skett under 2018, från 43,2 
% år 2017 till 46,1 % år 2018

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden

Kommunstyrelsen har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens 
styr- och ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 

Kommunstyrelsen har avseende 2018 fått sex uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av 
dessa är fyra uppdrag inte genomförda. 

0    4   2   0 – av 6 uppdrag

Det uppdrag som inte är genomförda är: 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 ta fram ett åtgärdsprogram mot 
hedersrelaterat våld 
Arbetslivsförvaltningen har anställt en kvalitetskoordinator vid Relationsvåldsenheten 
för uppdraget. Man ska skapa ett tvärprofessionellt arbete gällande hedersrelaterat våld 
och förtryck. En sådan grupp har bildats med syfte att genom samverkan arbeta med 
frågan. Dessutom har kvalitetskoordinator och Centrum för kunskap och säkerhet 
(CKS) verksamhetsutvecklare gemensamma informations- och utbildningsinsatser för 
Borås Stads verksamheter 

• Kommunstyrelsen får i uppdrag, i samverkan med berörda nämnder, att under 
2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat skyttecentrum i 
Borås 
Förslag på samlokalisering för nytt skyttecenter finns ute på remiss fram till 20 december 
2018. Beslut förväntas första kvartalet 2019

• En utredning om att minska användningen av engångsartiklar ska genomföras 
Utredningen att minska användningen av engångsartiklar har påbörjats. Inför 
kommande upphandling av städ- och kemikalieartiklar där även engångsartiklarna 
ingår kommer genomlysning för utbyte av dessa produkter genomföras i områden där 
det är lämpligt

• Kostorganisationen ska i lämpliga verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens offentliga serveringar och restauranger, pröva 
att redovisa klimatpåverkan per portion offentligt i menyn 
Möjligheten att beräkna klimatpåverkan på enhetsnivå är nu fullt möjlig, via 
kostdatasystemet Matilda. Planen är nu att välja ut en gymnasieskola och en 
högstadieskola och redovisa klimatpåverkan i anslutning till serveringen. Detta skall 
göras under vårterminen 2019 och kommer att rapporteras i tertialrapport 1
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Nämndens uppdrag 

Kommunstyrelsen har avseende 2018 inte gett några uppdrag till förvaltningen.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Koncernutvecklingsfrågor/förstärkt bolagsstyrning 

Bolagen har en investeringsintensiv verksamhet. De har bland annat tillgångar till ett bokfört 
värde på närmare 9,4 mdkr (vid bokslutet 2017-12-31). Av bolagen utgör Borås Energi och Miljö 
AB och AB Bostäder i Borås tillsammans en betydande andel, 70 %, av den totala bolagsvolymen 
såväl omsättnings- som tillgångsmässigt. Tillsammans med Borås Elnät AB utgör dessa tre bolag 
cirka 85 % av den totala bolagsvolymen. Det är också i dessa bolag som de största investeringarna 
framöver ligger. Att aktivt ha uppsikt över, och styra bolagen utifrån risker och möjligheter, är 
därför av stor vikt. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016 om förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen. De 
förbättringar som beslutades om var bland annat att skapa en bolagsgrupp på Stadsledningskansliet för 
hantering av de strategiska bolagsfrågorna ur ett tjänstemannaperspektiv, att utöka antalet pluppsamtal 
samt att förbättra budgetinstruktionerna. Därtill beslutades att ett övergripande bolagsstyrningsdokument, 
gemensamt för bolagen och där ägarstyrning och ägarstrategi framgår, skulle tas fram. Under 
2017 och 2018 har Kommunstyrelsen arbetat med det övergripande bolagsstyrningsdokumentet 
och Kommunfullmäktige fattade 22 mars 2018 beslut om ett nytt gemensamt ägardirektiv för de 
kommunala bolagen. 

Med ett helt nytt gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag tydliggörs enligt beslutet stadens 
ägaridé, ägarroll och styrprocess. Därutöver anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv 
och principer för stadens bolag inom ett flertal områden. I det gemensamma ägardirektivet återges 
ägarens beskrivning av bolagens roll i den kommunala organisationen där syftet med bolagen är 
att dessa tillsammans med övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess invånare och att 
förverkliga kommunala ändamål. Förutom ett nytt gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag har 
nya specifika ägardirektiv för de kommunala bolagen arbetats fram under året. Genom ägardirektiven 
förmedlar Kommunfullmäktige krav på bolagen. Årligen fastställer Kommunfullmäktige finansiella 
mål och avkastningskrav på bolagen.

Under våren 2019 hålls för första gången en koncerngemensam styrelseutbildning för alla nyvalda 
styrelser. Utbildningen innefattar bland annat en orientering om hur ägarstyrningen inom Borås 
Stad utövas. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt av Borås Energi och Miljö AB och projekt EMC

Stadsrevisionen bevakade under 2017, mot bakgrund av stora kostnadsökningar, hur Kommunstyrelsen 
bedrivit sin uppsiktsplikt av Energi- och miljöcenterprojektet på Sobacken (projekt EMC). Första 
revisorsgruppens samlade bedömning var att Kommunstyrelsen under 2017 inte hade fullgjort sin 
uppsiktsplikt för projekt EMC inom Borås Energi och Miljö AB på ett ändamålsenligt sätt. 

De kommunala revisorerna ska årligen granska bl.a. att Kommunstyrelsen fullgör sina uppgifter 
enligt 6 kap. 1 § kommunallagen (KL). Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över bolagen, 
främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Kommunstyrelsen bestämmer formerna för hur 
tillsynen ska gå till. Denna uppsikt kan inte delegeras. Uppsiktsplikten ska bedrivas så att det går 
att utläsa ur handlingar, protokoll och styrdokument hur och när Kommunstyrelsen har utövat sin 
uppsikt och säkerställa att samtliga av Styrelsens ledamöter fått samma information. 
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Kommunstyrelsen har tagit initiativ till en extern granskning av fördyrningarna av projekt EMC under 
2017. Granskningen genomfördes av PWC och avrapporterades till Kommunstyrelsen 3 december 
2018.  PWC bedömer sammanfattningsvis att projektets investeringsbudget var underskattad från 
början. De bedömer även att ett antal faktorer utanför projektet har medfört att kalkylen överskridits. 
Samtidigt hade detta kunnat uppdagas tidigare om projektets styrning och rapportering hade varit 
tydligare och haft ett ökat fokus på ekonomiska risker. Granskningen bedömer när det gäller bolagets 
och ägarens styrning och ledning bl.a. att:  

• Projektet underskattat riskerna och inte tillräckligt tydligt har kommunicerat den 
potentiella risken till överordnade hierarkier

• Den interna styrningen hade sannolikt kunnat fungera bättre. Den tidigare 
projektledningen hade inte erfarenhet av projekt av motsvarande komplexitet och 
saknade därför kompetens att säkra framdrift och genomföra uppföljning på ett effektivt 
sätt  

• Ansvaret för styrning åligger formellt sett bolagsstyrelsen. Då ägaren bär den 
slutliga risken hade det dock, sett i efterhand varit klokt att säkerställa ytterligare 
återrapportering till ägaren

Kommunstyrelsen har 12 juni 2018 som en del i uppsiktsplikten utvärderat de kommunala bolagens 
interna kontroll. När det gäller Borås Energi och Miljö AB konstaterar Kommunstyrelsen att bolaget 
inte har ett systematiskt bolagsövergripande intern kontrollarbete med någon sammanställd riskanalys 
och intern kontrollplan för bolaget. Bolagets egen uppföljning av den interna kontrollen visar 
att förbättringar behövs bl.a. avseende dokumentation och rutinbeskrivningar. Vidare behöver 
behörigheter snävas in och personal utbildas. Mot bakgrund av bristerna i projektstyrningen för 
EMC bedömer Kommunstyrelsen att den interna kontrollen varit bristfällig. Kommunstyrelsen ser 
det som särskilt viktigt att Borås Energi och Miljö AB stärker sitt interna kontrollarbete. 
 
I uppsiktsplikten ingår även bl.a. att Kommunstyrelsen ska göra en årlig bedömning av bolagens 
verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande 
direktiv. Denna bedömning ska rapporteras till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen fattar 
beslut om sin årliga bedömning i samband med beslut om Borås Stads årsredovisning. I Borås Stads 
årsredovisning 2018 anges att per 31 december 2018 hade EMC en upparbetad investeringsvolym 
på 3 100 mnkr. Kommunstyrelsen bedömning är att Borås Energi och Miljö AB:s arbete med att 
implementera EMC-investeringen in i den normala verksamheten pågår, och är central för bolagets 
fortsatta utveckling. Då investeringen kraftigt påverkar bolagets balans- och resultaträkning med 
hög låneskuld och höga kapitalkostnader är det viktigt att i implementeringen hitta synergier och 
effektiviseringar och nå en långsiktigt ökad lönsamhet. 2017 skrevs anläggningstillgångarna ned med 
450 mnkr. Någon ytterligare nedskrivning har inte behövts göras 2018. Det är Kommunstyrelsens 
uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och 
ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom.

Koncerninköp - Upphandlingsverksamhet

Koncerninköps verksamhet är inriktad på att genomföra koncernövergripande upphandlingar, 
externa upphandlingar samt uppdragsupphandlingar.

Kommunens förvaltningar och bolag har utsett inköpssamordnare för att underlätta kommunikationen 
inom koncernen. Koncerninköp har införskaffat ett inköpsanalysverktyg som redogör för avtalstroheten 
i Borås Stad. Arbetet med införandet av inköpsanalysverktyget pågår i samarbete med Borås Stads 
förvaltningar.

Förvaltningarnas och bolagens egen uppfattning av sin inköpsmognad mäts via SKL:s 
egenvärderingsverktyg ”Egenvärdering för inköp och upphandling”. Koncerninköp träffar årligen 
förvaltningar och bolagschefer, ekonomer och inköpssamordnare. Målsättningen är att skapa en 
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bättre förståelse mellan verksamheterna och säkerställa att det finns en grundläggande struktur i 
förvaltningarnas och bolagens upphandlings- och inköpsarbete.

Koncerninköp arbetar för att motverka att oseriösa leverantörer får del av kommunala upphandlingskontrakt 
genom att kontrollera leverantörerna såväl under upphandlingen som under avtalstiden. Granskningen 
genomförs i samarbete med Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) och Redovisningsservice.

Under året har flertalet stora samordnade upphandlingar påbörjats, däribland livsmedel och städ. 
Under 2018 fortsatte Borås Stad att vara delaktiga i Hållbarhetskollen genom SKL. Att ha tillgång 
till Hållbarhetskollen innebär att upphandlande myndighet kan ta del av samordnade uppföljningar 
av etiska och sociala krav.

Internhyressystemet 

Huvudprincipen är att ur verksamhetssynpunkt ska likvärdiga lokaler ha samma grundhyra per
kvadratmeter. Detta för att ge likvärdiga förutsättningar för att bedriva verksamhet. Lokalerna i 
en verksamhet ska kosta lika mycket oavsett vilka förhållanden som påverkat byggkostnaderna. 
Brukaren ska kunna få en tydlig bild av kostnaderna för lokalerna sett på både lång och kort sikt. 

Ett internhyressystems mål kan vara att ge fastighetsförvaltaren resurser till fastighetsdriften 
samtidigt som brukaren av lokalerna får incitament till ett effektivt lokalanvändande med syfte att 
lokalkostnaderna inte ska utgöra ett hinder för att maximera verksamhetens resurser.
Eftersom kostnader för en lokal oftast är fasta på lång sikt kan dessa begränsa utrymmet för resurser 
i själva verksamheten.

Internhyressystemet infördes år 2017 och ska omräknas var tredje år. Stadsledningskansliet kommer 
att göra en översyn av internhyressystemet år 2019 p.g.a. de stora differenserna som systemet genererat 
för Lokalförsörjningsnämnden.

Evenemangsorganisation 

2018 hade Borås Stad ett antal enskilda SM-tävlingar i Borås, bland annat SM i Triathlon under 
sommaren. 2018 har också präglats av förberedelserna inför Ungdoms EM i friidrott sommaren 2019. 

Fritids- och folkhälsonämnden arbetar tillsammans med BoråsBorås TME AB med en evenemangsstrategi, 
för att underlätta och skapa förutsättningar för framtida evenemang och tävlingar. Strategin kommer 
att fastställas under 2019 i Fritids- och folkhälsonämnden, BoråsBorås TME samt i Kommunstyrelsen.

Kongresshuset

I november 2018 invigdes Borås kongresshus. Arbetet med Borås nya kongresshus har gått enligt 
plan. Projektet höll sig inom budgeten om 210 mnkr. Akademiplatsen AB är förstahandshyresgäst 
i Borås kongresshus.  

Bolagets uppgift är att samordna all kommunal verksamhet kring kongressverksamheten. Bolaget 
ska också hyra ut kongresshusets lokaler till en privat driftoperatör som skall sköta husets dagliga 
drift. Akademiplatsen AB blir mellanhand och diskussionspartner för kommunala och operativa 
frågor. Akademiplatsen AB ska bevaka att husets varumärke upprätthålls och att avtalet efterlevs 
samt vara en aktiv samtalspartner och ge utrymme för att driftoperatören ska lyckas.

Översiktsplan 2018

Strategisk samhällsplaneringsavdelningen har tagit fram en ny översiktsplan för kommunen. 
Översiktsplanen vägleder kommunen i strategiska beslut och prioriteringar som rör den fysiska 
planeringen och utvecklingen. Under 2016 pågick arbetet med att ta fram en samrådshandling i en 
omfattande dialog kring översiktsplanens inriktning och framtidsscenarier med såväl tjänstemän och 
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politiker som allmänheten. Med denna dialog som grund upprättades ett förslag till översiktsplan. 
Förslaget var på samråd under våren 2017. Den kompletterade översiktsplanen var sedan på granskning 
från december 2017 till slutet av januari 2018. Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige i 
april 2018.

Strategisk planering handelsområden

I Översiktsplan för Borås 2018 anges utvecklingsstrategi och planeringsprinciper för olika områden som 
rör Borås Stads fysiska planering. Planeringsprinciper är ett verktyg för att förverkliga översiktsplanens 
strategier, vilket ska ge vägledning på en mer detaljerad nivå. Principerna ska utgöra stöd vid 
exempelvis detaljplanering, lokaliseringsprövningar eller intresseavvägningar. 

I Översiktsplanen anges att planeringsprinciperna för utvecklingen av handel ska bidra till en livskraftig 
och blandad stadskärna som lever under stora delar av dygnet. Detalj- och dagligvaruhandel bör 
lokaliseras nära bostaden för att minimera människors transportbehov. Större handelsområden finns 
i dag i Centrum, Knalleland, Åhaga och Lundaskog. Dessa områden ska fortsätta att utvecklas som 
handelsområden och ingår i den blandade stadsmiljön. Genom att placera handel där infrastrukturen 
är anpassad, i redan befintliga handelsområden, undviks nya belastningspunkter i vägnätet. Bostäder 
kan med fördel integreras med handel för att skapa en blandning av funktioner med nära avstånd 
som tillför aktivitet fler timmar på dygnet. Externa handelsområden skapar stora trafikflöden och 
bidrar till en utspridd handelsstruktur, vilket också riskerar att konkurrera ut befintlig handel. 
Vidare tyder e-handelns snabba utveckling på att efterfrågan på externa handelsområden minskar. 
Därför föreslås inga nya externa handelsområden i översiktsplanen.

Ciceron

Ciceron är Borås Stads nya centrala system för diarie- och ärendehantering. Borås Stad vill genom 
införsel av Ciceron åstadkomma en standardisering och digitalisering av ärendeprocessen, korta 
ledtiderna i beredningsprocessen och skapa en högre rättssäkerhet i stadens hantering av allmänna 
handlingar.

Ciceron har varit i drift i ett år, målet under 2018 var att samtliga nämnder ska använda sig av 
digitala möten i Ciceron Assistent. Två nämnder har inte infört det nya systemet under 2018 utan 
kommer göra detta under 2019. Budget under det första året för systemet och projektet har hållits. 

Orangeriet

Kommunfullmäktige beslutade 5 februari 2018 att avsluta Kulturnämndens uppdrag om att vara 
ansvarig för driften av Orangeriet som angavs i Kommunfullmäktiges beslut från 26 januari 2017.   
Lokalförsörjningsnämnden gavs under 2018 i uppdrag att förhandla om avtalet med befintlig hyresgäst 
i Orangeriet.

Lokalförsörjningsnämnden har under året tecknat ett långtidskontrakt med den externa entreprenören. 

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts. 
I det nedanstående redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad. Stadsrevisionens 
sammanfattande bedömning är att bristerna inom området är så betydande att Kommunstyrelsens 
ärendeberedning inte kan ses som ändamålsenlig. 

Ärendeberedningen i Kommunstyrelsen är inte tydliggjord. Avsaknaden av styrdokument och 
en tydlig ordning för ärendeberedningen försvårar allmänhetens insyn. Bristande rutiner vid 



11

Kommunstyrelsen     |  Revisionsredogörelse

protokollföring medför risker för försenad verkställighet av beslut, förlängd klagandetid och försämrad 
protokollskvalitet. Tjänstemännens saklighet, oberoende och allsidiga belysning sätts ur spel genom 
politisk styrning, odefinierad rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän och avsaknad 
av tillgängliga tjänstemannaunderlag.  

Förhållandena är i Stadsrevisionens mening allvarliga då konstaterade brister omfattar grundläggande 
demokratiska värden om allmänhetens insyn och ärendeberedningens opartiskhet.  
  
Kommunstyrelsen behöver, enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig och transparent 
ärendeberedningsprocess som klargör rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän. 
Kommunstyrelsen behöver även säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade 
på professionell sakkunskap och omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Åtgärderna är 
väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess som lever upp till lagstiftningens intentioner. 

Kommunstyrelsen och Stadsledningskansliets initiativ mot ett förenklat och effektivare styrsystem visar 
att det finns en ambition om att bli en modern och rättssäker nämnd/förvaltning med tillitsbaserad 
styrning som utgångspunkt. Stadsrevisionen ser positivt på det påbörjade arbetet i denna riktning, 
men vill framhålla att en genomgripande omprövning av ärendeberedningen i enlighet med 
granskningsresultaten är grundläggande för en sådan utveckling.  

Granskning av Finansverksamheten i Borås Stad

Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Finansverksamheten i Borås Stad. Granskningen 
visar att Borås Stads finansverksamhet är tillfredsställande i flera avseenden. 
Stadsrevisionen kan dock konstatera att förbättringar krävs inom bl.a. följande områden.

Borås Stad saknar en långsiktig finansstrategi. Borås Stad behöver ta fram en långsiktig finansiell 
strategi inför kommande utmaningar gällande exempelvis tillväxt och förändringar i befolknings-
strukturen.

Det är enligt Stadsrevisionens bedömning oklart hur elprisrisker och pensionsrisker hanteras i 
Borås Stad. Stadsrevisionen kan konstatera att dessa risker inte hanteras av Internbanken, trots den 
nära kopplingen till finansiella risker. Det är enligt Stadsrevisionen väsentligt att Borås Stad även 
hanterar risker avseende elpris och pensioner på ett ändamålsenligt sätt.

Granskningen visar att Borås Stad utifrån politiskt fattade beslut valt att hantera investeringen av 
EMC separat från övriga finansförvaltningen. Det är enligt Stadsrevisionens bedömning centralt 
att Kommunstyrelsen säkerställer att de pågående stora investeringarna inom EMC följs upp minst 
lika noggrant som övriga Kommunkoncernen.

Granskning av Borås Stads näringslivsarbete

Stadsrevisionen har granskat om Borås Stads näringslivsverksamhet är ändamålsenlig och effektiv 
samt om Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivsarbetet är ändamålsenligt.

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning 
av näringslivsarbetet i Borås Stad inte är ändamålsenligt. Förhållandena medför att det inte går att 
uttala sig om Borås Stads näringslivsarbete är effektivt, eftersom analys och uppföljning av resultat 
inom området saknas.

Kommunstyrelsen behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stärka styrningen och samordningen 
av näringslivarbetet. Stadsrevisionen rekommenderar att ett formellt beslutat näringslivsprogram 
med tillhörande handlingsplan tas fram i bred samverkan med berörda nämnder och företrädare för 
näringslivet. Inriktningen mot det kommunala kärnuppdraget bör förstärkas. Analys och uppföljning 
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i förhållande till Kommunfullmäktiges målsättning i budgetbeslut och näringslivsstrategi behöver 
förbättras i betydande delar. Det behöver bland annat tydliggöras hur de allmänt näringslivsfrämjande 
åtgärderna som Kommunstyrelsen genomför bidrar till att uppfylla Kommunfullmäktiges mål. 

Styrning och uppföljning av privata utförare

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och 
vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och 
lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning 
och uppföljning av privata utförare. 

Stadsrevisionens bedömning är att granskade nämnder till största delen har möjliggjort en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare. Upprättade avtal styr i huvudsak mot efterfrågad 
kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning. 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av de privata utförarna 
för hemtjänst som avtalats via LOV till största delen är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen bör se över 
avtalslängden och uppföljningen av avtalen med de privata utförarna av daglig verksamhet enligt LSS 
som avtalats via LOV. Stadsrevisionen bedömer även att Kommunstyrelsen bör säkerställa att en samlad 
uppföljningsrapport av privata utförare redovisas för Kommunstyrelsen avseende respektive LOV-
område. Rapporten bör även skickas till Vård- och äldrenämnden respektive Sociala omsorgsnämnden 
för att säkerställa insyn inom de verksamhetsområden som nämnderna ansvarar för. Rapporten bör 
även diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn i uppföljningen. Kommunstyrelsen behöver 
se över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare för Kommunstyrelsen är i enlighet 
med beslutad delegationsordning.

Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga

Stadsrevisionen i Borås stad har genomfört en granskning av samverkan och förebyggande arbete 
kring barn och unga. Syftet med granskningen har varit att bedöma om berörda nämnders arbete 
med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i åldern 0–20 år är ändamålsenligt.

Nämndernas arbete med barn och unga styrs av Kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget, 
av uppdrag som kommer löpande från Kommunfullmäktige samt genom program med tillhörande 
handlingsplaner. Styrningen av det förebyggande arbetet upplevs av berörda nämnder som otydlig, 
främst mot bakgrund av antalet uppdrag och aktiviteter samt bristen på samordning av dessa. I 
staden anses det vidare saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet 
samt samverkan kring detta. Det saknas kommungemensamma dokumenterade definitioner av 
begreppen förebyggande arbete och barn och unga som far illa respektive riskerar att fara illa. Detta 
upplevs försvåra nämndernas styrning. Granskningen visar att styrning, samsyn och förståelse för 
varandras uppdrag är utvecklingsområden i det förebyggande arbetet. 

Granskade nämnder genomför en rad olika aktiviteter som kan kopplas till förebyggande arbete. 
Den uppföljning som görs av nämnder och Kommunstyrelse innehåller dock inte någon utvecklad 
analys, utvärdering av resultat eller effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga. 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att styrningen av det 
förebyggande arbetet är samordnat på ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen behöver stärka 
sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet inom området och bl.a. arbeta fram en 
övergripande strategisk målbild och klargöra kommungemensamma definitioner av för området 
centrala begrepp. Kommunstyrelsen behöver även utveckla analys och utvärdering av resultat och 
effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga.
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Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra riskanalyser 
och upprätta planer för intern kontroll. Nämnden ska även anta egna regler och anvisningar för intern 
kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa 
processer i förekommande fall också genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 

Planen för intern kontroll omfattar 15 kontrollmoment, riskanalysen 26 identifierade risker. Samtliga 
kontrollmoment är avrapporterade till Kommunstyrelsen den 4 mars 2019. Uppföljningen av den interna 
kontrollen innehåller analyser och åtgärder. Kommunstyrelsen har gjort risk- och väsentlighetsanalys 
på ett arbetsmöte och därefter godkänt förvaltningens riskanalys. Kommunstyrelsen har antagit 
regler och anvisningar för intern kontroll 2017-05-02.

Presidiemöte
Avstämningsmöte genomfördes 2018-12-10 med Kommunstyrelsens presidium, bevakningsansvariga 
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Kommunstyrelsens 
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys och plan för intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de 
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte 
uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Kommunstyrelsen har under året inte uppnått målvärdena för nio av elva indikatorer. Nämnden 
redogör inte i årsredovisningen för åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. 
Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsen i sin årsredovisning inte anger förklaringar till varför 
indikatorerna inte har uppnåtts. Måluppfyllelse för Kommunfullmäktiges indikatorer bedöms vara 
ett förbättringsområde för Kommunstyrelsen. 

Fyra av sex uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning 
i huvudsak anger förklaringar till varför uppdragen inte har genomförts. 

Stadsrevisionen noterar att Kommunstyrelsen inte har antagit egna indikatorer med målvärden i 
enlighet med Borås Stads styr- och ledningssystem.

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 2 900 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen bedömer 
att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen. Stadsrevisionen noterar att 
Kommunstyrelsen inte har upprättat en buffert i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges 
budget.
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Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad. Stadsrevisionens 
sammanfattande bedömning är att bristerna inom området är så betydande att Kommunstyrelsens 
ärendeberedning inte kan ses som ändamålsenlig. Kommunstyrelsen behöver upprätta en tydlig 
och transparent ärendeberedningsprocess som klargör rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och tjänstemän. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, 
opartiska, baserade på professionell sakkunskap och omfattar en allsidig belysning av de aktuella 
områdena. Åtgärderna är väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess som lever upp 
till lagstiftningens intentioner.

Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsens finansverksamhet är tillfredsställande i flera avseenden. 
Stadsrevisionen kan dock konstatera att förbättringar krävs inom bl.a. följande områden. Borås Stad 
behöver ta fram en långsiktig finansiell strategi inför kommande utmaningar gällande exempelvis 
tillväxt och förändringar i befolkningsstrukturen. Det är enligt Stadsrevisionens bedömning centralt 
att Kommunstyrelsen säkerställer att de pågående stora investeringarna inom EMC följs upp minst 
lika noggrant som övriga Kommunkoncernen.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivsarbetet 
i Borås Stad inte är ändamålsenligt. Förhållandena medför att det inte går att uttala sig om Borås 
Stads näringslivsarbete är effektivt, eftersom analys och uppföljning av resultat inom området saknas.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av de privata 
utförare som avtalats via LOV till största delen är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen bör se över 
avtalslängden och uppföljningen av avtalen med de privata utförarna av daglig verksamhet enligt 
LSS som avtalats via LOV.

Kommunstyrelsen har enligt Stadsrevisionens bedömning inte fullt ut tillsett att styrningen av det 
förebyggande arbetet kring barn och unga är samordnat på ett ändamålsenligt sätt. Kommunstyrelsen 
behöver stärka sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet inom området och bl.a. 
arbeta fram en övergripande strategisk målbild och klargöra kommungemensamma definitioner av 
för området centrala begrepp. Kommunstyrelsen behöver även utveckla analys och utvärdering av 
resultat och effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga.
  
Kommunstyrelsens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. I 
riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska 
kontrollmoment. Kommunstyrelsen har genomfört samtliga kontrollmoment. Kommunstyrelsen 
har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen behöver upprätta en buffert i 
enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Den interna kontrollen bedöms 
som tillräcklig. 



Stadsrevisionen
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås
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Utkom från trycket 

den xx xx 2019 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd  

om hälsoundersökningar av barn och unga som 

vårdas utanför det egna hemmet; 

beslutade den xx xx 2019.  

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen 

(2017:212) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utan-

för det egna hemmet samt beslutar följande allmänna råd. 

Tillämpningsområde 

1 §   Dessa föreskrifter ska tillämpas vid hälsoundersökningar enligt  

lagen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas 

utanför det egna hemmet.  

Med unga avses i dessa föreskrifter och allmänna råd personer som 

fyllt 18 men inte 21 år.  

Ledningssystem 

2 §  Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår 

att varje vårdgivare ansvarar för att det finns de processer och rutiner 

som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller kraven som 

ställs i dessa föreskrifter. 

Syfte och omfattning 

3 §   Hälsoundersökningens syfte är att ge underlag för  

 

1. en medicinsk bedömning av behovet av hälso- och sjukvård samt 

tandvård hos ett barn eller en ung person som vårdas utanför det 

egna hemmet, 

2. hur socialnämnden ska verka för att barnet eller den unge ska få 

sitt behov av hälso- och sjukvård och tandvård tillgodosett, samt  

3. hälso- och sjukvårdens och tandvårdens fortsatta kontakt med bar-

net eller den unge. 

 



 

 

2 

HSLF-FS 

2019:xx 

4 §   Hälsoundersökningen ska omfatta områdena fysisk, psykisk och 

oral hälsa.  

Genom hälsoundersökningen ska även tecken på förekomsten av 

fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning uppmärksam-

mas.  

Fysisk och psykisk hälsa 

5 §  Som ett underlag inför hälsoundersökningen ska uppgifter om 

barnets eller den unges fysiska och psykiska hälsa hämtas in  

 

1. om sådana uppgifter finns, och 

2. om det inte finns hinder enligt bestämmelserna om sekretess i of-

fentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt i pa-

tientsäkerhetslagen (2010:659). 

Allmänna råd 

Uppgifter bör hämtas in från 

 

 den förlossningsjournal som avser barnet eller den unge, 

 barnhälsovårdsjournal, 

 journal från elevhälsan, 

 journal från barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, 

 journal från barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet, och 

 socialnämndens personakt om barnets eller den unges fysiska 

och psykiska hälsa. 

 

6 §   I hälsoundersökningen ska ingå 

 

1. en genomgång av de uppgifter som enligt 5 § ska hämtas in, 

2. de undersökningar av och provtagningar på barnet eller den unge 

som behöver göras, samt 

3. ett samtal med barnet eller den unge. 

Allmänna råd 

Hälsoundersökningen bör anpassas till 

 

 barnets ålder och mognad, samt  

 barnets eller den unges behov av kommunikationsstöd. 

 

Om det finns anledning att anta att barnet eller den unge kan ha 

varit utsatt för omsorgsbrister, övergrepp eller trauma bör detta be-

aktas vid hälsoundersökningen.  

I hälsoundersökningen bör ingå 
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 en kroppsundersökning, 

 kontroll av hörsel och syn, 

 bedömning av utveckling och tillväxt, 

 observation av psykiska funktioner, 

 ställningstagande till behovet av vaccination,  

 ställningstagande till pågående läkemedelsbehandling, 

 frågor om levnadsvanor, såsom t.ex. sömn, kost, fysisk aktivitet 

och tobaksanvändning, 

 frågor om reproduktiv och sexuell hälsa, och 

 frågor om livslust och framtidstro samt förekomsten av dödstan-

kar. 

 

7 §   Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid hälsounder-

sökningen ska en bedömning göras av 

 

1. barnets eller den unges fysiska och psykiska hälsotillstånd, och 

2. om det finns tecken på funktionsnedsättningar. 

Allmänna råd 

I bedömningen bör ingå om barnet eller den unge har 

 

 kroniska besvär eller upprepade infektioner i t.ex. öron, ögon, 

njurar och urinvägar, 

 kroniska smärttillstånd, 

 fetma eller undervikt, 

 astma, allergier och eksem, 

 beroende eller missbruk,  

 varit utsatt för våld eller andra övergrepp, och  

 självskadebeteende. 

 

Vid bedömningen av det psykiska hälsotillståndet bör en standardise-

rad bedömningsmetod användas. 

Oral hälsa 

8 §   Som ett underlag inför hälsoundersökningen ska uppgifter om 

barnets eller den unges orala hälsa hämtas in  

 

1. om sådana uppgifter finns, och  

2. om det inte finns hinder enligt bestämmelserna om sekretess i of-

fentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt i pa-

tientsäkerhetslagen (2010:659). 

Allmänna råd 

Uppgifter bör hämtas in från  
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 tandvårdsjournal, 

 barnhälsovårdsjournal, och 

 socialnämndens personakt om barnets eller den unges orala 

hälsa. 

 

9 §   I hälsoundersökningen ska ingå 

 

1. en genomgång av de uppgifter som enligt 8 § ska hämtas in, 

2. de undersökningar av och provtagningar på barnet eller den unge 

som behöver göras, samt 

3. ett samtal med barnet eller den unge. 

Allmänna råd 

Hälsoundersökningen bör anpassas till  

 

 barnets ålder och mognad, 

 barnets eller den unges behov av kommunikationsstöd, 

 kontinuiteten i tidigare tandvårdsbehandling, och  

 barnets eller den unges förmåga att kunna samarbeta vid under-

sökningen. 

 

Om det finns anledning att anta att barnet eller den unge kan ha 

varit utsatt för omsorgsbrister, övergrepp eller trauma bör detta be-

aktas vid hälsoundersökningen. 

 

10 §   Med utgångspunkt i vad som har framkommit vid hälsounder-

sökningen ska en bedömning göras av barnets eller den unges orala 

hälsotillstånd. 

Allmänna råd 

I bedömningen bör ingå om barnet eller den unge har 

 

  extraorala avvikelser, 

  orala sjukdomar, 

  risk- och orsaksfaktorer för orala sjukdomar, och 

  avvikelser i bettet och bettutvecklingen. 

Vårdbehov 

11 §   Vårdgivaren ska med hälsoundersökningen som underlag göra 

en bedömning av vilket vårdbehov barnet eller den unge har. Om den 

undersökande vårdgivaren inte kan tillgodose vårdbehovet, ska barnet 

eller den unge remitteras till någon annan vårdgivare.  
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Utlåtande  

12 §   De bedömningar som anges i 7, 10 och 11 §§ ska dokumenteras 

i ett utlåtande. Socialnämnden ska få ta del av utlåtandet, om det inte 

finns hinder enligt bestämmelserna om sekretess i offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400) eller tystnadsplikt i patientsäkerhetslagen 

(2010:659).  

___________ 
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Konsekvensutredning – förslag till 

föreskrifter och allmänna råd om 

hälsoundersökningar av barn och unga som 

vårdas utanför det egna hemmet  

 

1. Bakgrunden till förslaget 

1.1 Kunskap om ohälsa hos barn och unga i samhällsvård 

Både svensk och internationell forskning visar att barn och unga i samhällsvård 

har betydligt fler hälsoproblem än andra jämnåriga. De har t.ex. hög förekomst 

av psykisk ohälsa, dålig tandhälsa och låg vaccinationstäckning. En rad studier 

visar också att barn i samhällsvård har en hög överrisk för fysisk och psykisk 

ohälsa i vuxen ålder.1  

 
I Sverige har olika studier visat bl.a. följande. 

• Barn som var placerade i familjehem visade en lägre vaccinationstäckning än 

för andra barn, färre syn- och hörselkontroller vid fyraårskontrollen än för 

andra barn och det fanns brister i uppföljningen av tandhälsan.2 

• Barn som var utredda av socialtjänsten och som undersöktes av läkare visade 

på en hög grad av fysisk och psykisk ohälsa. Vartannat barn remitterades för 

fortsatt utredning och vård inom hälso- och sjukvården samt tandvården.3 

• Knappt 6 % av de barn som placerades med stöd av socialtjänstlagen 

(2001:453), SoL, genomgick en hälsoundersökning. För barn som var place-

rade enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 

                                                      

1 Healthcare in Europe for Children in Societal Out-of-homecare, MOCHA, Hjern/Vinnerljung, May 2018, s. 2-5. 

Organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem och på institution ska få hälso- och sjukvård och tand-

vård. En systematisk litteraturöversikt och utvärdering av etiska, sociala och juridiska aspekter, Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering, SBU, 2018, s. 8-9.  

Kartläggning av interventioner med syfte att tillgodose placerade barns och ungas rätt till utbildning och hälso- och 

sjukvård, Socialstyrelsen, 2013, artikelnummer 2013-1-7, s. 14-15. 
2 Fosterbarns hälsa – det medicinska omhändertagande av samhällsvårdade barns hälsa i Malmö. Stefan Kling, Nor-

diska folkhögskolan för folkhälsovetenskap, år 2010. 
3 Socialstyrelsen (2015). Utsatta barns hälsa. Resultatet av en undersökning av fysisk och psykisk hälsa hos barn vars 

behov utreds av socialtjänsten.  
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LVU, var andelen 29 %. Av de barn som genomgick en hälsoundersökning 

hade 30 % dålig tandhälsa, 29 % led av depression och ångest, 36 % led av 

någon form av trauma, 24 % hade en neuropsykiatrisk diagnos och 1 % vi-

sade tecken på att ha varit utsatt för fysisk misshandel. En stor andel av bar-

nen hade uteblivit från de normala hälsokontrollerna inom tandvården och 

hälso- och sjukvården.4  

• Resultat från hälsokontroller vid olika SiS-hem visade bl.a. att 53 % av poj-

karna och 75 % av flickorna hade minst ett behandlingskrävande somatiskt 

ohälsotillstånd som antingen var oupptäckt eller var känt men bristfälligt om-

händertaget. 15 % av flickorna hade ett livs- eller funktionshotande hälsopro-

blem. Samma siffra var 7 % för pojkarna. Det fanns ett stort behov av tand-

vård och 69 % av ungdomarna fick minst en form av psykofarmaka. Två av 

tre ungdomar hade någon gång blivit diagnosticerade med adhd, autism, ut-

vecklingsstörning eller annan neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.5 

• Personer som varit placerade under uppväxten hade varit på färre kontroller i 

tandvården under uppväxten jämfört med de som aldrig varit placerade. 

Akuta tandvårdsbesök var däremot vanligare bland dem som någon gång varit 

placerade under uppväxten. De som varit placerade hade också fler skadade 

eller saknade tänder, hade sämre tandhälsa och låg tandvårdskonsumtion.6  

• Av barn och unga på SiS särskilda ungdomshem hade 71 % av barnen och de 

unga minst en fastställd psykiatrisk diagnos, 45 % hade minst två dokumente-

rade diagnoser och 20 procent hade minst tre samtidiga diagnoser. Adhd var 

den vanligast förkommande diagnosen (44 %), följt av missbruk (23 %), upp-

förandestörning (16 %), PTSD (16 %), autism (13 %) ångestsyndrom (12 %) 

och depression (11 %). Fyra procent hade en intellektuell funktionsnedsätt-

ning.7 

Sammanfattningsvis visar kunskap att barn och unga i samhällsvård är en grupp 

med hög risk för olika typer av ohälsa. 

 

1.2 Socialnämndens ansvar för placerade barn och unga 

Om ett barns vårdnadshavare inte i tillräcklig utsträckning kan tillgodose barnets 

behov har socialnämnden i varje kommun ett långtgående ansvar för att ge bar-

net goda uppväxtvillkor. Socialnämnden ska enligt 5 kap. 1 § SoL bl.a. verka för 

att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och se till att 

barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som 

de behöver. Om ett barn eller ungdom behöver vårdas eller bo i ett annat hem än 

                                                      

4 Randsalu LS, Laurell L. Children in out-of-home care are at high risk of somatic, dental and mental ill health. Acta 

Paediatrica, 2018;107:301-06. 
5 Hälsokontroller för SiS-ungdomar, En studie av hälsoproblem och vårdbehov hos ungdomar på fyra särskilda ung-

domshem, S Kling, B Vinnerljung, A Hjern, Institutionsvård i fokus, nr. 4, 2016. 
6 Tandhälsa bland unga vuxna som varit placerade – registerstudie av tandhälsa och tandvårdskonsumtion bland 20–29 

åringar som varit placerade i heldygnsvård under uppväxten, Socialstyrelsen 2016. 
7 Vård för barn och unga i HVB utifrån deras samlade behov -Förutsättningar och former för integrerad och annan 

specialiserad vård, Socialstyrelsen, 2019, Bilaga 2: Enkätundersökning om förekomst av dokumenterade psykiatriska 

diagnoser och kliniska symtom hos unga inom Statens institutionsstyrelse (SiS), utförd under 2018. 
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det egna ska socialnämnden se till att barnet eller den unge tas emot i ett familje-

hem, HVB eller stödboende. Socialnämnden ansvarar också för att den som har 

tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård.8  

 
Av 6 kap. 7 § 1 och 3 SoL framgår att socialnämnden i fråga om de barn som 

vårdas i ett familjehem, jourhem, annat enskilt hem eller ett hem för vård eller 

boende ska medverka till att de får god vård och fostran och i övrigt gynnsamma 

uppväxtförhållanden, samt verka för att de får den hälso- och sjukvård som de 

behöver. Av förarbetena till punkten 3 framgår bl.a. att socialtjänsten och den 

som vårdar barnet ska vara aktiva för att få till stånd de undersökningar, insatser 

och behandlingar som barnet eller den unge kan vara i behov av inom hälso- och 

sjukvården.9  

 

Socialnämnden ska upprätta en vårdplan för varje barn som placeras i familje-

hem, HVB eller stödboende. Vårdplanen ska innehålla åtgärder och insatser som 

andra huvudmän ansvarar för, som t.ex. hälso- och sjukvård. Med vårdplanen 

som grund görs en genomförandeplan. Genomförandeplanen ska beskriva hur in-

satserna ska genomföras och konkretisera innehållet i vårdplanen. Syftet med ge-

nomförandeplanen är att bidra till att vården planeras, bedrivs målinriktat och 

följs upp.10 Det ska också framgå av genomförandeplanen vilka åtgärder som 

planeras för att barnet eller den unge ska få sina behov av hälso- och sjukvård 

och tandvård tillgodosedda.11 

 

1.3 Lagregler om hälsoundersökningar för barn och unga som placeras ut-

anför hemmet 

Den 15 april 2017 trädde nya lagbestämmelser i kraft som syftar till att stärka 

placerade barns och unga personers (0–20 år) tillgång till hälso- och sjukvård. 

Bakgrunden var bl.a. att eftersom placerade barn och unga som grupp betraktad 

har sämre fysisk och psykisk hälsa än andra är det angeläget att försummade 

hälso- och sjukvårdsbehov kan tillgodoses under vårdens genomförande, och det 

oavsett om placeringen sker med stöd av SoL eller LVU. När barn och unga pla-

ceras utanför det egna hemmet är det också särskilt viktigt att utredningen inne-

håller tillräcklig information om barnets utveckling, fysiska och psykiska status 

samt tandstatus för att säkerställa att barnet får den hälso- och sjukvård som alla 

barn har rätt till.12 

 

En bestämmelse, 11 kap. 3 d § SoL, innebär att socialnämnden, om det inte är 

obehövligt, ska underrätta landstinget om att ett barn eller en ung person 18–20 

                                                      

8 6 kap. 1 § SoL. 
9 Prop. 2012/13:10 s. 80 f. 
10 11 kap. 3 § SoL samt 5 kap. 1 a § socialtjänstförordningen.  
11 7 kap. 3 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS (2012:11) om socialnämndens ansvar för barn och 

unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende. 
12 SOU 2015:71 s. 435 samt prop. 2016/17:59 s. 33-35. 
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år ska erbjudas en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna 

hemmet inleds.13  

 
En motsvarande skyldighet för landstingen att erbjuda hälsoundersökningar av 

barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet finns i en särskild lag, lag 

(2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna 

hemmet. Enligt förarbetena till lagen ska undersökningen syfta till att följa upp 

tidigare insatser inom hälso- och sjukvården som t.ex. vaccinationer och syn- 

och hörseltest. Man behöver uppmärksamma fysisk och psykisk ohälsa, identifi-

era oupptäckta funktionssvårigheter sjukdomar och andra hälsoproblem. Hälso-

undersökningen ska ge ett underlag för en medicinsk bedömning av barnets eller 

den unges behov av hälso- och sjukvård. Hälsoundersökningen kan också utgöra 

en del av underlaget till den vårdplan eller genomförandeplan som socialnämn-

den ska upprätta. I förarbetena till lagen anges även att det t.ex. kan behövas fö-

reskrifter om syfte och omfattningen av hälsoundersökningen, närmare bestäm-

melser om erbjudandet och genomförandet av hälsoundersökningen.14  

 

1.4 Läkarundersökning enligt LVU och hälsoundersökningar av asylsö-

kande 

Hälsoundersökningen i anslutning till en placering utanför hemmet motsvaras 

inte av den läkarundersökning som ska göras inför en ansökan om vård med stöd 

av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Läkar-

undersökningen enligt 32 § LVU syftar istället till att identifiera sjukdom, skada 

eller funktionsnedsättning som kan ha betydelse för behovet av vård enligt LVU 

och för planering av vården. Hälsoundersökningen i anslutning till en placering 

utanför hemmet har ett bredare syfte och ska vara mer heltäckande än läkarun-

dersökningen enligt LVU. Läkarundersökningen enligt 32 § LVU ersätter såle-

des inte en hälsoundersökning i anslutning till en placering.15 

I 7 § lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. anges att 

ett landsting ska, om det inte är uppenbart obehövligt, erbjuda vissa utlänningar 

en hälsoundersökning. Det är vanligt att ensamkommande barn och unga genom-

går denna typ av hälsoundersökning. Hälsoundersökningen erbjuds för att upp-

märksamma eventuell ohälsa och behov av smittskyddsåtgärder, samt för att in-

formera om möjligheten att få del av hälso- och sjukvård och tandvård.  

Det finns ingenting som hindrar att asylsökande barn och unga som ska place-

ras, ofta ensamkommande, också - eller istället - genomgår en hälsoundersök-

ning i anslutning till en placering, det vill säga enligt lag (2017:209) om hälsoun-

dersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.  

                                                      

13 Trots att alla landsting från och med den 1 januari 2019 heter regioner så kommer namnet ”landsting” användas i det 

följande då det är det begrepp som fortfarande anges i lagstiftningen.   
14 Prop. 2016/17:59 s. 33-35. 
15 Prop. 2016/17:59 s. 35. 
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Socialnämnden behöver i anslutning till en placering följa upp om och när 

barnet eller den unge eventuellt genomgått en hälsoundersökning för asylsö-

kande. Den hälsoundersökningen behöver, anges det i förarbetena, motsvara den 

hälsoundersökning som avses generellt för placerade barn och unga.16 

 

 

1.5 Överenskommelser om barn och unga  

Landsting och kommuner har en lagstadgad skyldighet att ingå överenskommel-

ser om samarbete i fråga om barn och unga som vårdas utanför det egna hem-

met.17 Med vård utanför det egna hemmet avses alla barn och unga som vårdas 

utanför det egna hemmet med stöd av SoL eller LVU. Syftet med överenskom-

melserna ska vara att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen, un-

derlätta planeringen och genomförandet av vården. Överenskommelserna kan ut-

formas efter lokala och regionala förhållanden och kan bl.a. innehålla 

gemensamma målsättningar, ansvarsfördelning och övergripande rutiner för 

samarbete. De kan handla om konsultation i frågor som kräver medicinsk kom-

petens och tvärprofessionell kompetens för att bedöma barns behov. Överens-

kommelserna kan även handla om rutiner för hälsoundersökningar av placerade 

barn och unga. Vidare framförs att det är angeläget att frågor om samarbetet 

mellan SiS och hälso- och sjukvården uppmärksammas i arbetet med överens-

kommelserna.18  

Utformningen och innehållet i överenskommelserna skiljer sig åt. En del över-

enskommelser är övergripande och beskriver generellt hur samverkan ska ske. I 

andra fall innehåller överenskommelserna särskilda delar som specifikt handlar 

om hälsoundersökningar av placerade barn. Dessa delar kan vara relativt detalje-

rade och utgörs av rutiner för hur varje moment i samband med en hälsounder-

sökning ska gå till. Det kan till exempel avse vilket underlag socialtjänsten ska 

tillhandahålla inför en undersökning, hur samtycke till undersökningen ska in-

hämtas, var undersökningen ska utföras (t.ex. på en vårdcentral eller barnklinik) 

och inom vilken tidsram.  

En del överenskommelser innehåller också detaljer kring vad undersökningen 

ska innehålla, ofta baserat på vad som anges i BBIC samt hur utlåtandet till soci-

altjänsten ska utformas och vilken information som ska delges socialtjänsten.19  

Vissa överenskommelser innehåller även olika typer av formulär eller blanketter, 

t.ex. formulär för samtycke vid inhämtande av uppgifter inför hälsoundersök-

ningen. En del överenskommelser omfattar alla placerade barn och unga, medan 

vissa överenskommelser inte omfattar ensamkommande barn och unga. I knappt 

                                                      

16 Prop. 2016/17:59 s.35.  
17 Se 16 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, och 5 kap. 1 d § SoL. 
18 Prop. 2016/17:59 s. 26-27.  
19 BBIC (Barns behov i centrum) beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård och innehåller en 

struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen i den sociala barn- och ungdoms-

vården. BBIC riktar sig till socialtjänsten och utgörs av utbildning och stödmaterial. BBIC är framtaget av och ägs av 

Socialstyrelsen.   
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hälften av landstingen/regionerna finns det en särskild överenskommelse för 

undersökning av tandhälsan.20  

 

2. Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill 

uppnå 

Placerade barn och unga är en grupp med hög förekomst av ohälsa. Med anled-

ning av den nya lagstiftningen om hälsoundersökningar av barn och unga som 

vårdas utanför det egna hemmet inledde Socialstyrelsen under 2018 ett arbete 

med att undersöka behovet av föreskrifter och allmänna råd.   

Det saknas statistik över hur många hälsoundersökningar som genomförts de 

senaste åren, men en kartläggning som genomfördes av Sveriges Kommuner och 

Landsting, SKL, år 2017 visade att endast 25 % av de barn som placerade enligt 

SoL genomgick en hälsoundersökning. Andelen var högre när det avsåg place-

ringar med stöd av LVU. För 19 % av barnen saknades det helt information om 

de hade genomgått en hälsoundersökning eller inte. Endast cirka 10 % av barnen 

i båda grupperna har fått sin tandhälsa undersökt.21  

I samband med arbetet att ta fram författningsförslaget har Socialstyrelsen för-

sökt ta reda på hur hälsoundersökningarna idag genomförs och vad de innehåller. 

I detta arbete har myndigheten haft kontakter med olika landsting och kommu-

ner, bl.a. i form av studiebesök och andra möten. Nedan redovisas en samman-

fattning av de synpunkter och erfarenheter som framkommit i dessa kontakter.   

 

2.1 Socialtjänsten och hälsoundersökningar 

SKL:s kartläggning visade på ett behov av fortsatt implementering av överens-

kommelserna mellan kommuner och landsting. Kartläggningen visade också att 

socialtjänsten uppgav att det fanns flera hinder i arbetet, t.ex. att svårigheter med 

att nå rätt vårdgivare och olika arbetsuppgifter i samband med att beställa hälso-

undersökningen uppfattades som tidskrävande och svårt.22 I arbetet med att ta 

fram författningsförslaget har Socialstyrelsen på olika sätt tagit del av liknande 

synpunkter.  

Det har även framkommit att kunskapen om möjligheten att begära en hälso-

undersökning i anslutning till en placering inte alltid finns. Det finns också en 

osäkerhet hos socialtjänsten kring skillnaden mellan en hälsoundersökning i 

samband med placering och läkarundersökningen som kan utföras med stöd av 

32 § LVU. Även om det finns viss kännedom om överenskommelserna med 

landstingen så uppger socialtjänsten att man ändå inte beställer hälsoundersök-

ningar i någon större omfattning, särskilt inte när det gäller placeringar med stöd 

av SoL. Man har inte heller implementerat en rutin kring hur man ska bedöma 

behovet av en hälsoundersökning, det vill säga om undersökningen är obehövlig 

                                                      

20 Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering, Sveriges Kommuner och Lands-

ting, juni 2017.  
21 Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering, Sveriges Kommuner och Lands-

ting, 2017. 
22 Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering, Sveriges Kommuner och Lands-

ting, 2017. 
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eller inte. Socialtjänsterna uppger dock att man ser ett behov av ett förtydligande 

av vad en hälsoundersökning ska innehålla. Det finns också ett behov av tydliga 

utlåtanden från sjukvården om vilken eventuell ohälsa och vilka vårdbehov det 

enskilda barnet har. De socialtjänster som upplever att samverkan fungerar anser 

att resultaten från hälsoundersökningarna är värdefulla i planeringen och genom-

förandet av placeringen.  

När det gäller ensamkommande barn och unga så uppger socialtjänsterna att 

dessa individer oftast blir erbjudna den hälsoundersökning som finns för asylsö-

kande enligt 7 § lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.. 

Det är ofta den gode mannen som begär att detta ska göras, vilket också delvis 

förklarar varför det blir av. Det finns ofta mer kunskap och väl utarbetade rutiner 

för dessa undersökningar både hos socialtjänsten och inom landstingen.  

Det finns ensamkommande barn och unga som genomgår en hälsoundersök-

ning enligt lag (2017:209) om hälsoundersökningar för placerade barn och unga, 

men det är inte det vanligaste. Om socialtjänsten saknar kännedom om barnet el-

ler den unge har gjort en hälsoundersökning för asylsökande, finns det social-

tjänster som istället remitterar barnet eller den unge till en hälsoundersökning för 

placerade barn och unga.23  

 

2.2 Hälso- och sjukvården och hälsoundersökningar  

Socialstyrelsen har inför framtagande av föreskrifter även haft olika kontakter 

med olika landsting och personal som genomför hälsoundersökningar. Följande 

har bland annat framkommit i samband med studiebesök och andra möten.24  

Det finns ett behov av styrning kring innehållet i hälsoundersökningen, vad 

den ska omfatta och hur den ska genomföras. Med tanke på den höga förekoms-

ten av ohälsa borde i princip alla barn som placeras erbjudas en hälsoundersök-

ning. Det kan vara en fördel att hälsoundersökningarna görs på vissa utvalda 

ställen så att relevant kompetens byggs upp. Det är också viktigt att tillräckligt 

med tid avsätts för undersökningen. Den psykiska hälsan behöver uppmärksam-

mas särskilt. Det kan finnas behov av att en psykolog gör bedömningar och be-

hov av att använda olika typer av bedömningsinstrument. Detta är viktigt ef-

tersom det till exempel kan vara svårt att skilja på symptom på trauma och 

symptom på funktionsnedsättningar.  

Det har vidare framförts av personal som idag genomför denna typ av under-

sökningar att det är viktigt att det görs en tvärprofessionell bedömning och bar-

net får komma till tals. Barnet eller den unge är ofta den viktigaste informations-

källan i hälsoundersökningen. Barnen vill och kan berätta om sin hälsa. 

Personalen som möter barn och unga i samhällsvård behöver ha en traumamed-

vetenhet. Det är viktigt med kunskap om misshandel, övergrepp och försum-

melse av barn. Det är också viktigt med god samverkan mellan hälso- och sjuk-

vården, socialtjänsten och andra aktörer. Sekretessen hos socialtjänsten 

respektive hälso- och sjukvården orsakar ibland problem i samverkan. De olika 

                                                      

23 SKL:s kartläggning 2017 samt samtal med företrädare för olika socialtjänster i samband med studiebesök och andra 

kontakter under 2018, se diarienummer 4.1-13129/2018.  
24 Studiebesök i Region Skåne, Uppsala samt Sörmland under perioden augusti-november 2018. Kontakter har även 

skett med andra regioner, bland annat Gävleborg och Norrbotten, diarienummer 4.1-13129/2018.  
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aktörerna kan uppleva en osäkerhet kring i vilken omfattning de kan dela in-

formation med varandra. Det kan uppstå diskussioner kring detta och det finns 

ofta behov av stöd i dessa frågor. 

Sjukvården behöver information och någon form av medicinskt underlag om 

barnet eller den unge före undersökningen. Det kan dock variera vilken aktör det 

är som samlar in underlaget, i vissa fall är det hälso- och sjukvården och inte so-

cialtjänsten som samlar in det medicinska underlaget som t.ex. journaler från 

elevhälsan eller barnhälsovården. Socialtjänsten behöver dock alltid tillhanda-

hålla relevant information om barnet som framgår av deras utredning. Förkun-

skapen om barnets hälsohistoria och annan bakgrund är viktig för att kunna an-

passa och utföra undersökningen på ett bra sätt i det enskilda fallet.  

2. 3 Sammanfattning  

Även om det saknas säkra siffror så visar tillgänglig kunskap att hälsoundersök-

ningar i anslutning till en placering alltjämt genomförs i en relativt låg utsträck-

ning. Detta beror sannolikt främst på att socialtjänsterna inte begär en hälsoun-

dersökning. Detta kan inte i sig åtgärdas genom att föreskrifter eller allmänna 

råd tas fram, utan istället behövs det mer kunskap om regelverken och samver-

kan med hälso- och sjukvården behöver utvecklas.  

Socialstyrelsen bedömer att det finns ett behov av närmare precisera vad en 

hälsoundersökning ska innehålla. Regelverket behövs för att närmare ange syftet 

och omfattningen av undersökningen. Författningen kan på så sätt säkerställa att 

alla barn och unga som placeras erbjuds en hälsoundersökning med ett likartat 

innehåll. Det är också viktigt att undersökningen genomförs utifrån den kunskap 

som finns om vanligt förekommande hälsoproblem hos placerade barn och unga. 

Undersökningarna kan då leda till att deras behov av hälso- och sjukvård och 

tandvård i större utsträckning upptäcks och åtgärdas. Regelverket förtydligar 

också att det är viktigt att socialnämnden kan ta del av resultatet av undersök-

ningen, så att barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård kan följas upp 

under placeringstiden. Om hälsobehoven är utredda så finns det också en bättre 

möjlighet att säkerställa att barnet eller den unge i övrigt får de insatser och det 

stöd som hen behöver, t.ex. i samband med skolgången.   

2.4 Beskrivning av författningsförslaget   

Författningen avser att närmare precisera vad en hälsoundersökning ska inne-

hålla. Regelverket omfattar alla vårdgivare som utför denna typ av hälsounder-

sökningar. Det är landstingen som avgör på vilket sätt de vill organisera genom-

förandet av hälsoundersökningarna. Regelverket förutsätter att det finns 

samtycke till undersökningen. I vissa fall behöver vårdnadshavarna samtycka, i 

andra fall kan barnet eller den unge själv samtycka till att genomgå undersök-

ningen. Oavsett vilket så är det viktigt att betona att hälsoundersökningen är fri-

villig, i likhet med annan hälso- och sjukvård.   

Författningsförslaget anger att syftet med hälsoundersökningen är att den ska 

ge ett underlag för en medicinsk bedömning av barnets eller den unges behov av 

hälso- och sjukvård eller tandvård. Syftet är också att ge underlag för social-

nämndens planering och uppföljning av vården. Resultatet av undersökningen 

kan även användas av hälso- och sjukvårdens i de fortsatta kontakterna med bar-

net eller den unge.  
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Vidare anges i förslaget att en hälsoundersökning ska omfatta fysisk, psykisk 

och oral hälsa. Undersökningen ska även vara sådan att tecken på fysisk, psykisk 

eller intellektuell funktionsnedsättning kan uppmärksammas.   

Av praktiska skäl är regelverket delvis uppdelat efter vilken del av hälsan som 

undersöks, fysisk och psykisk hälsa respektive oral hälsa. Detta har främst sin 

grund i att det är olika typer av verksamheter och professioner som utför under-

sökningarna. 

Förslaget anger vidare att uppgifter om barnets eller den unges hälsa ska häm-

tas in inför undersökningen. De allmänna råden till 5 och 8 §§ anger vilken typ 

av uppgifter som bör hämtas in för att underlaget ska ge en bild av barnets eller 

den unges hälsohistoria, tidigare behandlingar och eventuell ohälsa. 

  Hälsoundersökningen ska omfatta de undersökningar och provtagningar som 

behövs samt ett samtal med barnet eller den unge. I de allmänna råden till 6-7 §§ 

(fysisk och psykisk hälsa) samt 9-10 §§ (oral hälsa) anges vad för typ av kontrol-

ler, undersökningar och bedömningar som bör göras. 

Paragraf 11 anger att vårdgivaren ska göra en bedömning av barnet eller den 

unges vårdbehov, samt när remittering ska ske. Den sista bestämmelsen i författ-

ningslaget, 12 §, anger att de bedömningarna som gjorts ska dokumenteras i ett 

utlåtande samt att socialnämnden ska få ta del av utlåtandet. Detta förutsätter att 

det inte finns hinder enligt reglerna om sekretess eller tystnadsplikt.  

  

3. Alternativa lösningar och effekter om ingen reglering 

kommer till stånd 

Ett alternativ till reglering är att fortsatt förlita sig på en utveckling av de över-

enskommelser och lokala rutiner som finns avseende samarbete i fråga om barn 

och unga som vårdas utanför det egna hemmet.25  De överenskommelser som ti-

digare nämnts är dock fortfarande relativt olika till sitt innehåll. Vissa är detalje-

rade, medan andra utgörs av mer övergripande måldokument.  

       Med hänsyn till den kunskap som finns om ohälsan hos barn och unga i 

samhällsvård är det, enligt Socialstyrelsen mening, rimligt att det finns ett nat-

ionellt regelverk som anger vad en hälsoundersökning ska innehålla. Barn och 

unga i samhällsvård som erbjuds en hälsoundersökning bör genomgå en sådan 

med ett likartat innehåll, oavsett i vilket landsting hälsoundersökningen utförs.  

Socialstyrelsen bedömer dock att det finns saker som är mindre lämpligt att 

reglera på nationell nivå, t.ex. detaljer kring på vilket sätt samtycke till under-

sökningen kan inhämtas och om det är socialnämnden eller vårdgivaren som in-

hämtar de uppgifter som behövs som underlag inför hälsoundersökningen.  

Överenskommelserna kommer också fortsatt fylla en funktion i att säkerställa att 

det finns en samverkan mellan kommun och landsting så att hälsoundersökning-

arna utförs på ett ändamålsenligt sätt.  

                                                      

25 Lagbestämmelser om överenskommelserna finns i 16 kap. 3 § punkt 3 HSL samt 5 kap. 1 d § SoL.  
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4. Berörda av regleringen 

Landsting, vårdgivare av hälso- och sjukvård samt tandvård, kommuner (social-

tjänsten), barn och unga som placeras med stöd av SoL eller LVU, jourhem/fa-

miljehem, HVB, stödboenden och SiS-hem. 

 

5. Barnkonsekvensanalys 

Förslaget syftar till att säkerställa att barn som placeras får en hälsoundersök-

ning med ett visst innehåll. Eftersom placerade barn är en utsatt grupp som ofta 

har eftersatta hälsobehov är hälsoundersökningen en viktig del i att säkerställa 

att behoven upptäcks och att socialnämnden får kännedom om vilka behov det 

enskilda barnet har och på så sätt kan anpassa placeringen utifrån det. En del av 

kvaliteten i hälsoundersökningen är att barnen själva förstår varför undersök-

ningarna görs och att resultaten av undersökningen tas om hand på ett sätt som 

gynnar det enskilda barnet.  

I författningsförslaget förtydligas att barnet eller den unge ska få möjlighet att 

komma till tals. Barnet eller den unge själv är ofta en viktig informationskälla 

för den personal som utför hälsoundersökningen. Ett bra samtal förutsätter att 

den personal som utför undersökningen har kunskap om hur man samtalar med 

barn eller unga personer. Undersökningen kan även behöva anpassas utifrån att 

barnet kan ha varit utsatt för omsorgsbrister, övergrepp eller trauma. Många barn 

som placeras har levt under stark stress, varit utsatta för olika sorters trauma och 

kan ha svårt att lita på andra människor. Bland professionen kallas detta ibland 

för ”traumamedveten vård”. Oavsett barnets eller den unges historia är en hälso-

undersökning i sig en integritetskänslig situation och det är därför viktig att den 

alltid genomförs på ett sätt så att barnet eller den unge förstår varför undersök-

ningen genomförs, att undersökningen är frivillig och att situationen upplevs 

som trygg och säker. Detta går hand i hand med kravet på att barnets bästa ska 

beaktas när hälso- och sjukvård ges.26    

Hälsoundersökningens innehåll och det sätt den utförs på kan ytterst säker-

ställa att barn i samhällsvård tillförsäkras de rättigheter som uttrycks i FN:s kon-

vention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Flera av artiklarna i barnkon-

ventionen är relevanta i sammanhanget. Konventionen anger t.ex. i artikel 12 att 

varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. 

Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling anges i artikel 6 och varje barns 

rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård anges i artikel 24. I 

kommentaren till barnkonventionen betonas också att konventionsstaterna måste 

säkerställa att alla barn, oavsett t.ex. kön, etnisk bakgrund eller funktionsnedsätt-

ningar har tillgång till hälso- och sjukvård.27 Det är bland annat mot bakgrund av 

detta som förslaget särskilt pekar på behovet av att samtala med barn, att man 

uppmärksammar och undersöker förekomsten av funktionsnedsättningar och att 

man inför undersökningen bör ta reda på om barnet har behov av kommunikat-

ionsstöd för att kunna kommunicera. 

                                                      

26 5 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 
27 FN:s konvention om barnets rättigheter. New York den 20 november 1989. Utrikesdepartementet; 1990. SÖ 

1990:20. Artikel 2 om icke-diskriminering ska läsa tillsammans med övriga artiklar.   
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Eftersom många barn och unga som är placerade har olika typer av funktions-

nedsättningar, är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsned-

sättning också viktig att beakta vid hälsoundersökningar av placerade barn och 

unga.  I artikel 25 anges att personer med funktionsnedsättning har rätt att åtnjuta 

bästa möjliga hälsa och utan diskriminering på grund av funktionsnedsättning. 

Konventionsstaterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa 

tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster för personer med funktionsnedsättning 

med beaktande av jämställdhetsperspektivet. För barn med funktionsnedsättning 

innebär konventionen preciseringar och kompletteringar av de rättigheter som 

anges i barnkonventionen.28 

6. Bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt 

grundar sig på  

Förslaget grundar sig på bemyndigandet i 1 § förordningen (2017:212) om häl-

soundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet; Social-

styrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om hälsoundersökningar enligt la-

gen (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det 

egna hemmet. 

7. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

Syftet med hälsoundersökningen är att den ska ge underlag för en medicinsk 

bedömning av barnets eller den unge personens behov av hälso- och sjukvård 

samt tandvård. Tidig upptäckt av sjukdom, funktionsnedsättning eller hälsopro-

blem i samband med en hälsoundersökning kan bidra till minskat lidande för den 

enskilda individen samt minska olika typer av samhällsekonomiska kostnader 

som kan uppstå i samband med ohälsa hos människor. I detta sammanhang är det 

värt att notera att även om mer ohälsa upptäcks, vilket i sig kan leda till ökad 

vårdkonsumtion, utgörs gruppen placerade barn och unga av individer som av 

olika skäl inte alltid fått den omsorg eller den vård som alla barn har rätt till. So-

cialstyrelsen har inte inom ramen för detta arbete haft möjlighet att beräkna vare 

sig eventuella samhällsekonomiska kostnadsbesparingar eller en eventuell ökad 

vårdkonsumtion.29 

Många av de åtgärder som följer av författningsförslaget utförs redan idag av 

landsting och kommuner. I praktiken innebär det att socialtjänsten lägger tid på 

att beställa undersökningen, ha kontakter med vården och ibland följer med bar-

net eller den unge vid besöket. I andra fall kan det vara en vårdnadshavare, en 

familjehemsförälder eller en god man som följer med vid besöket. Det kan vara 

både personal inom socialtjänsten eller vid en vårdenhet som är involverad i att 

hämta in underlag inför undersökningarna i form av t.ex. patientjournaler. Själva 

undersökningen utförs av hälso- och sjukvårdspersonal vid en vårdcentral eller 

                                                      

28 Se t.ex. artikel 7, Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. New York den 13 december 2006. Utrikesdepar-

tementet; 1990. SÖ 2008:26. 
29 Se mer kring diskussion om etiska, sociala och juridiska aspekter av hälsoundersökningar av placerade barn och 

unga i SBU:s rapport, Organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem och på institution ska få hälso- 

och sjukvård och tandvård, 2018. 
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barnklinik. Med hänsyn till detta är det svårt att tydligt särskilja vilka kostnads-

mässiga konsekvenser som är en direkt följd av att det finns en lag och vad som 

är en direkt konsekvens av det aktuella författningsförslaget. Det är därför viktigt 

att notera att författningsförslaget främst utgör ett förtydligande av lagen och att 

flera av de kostnader som redovisas i denna utredning uppstod redan i samband 

med att lagen trädde ikraft i april 2017. Regeringen har i samband med att lag-

stiftningen kom aviserat att landstingen ska ersättas med 10 miljoner kronor om 

året för hälsoundersökningar av placerade barn och unga.30  

 

7.1 Beräkningar av förslaget   

För att kunna redogöra för kostnadsmässiga konsekvenser har Socialstyrelsen 

beräknat vad olika moment i en hälsoundersökning kan antas ta för tid i anspråk 

för vissa yrkeskategorier. I nedanstående tabell redovisas månadslönerna för 

dessa yrkeskategorier.31  

 

 

Yrkeskategori 

Månadslön, 

kr 

Månadslön kr, inkl. soci-

ala avgifter och tillägg32 

Timlön, 

kr   

Läkare 42 000 77 280 483   

Barnläkare 77 900 143 336 896   

Sjuksköterska 36 700 67 528 422   

Tandläkare 47 400 87 216 545   

Specialisttandläkare 69 500 127 880 799   

Tandsköterska 26 800 49 312 308   

Medicinsk sekrete-

rare/vårdadministra-

tör 

26 500 48 760    305 

 

 

  

Psykolog 38 000 69 920  437   

Verksamhetschef 46 200 85 008 531   

      

 

7.2 Antalet berörda barn och unga 

Uppgifter om placerade barn och unga finns i Socialstyrelsens register med upp-

gifter om socialtjänstens insatser för barn och unga. Till och med 2016 redovisas 

enbart heldygnsinsatser för barn och unga med fullständigt personnummer. Detta 

innebär att asylsökande barn, framförallt ensamkommande barn, inte ingår i nu 

tillgänglig statistik heldygnsinsatser. Dessa barn och unga omfattas dock av la-

gen om hälsoundersökningar och således även av författningsförslaget.  

                                                      

30 Prop. 2016/17:59 s. 43. 
31 Statistiska centralbyråns lönestatistik, 2017 års löner, samt avseende specialisttandläkare - www.tjänstetandla-

karna.se/arbetsvillkor. Tabell 4, medelvärde, visar det generella löneläget i oktober månad 2018 för specialisttandlä-

kare. 

32 Tillväxtverket; Ekonomiska effekter av nya regler s. 16. Schablon om 84% som inkluderar semesterersättning, ar-

betsgivaravgifter samt en overheadkostnad. 

http://www.tjänstetandlakarna.se/arbetsvillkor.%20Tabell%204
http://www.tjänstetandlakarna.se/arbetsvillkor.%20Tabell%204
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Enligt Socialstyrelsens nationella register om socialtjänstinsatser till barn och 

unga år 2016 redovisas det nytillkomna barn och unga som påbörjat minst en 

heldygnsinsats under det aktuella året och som inte erhållit någon heldygnsinsats 

vare sig enligt SoL eller LVU under de föregående fem åren. Totalt rör det sig 

om 7 365 barn och unga. Förenklat uttryckt kan man alltså anta att antalet barn 

och unga som placeras för första gången i t.ex. familjehem eller på HVB varje år 

är cirka 7 000 individer.33  

 

7.3 Antal hälsoundersökningar och statistik  

Sedan lagen trädde i kraft 2017 har det utförts hälsoundersökningar men det sak-

nas både regional och nationell statistik över hur många som faktiskt utförts. So-

cialstyrelsen saknar idag lagstöd att inhämta uppgifter från primärvården till pa-

tientregistret, vilket delvis förklarar avsaknaden av statistik.   

Det finns en KVÅ-kod (klassifikation av vårdåtgärder) - UB001 – som an-

vänds av vissa vårdgivare för att rapportera utförda hälsoundersökningar. År 

2017 rapporterades 239 åtgärder i Sverige enligt KVÅ koden UB001.34   

 

7.4 Beräkningar av administrativa kostnader   

Ledningssystem 

Enligt föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete är verksamhetschef ansvarig för rutiner och proces-

ser i sin verksamhet. Författningsförslaget om hälsoundersökningar för placerade 

barn och unga kan leda till att verksamheter som utför denna typ av hälsounder-

sökningar behöver se över och eventuellt revidera sina rutiner. Det kan antas att 

det är motsvarande en verksamhetschef som utför detta arbete. Socialstyrelsen 

uppskattar att detta arbete kan ta omkring fyra timmar till en kostnad om 2 124 

kr. 

Syfte och omfattning  

Lagen som anger att landstingen ska erbjuda en hälsoundersökning till barn och 

unga som placeras trädde i kraft den 1 april 2017 och alla landsting/regioner har 

arbetat fram överenskommelser och regionala rutiner för vilka vårdenheter som 

ska utföra undersökningen och vad som ska undersökas.35 Socialstyrelsen bedö-

mer att författningsförslaget kan komma att medföra justeringar i dessa rutiner 

och arbetssätt beroende på hur uppdraget utförs idag, vilket sannolikt varierar 

över landet och från region till region.  

Verksamheter som utför hälsoundersökningar av placerade barn och unga kan 

behöva anpassa sina arbetssätt för att kunna ta emot dessa individer på ett bra 

sätt utifrån vad de har varit utsatta för. För att tillgodose att rätt kompetens finns 

                                                      

33 Denna siffra inkluderar inte barn utan personnummer, t.ex. asylsökande barn. Siffran inkluderar inte heller barn eller 

unga som placeras i stödboende.  

 
34 Uppgift hämtad ut Socialstyrelsens patientregister. Både den öppna och den slutna vården är uppgiftsskyldiga till 

patientregistret, oavsett privat eller offentlig regi. Primärvården omfattas dock inte av uppgiftsskyldigheten. 
35 Se SKL:s kartläggning 2017 samt avsnitt 1.4 angående regionala överenskommelser.  
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tillgängligt för uppdraget om hälsoundersökningar kan verksamheten behöva re-

krytera ny personal för att uppnå kravet. Arbetet med innehåll och omfattning av 

hälsoundersökning av barn och unga bör verksamheten diskutera och planera 

för. För de verksamheter som inte har utfört några hälsoundersökningar tidigare 

kommer de behöva arbeta med att ta fram rutiner för innehållet i dem samt pla-

nering av vilka personalgrupper som ska delta. Hur stor denna arbetsinsats kan 

bli varierar sannolikt men Socialstyrelsen gör ett antagande. Socialstyrelsen upp-

skattar att om en verksamhetschef arbetar i två veckor (80 timmar) med att se 

över rutiner som t.ex. samverkan med socialtjänsten, att planera för att rätt per-

sonal ska finnas tillgänglig samt att i övrigt anpassa verksamheten utifrån de be-

hov som kan finnas vid hälsoundersökningar av placerade barn och unga.  Den 

uppskattade arbetsinsatsen för en verksamhetschef om 80 timmar, uppgår till 

42 504 kr. Utöver detta kan det behövas vidareutbildning av befintlig personal. 

Författningsförslaget ställer dock inga krav på någon särskild utbildning. Som ett 

exempel har Region Skåne utbildningstillfällen för personal som ska arbeta med 

hälsoundersökningar av placerade barn och unga. Kursen genomförs två gånger 

per år och pågår under en dag. Kursen som hålls av Kunskapscentrum för Barn-

medicin i Region Skåne är främst avsedd för specialister i allmänmedicin samt 

barn- och ungdomsmedicin, men även läkare under specialisttjänstgöring kan gå 

kursen.36 

Inhämtande av underlag inför undersökningen av fysisk och psykisk hälsa 

Inför undersökningen inhämtas journalanteckningar samt annan erforderlig 

dokumentation från socialtjänsten, men också från andra vårdgivare. I privat 

verksamhet såväl som i offentligt bedriven verksamhet, utförs arbetet med att re-

kvirera, beställa journaler samt annan nödvändig dokumentation, ofta av en me-

dicinsk sekreterare eller vårdadministratör på en vårdcentral eller vid en barnkli-

nik. Socialstyrelsen uppskattar att arbetet med att inhämta journal samt annat 

underlag till en timme per hälsoundersökning till en kostnad om 305 kr för en 

medicinsk sekreterare respektive vårdadministratör. I de fall då journaler ska in-

hämtas och om vårdkontakterna ligger flera år tillbaka, kan tiden för att rekvirera 

underlaget ta längre tid än ovan uppskattats och beräknats. Inläsning av materi-

alet uppskattas till omkring en timme och kostnaden blir för läkare 483 kr samt 

barnläkare 896 kr. Sjuksköterska kan också behöva läsa den unges journal för att 

förbereda sig inför hälsoundersökningen och Socialstyrelsen uppskattar insatsen 

till ca 30 minuter till en kostnad om 211 kr.  

För privata vårdgivare som inte har tillgång till regionernas journalsystem kan 

det ta längre tid för att inhämta underlag inför undersökningen. Socialstyrelsen 

gör ett antagande och uppskattar tidsåtgången till två timmar för en läkare på en 

vårdcentral till en kostnad om 966 kr.  

Undersökningen av fysisk och psykisk hälsa  

Det saknas information om hur arbetet är organiserat hos alla de vårdgivare som 

idag utför denna typ av hälsoundersökning. Socialstyrelsen baserar antagandena 

om vilka personalkategorier som kan ingå i arbetet utifrån information som 

                                                      

36 https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/utbildningar/halsoundersokning-pa-begaran-av-soci-

altjanst---grundkurs-for-lakare-mars-2019/ 
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framgår t.ex. av regionala överenskommelser samt information som framkommit 

vid studiebesök och kontakter i övrigt med landsting och vårdgivare.  

Hälsoundersökningen avseende den fysiska och psykiska hälsan görs ofta av 

läkare och sjuksköterskor vid en vårdcentral eller barnklinik. Oftast arbetar flera 

olika yrkeskategorier tillsammans för att utföra hälsoundersökningen, beroende 

på vilka behov som finns, t.ex. läkare, sjuksköterskor och psykologer.  

Socialstyrelsen uppskattar att tidsåtgången för ett besök i samband med en 

hälsoundersökning i genomsnitt tar omkring en timme.37 Vid detta tillfälle un-

dersöks den fysiska och psykiska hälsan. Kostnad för den tidsåtgången om en 

timme är för läkare 483 kr, för barnläkare 896 kr samt för en sjuksköterska 422 

kr. Vid vissa enheter finns psykologer anställda och ansvarar för att undersöka 

den psykiska hälsan. Socialstyrelsen uppskattar tidsåtgången till en timme till en 

kostnad om 437 kr. 

Enligt författningsförslaget bör den psykiska hälsan, om det finns skäl för det, 

bedömas med hjälp av en standardiserad bedömningsmetod. Det finns flera olika 

metoder att tillgå för verksamheterna. En sådan är t.ex. SDQ och den kräver 

ingen licenskostnad för verksamheterna.38 Socialstyrelsen uppskattar dock att 

verksamheten behöver besluta om vilken metod som ska användas i sin verk-

samhet och det kan – beroende på hur verksamheten ser ut - behövas tid för dis-

kussion innan beslut kan tas. En uppskattning av tid för detta arbete för verksam-

hetschefen uppgår till två timmar till en kostnad om 1 063 kr.  

Rapportering av hälsoundersökningen görs av medicinsk sekreterare i verk-

samhetens journalsystem om tidsåtgången uppskattas till 30 minuter och 152 kr. 

Om det vid undersökningen framkommer att den unge behöver ytterligare under-

sökningar i vården och en remiss ska skickas till rätt instans uppskattas ytterli-

gare 30 minuter tas i anspråk för dokumentation till en kostnad för läkare 242 kr 

och för barnläkare 448 kr. 

Inhämtande av underlag inför undersökningen av oral hälsa 

Inför undersökningen hos tandvården ska ett underlag för bedömning av barnets 

eller den unges orala hälsa inhämtas. Detta förbereds genom att journaler inhäm-

tas och att kontakter tas med berörd socialtjänst och i vissa fall även andra vård-

givare. Dessa kontakter med t.ex. socialtjänsten samt inläsning beräknas sam-

manlagt ta en timme för en tandläkare med en kostnad om 545 kr. För en 

specialisttandläkare blir kostnaden istället 799 kr. Att rekvirera, beställa en jour-

nal av socialtjänsten eller annan vårdgivare, görs i regel av en medicinsk sekrete-

rare i tandvården. Tidsåtgången för att rekvirera en journal uppskattas till 30 mi-

nuter till en kostnad om 152 kr.  

Undersökningen av oral hälsa 

Undersökning av den orala hälsan görs av en tandläkare vid t.ex. Folktandvården 

eller vid annan tandvårdsklinik vid ett tillfälle. Information om tidsåtgång för 

undersökning har inhämtats från Kunskapscentrum barnhälsovård i Region 

                                                      

37 Uppskattning som bygger på information från b.la. tre olika landsting – Sörmland, Uppsala och Skåne. 
38 The Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ, en bedömningsmetod för att mäta barn eller ungdomars psy-

kiska hälsa. Se mer på Socialstyrelsen metodguide http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodgui-

denforsocialtarbete/sdq. Se även SBU:s rapport 2018 Organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem och 

på institution ska få hälso- och sjukvård och tandvård, s. 33. 
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Skåne. De avsätter cirka en timme för en tandhälsoundersökning per individ. 

Kostnad för tidsåtgången för tandläkare blir 545 kr. Tandsköterska en timme 308 

kr. För dokumentation och rapportering av besöket uppskattas en tidsåtgång till 

30 minuter till en kostnad om 152 kr för en administrativ assistent.  

Om undersökningen av den orala hälsan behöver utföras av specialisttandlä-

kare, blir kostnaden istället 799 kr vid en tidsåtgång om 1 timme. Även en 

tandsköterska kan delta i arbetet, till en timkostnad av 308 kr. I vissa fall kan det 

behövas narkos för att kunna utföra undersökningen av den orala hälsan. Social-

styrelsen har dock inte beaktat denna eventuella kostnad i beräkningarna.  

Remittering 

Om det vid hälsoundersökningen framkommer att barnet eller den unge behö-

ver ytterligare undersökningar i vården och en remiss ska skickas till någon an-

nan vårdgivare uppskattas ytterligare 30 minuter tas i anspråk för dokumentation 

och andra åtgärder. Kostnaden för detta blir 273 kr för en tandläkare, 242 kr för 

en läkare eller 448 kr för barnläkare. I samband med remittering kan även sjuk-

sköterska samt medicinsk sekreterare vara delaktig i förfarandet till en arbets-

kostnad (30 min) om 211 kr respektive 153 kr. 

Utlåtande 

När en hälsoundersökning har utförts vid en vårdenhet ska en bedömning gö-

ras av det medicinska och odontologiska hälsotillståndet. Bedömningen ska do-

kumenteras i ett utlåtande och ska delges socialnämnden. På vilket sätt denna in-

formationsöverföring sker reglerar inte föreskriften, utan det kan ske på det sätt 

som bedöms lämpligt eller efter de lokala rutiner som bestämts inom ramen för 

samverkan mellan socialtjänsten och vårdgivarna. Socialstyrelsen uppskattar att 

tidsåtgången för dokumentation, övrigt efterarbete samt att delge informationen 

till socialnämnden till sammanlagt en timme. Läkare, barnläkare samt tandläkare 

är ansvarig för bedömningen och utlåtandet men även sjuksköterska och medi-

cinsk sekreterare kan vara delaktiga i detta arbete.  

 

7.5 Sammanställning - totala administrativa kostnader för hälsoundersök-

ning av fysisk, psykisk och oral hälsa  

Tabellerna nedanför visar en sammanställning av uppskattade administrativa 

kostnader (tidsuppskattning samt löneuppgifter) per hälsoundersökning av hälso- 

och sjukvårdspersonal vid undersökning av fysisk och psykisk hälsa samt oral 

hälsa i hälso- och sjukvården respektive tandvården. 

 

  Vårdcentral Barnklinik 

Fysisk och psykisk 

hälsa 

Tidsåtgång, minuter,  

personalkategori 

Administrativ 

kostnad, kr 

Tidsåtgång, minuter, 

personalkategori 

Administrativ  

kostnad, kr 

  

Journalinhämt-

ning 

60 min. medicinsk  

sekreterare 
305 

60 min. medicinsk sek-

reterare 
305 

Inläsning  60 min. läkare 483 60 min. barnläkare 896 

   30 min. sjuksköterska 211 30 min sjuksköterska  211 
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Hälsoundersök-

ning 
60 min. läkare 483  60 min. barnläkare 896 

 60 min. sjuksköterska 422 60 min. psykolog 437 

     

  

 
  60 min. sjuksköterska 422 

Rapportering i 

journalsystem 

 30 min. medicinsk sekrete-

rare 
152 

30 min. medicinsk sek-

reterare 
152 

Skriva utlåtande 

till socialnämnd 
 60 min. läkare 483 60 min. barnläkare 896 

 60 min. sjuksköterska 422  60 psykolog 437 

TOTALT  2 961  4 652 

 

 

  Tandvårdsklinik, tandläkare Tandvårdsklinik, specialisttandläkare 

Oral hälsa 
Tidsåtgång, minuter, 

personalkategori 

Administrativ  

kostnad, kr 

Tidsåtgång, minuter, 

personalkategori 

Administrativ kostnad, 

kr 

Journalinhämt-

ning 

30 min. medicinsk 

sekreterare 
152 

30 min. medicinsk  

sekreterare 
152 

Inläsning  60 min. tandläkare 545  
60 min. specialisttand-

läkare 
799 

  
 30 min. tandskö-

terska 
154   30 min. tandsköterska 154  

Tandhälsounder-

sökning 
60 min. tandläkare 545 

60 min. specialisttand-

läkare 
799 

  60 min. tandsköterska 308 60 min. tandsköterska  308 

Rapportering i 

journalsystem 

30 min. medicinsk 

sekreterare 
152 

 30 min. medicinsk  

sekreterare 
152  

Skriva utlåtande 

till socialnämnd 
60 min. tandläkare 545 

60 min. specialisttand-

läkare 
799 

Totalt  2 401  3 163 

 

Kostnaderna för undersökning av fysisk och psykisk hälsa blir sammanfattnings-

vis 21 807 765 mkr om 100 % (7 365 st) av nyplacerade barn och unga genom-

går en undersökning vid vårdcentral, och 34 261 980 mkr om undersökningen 

genomförs vid barnklinik med specialistutbildad personal. Om 80 % respektive 

60 % genomgår undersökningen blir totalkostnaden istället 17 446 212 mkr (27 

409 584 mkr barnklinik) respektive 13 084 659 mkr (20 557 188 mkr barnkli-

nik).       

För tandhälsoundersökningen blir de sammanlagda kostnaderna 17 683 365 

mkr om 100 % (7 365 st) av nyplacerade barn och unga genomgår undersökning, 

respektive 14 146 692 mkr (80%) eller 10 610 019 mkr (60%). Om undersök-

ningen genomförs i specialisttandvården blir totalkostnaden istället 23 295 495 

mkr (100 %) respektive 18 636 369 mkr (80%) eller 13 977 297 mkr (60 %). So-

cialstyrelsen vill dock betona att detta är uppskattningar som bygger på vissa an-

taganden och att en del av dessa kostnader uppstod redan i och med att lagen 
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trädde i kraft 2017. Alla kostnader som redovisas i denna utredning kan således 

inte anses vara en direkt konsekvens av det aktuella författningsförslaget.  

 

 

7. 6 Alternativt beräkningssätt - kostnader beräknat efter ersättning per ut-

förd hälsoundersökning 

Man kan även beräkna landstingens kostnader för hälsoundersökningarna utifrån 

vilken ersättningsnivå som ges per hälsoundersökning. I ett försök att visa en to-

talkostnad åskådliggör tabellen nedan den totala ersättningen till vårdgivare uti-

från ett antagande om antal utförda hälsoundersökningar och hur många nytill-

komna barn och unga som placerades under år 2016.39 Socialstyrelsen räknar på 

två olika ersättningsnivåer.  

 
Antal barn och 

unga40 

Schablon ersättning 

2 080 kr* Ersättning 5 000 kr**  
7 365 15 319 200 36 825 000  
80 % av 7 365 12 255 360 29 460 000  
60 % av 7 365   9 191 520 22 095 000  

*Ersättning om 2 080 kr enligt SKL:s PM om Hälso- och sjukvård åt asylsökande under år 2017  

** Information från region Skåne om ersättning till verksamheten 

 

När det gäller ersättning i tandvården rapporteras den delen av undersökningen 

som åtgärd 108 i referensprislistan, vilket är utredning inklusive undersökning 

utförd av tandläkare och ersätts ca 1 725 kr.41 Socialstyrelsen har dock inte till-

gång till någon samlad information om landstingens ersättning för tandhälsoun-

dersökningar under 2018. Nedan tabell visar på totala ersättningen till vårdgivare 

utifrån ett antagande om antal orala hälsoundersökningar och hur många nytill-

komna barn och unga som placerades under år 2016, se not 36. Socialstyrelsen 

tillämpar samma antagande som vid undersökning av den fysiska och psykiska 

hälsan. 

 

Antal barn och unga 

Ersättning i tandvården - 

Utredning inkl. undersökning 1 725 kr42 

7 365 12 704 625 

80 % av 7 365 10 163 700  

60 % av 7 365   7 622 775 

 

 

 

                                                      

39 Statistik för år 2017 är inte publicerad ännu.  
40 Nytillkomna heldygnsplaceringar under år 2016, Socialstyrelsens register om socialtjänstinsatser till barn och unga. 
41 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, Referensprislista år 2019. 
42 Referensprislistan; https://www.tlv.se/tandvard/referensprislista.html. Åtgärd 108 utredning inkl. undersökning ut-

förd av tandläkare 

https://www.tlv.se/tandvard/referensprislista.html
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8. Bedömning av om regleringen överensstämmer med el-

ler går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges an-

slutning till Europeiska unionen 

Den EU-lagstiftning som kan vara relevant att nämna i sammanhanget är det så 

kallade tjänstedirektivet.43 Tjänstedirektivet omfattar dock inte tjänster som är 

förbehållna reglerade yrken inom hälso- och sjukvården och som utförs för att 

bedöma, bibehålla eller återställa patienters hälsotillstånd.44 En närmare definit-

ion av hälso- och sjukvård och vad som omfattas av undantaget saknas i direkti-

vet, och frågan behandlas inte närmare i förarbetena till lagen.45 Socialstyrelsen 

bedömer att författningsförslaget inte står i konflikt med de skyldigheter som 

följer av Sveriges anslutning till EU.  

9. Överväganden enligt 14 kap. 3 § regeringsformen 

En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör enligt 14 kap. 3 § rege-

ringsformen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål 

som föranlett den. Bestämmelsen ger således uttryck för en proportionalitetsprin-

cip. Författningsförslaget innebär vissa nya krav på landstingen och utgör där-

med en inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Syftet med författnings-

förslaget är att placerade barn och unga ska erbjudas en likartad undersökning i 

hela landet och vara av viss kvalitet. Regelverket bedöms vara tydligt utan att 

vara onödigt detaljerat. Med hänsyn till detta bedömer Socialstyrelsen att regel-

verket kan anses utgöra en sådan inskränkning i den kommunala självstyrelsen 

som är proportionerlig.  

10. Effekter för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt 

Det finns ingen statistik eller annan uppgift över antalet utförda hälsoundersök-

ningar eller om dessa utförs i verksamheter som bedrivs i privat eller offentlig 

regi.  

Som generella siffror för vården kan det dock nämnas att år 2016 köpte lands-

tingen verksamhet från privata utförare för 40,5 miljarder kronor, vilket utgör 16 

procent av de totala kostnaderna. Stockholm köpte mest, 25,7 procent, och Jämt-

land-Härjedalen köpte minst, 3,4 procent. Landstingen köpte verksamhet främst 

inom primärvård och somatisk specialistvård.46 

Antalet vårdcentraler i Sverige är ungefär 1 144 stycken, varav 42 % drivs i 

privat regi. Andelen privata vårdcentraler inom primärvården varierar över lan-

det, från t.ex. 12 % i Region Jämtland-Härjedalen till 53 % i Region Stockholm. 

Antalet sjukhus uppgår i Sverige till cirka 100 stycken. I den siffran ingår sex 

                                                      

43 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden, 

tjänstedirektivet. 
44 Se skäl 22 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre 

marknaden och 2 § lag (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden.   
45 Se prop. 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet, s. 42 och Näringsutskottets betänkande 2009/10:NU6 ge-

nomförande av tjänstedirektivet, s. 7.   
46 Sveriges kommuner och landsting (2017) Köp av verksamhet 2016.   
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regionsjukhus och övriga är länsdels-och universitetssjukhus. Antalet privatägda 

sjukhus i Sverige uppgår till fyra stycken.47 

Tidsåtgången för olika moment i samband med en hälsoundersökning bedöms 

vara desamma oavsett om hälsoundersökningen genomförs av en privat vårdgi-

vare eller i offentlig regi. I detta hänseende hänvisas därför till de beräkningar 

som anges under punkt 6. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser.  

Det saknas underlag för att bedöma om författningsförslaget skulle kunna på-

verka hur landstingen väljer att köpa denna tjänst, eller om privata utförare t.ex. 

skulle välja att tacka nej till denna typ av uppdrag på grund av de nu föreslagna 

reglerna. Socialstyrelsen har inte heller identifierat några konsekvenser i övrigt 

som bedöms särskilt relevanta för företag som bedriver den aktuella typen av 

hälso- och sjukvård. 

Med hänsyn till vad som nu anförts bedömer Socialstyrelsen att förslaget inte 

får sådana effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrens-

förmåga eller villkor i övrigt att ytterligare bedömningar enligt 7 § förordningen 

(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning behöver göras.  

17. Ikraftträdande, övergångsbestämmelser och 

informationsinsatser  

Avsikten är att författningen ska träda i kraft omkring årsskiftet 2019/2020. 

Denna typ av hälsoundersökningar utförs redan idag, men det kan krävas ett 

visst arbete för att implementera regelverket i de verksamheter som idag utför 

undersökningarna. Eftersom det är en ny författning behövs inga övergångsbe-

stämmelser.  

Socialstyrelsen avser att genomföra riktade informationsinsatser till berörda 

aktörer som t.ex. samtliga regioner. Det är även viktigt att kunskapen om hälso-

undersökningar av placerade barn och unga ökar hos socialtjänsten. Detta kan 

bl.a. ske genom att befintliga handböcker och andra former av kunskapsstöd re-

videras, vilket pågår under 2019.   

 

18. Kontaktperson 

Anna Giertz 

Jurist  

 

E-post: anna.giertz@socialstyrelsen 

Telefon: 08-247 31 23 

 

                                                      

47 Sveriges kommuner och landsting; Statistik om hälso- och sjukvård och regional utveckling, samt  

Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv, SOU 2018:55, s.48 ff.  

 

mailto:anna.giertz@socialstyrelsen
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Rättsavdelningen  

Anna Giertz 

anna.giertz@socialstyrelsen.se 

  

  

  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Sändlista 

 

1. Autism och Aspergerförbundet 

2. Barnens rätt i samhället, BRIS 

3. Barnombudsmannen 

4. Bodens kommun 

5. Borås kommun 

6. Eskilstuna kommun 

7. FAMNA 

8. Filipstads kommun 

9. Folkhälsomyndigheten 

10. Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS 

11. Gävle kommun 

12. Göteborgs stad 

13. Huddinge kommun 

14. Inspektionen för vård och omsorg, IVO 

15. Jönköpings kommun 

16. Karlskrona kommun 

17. Karlstads kommun 

18. Katrineholms kommun  

19. Knas hemma  

20. Kommunförbundet Skåne 

21. Kommunförbundet Västernorrland 

22. Linköpings kommun 

23. Läkarförbundet  

24. Malmö stad 
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25. Maskrosbarn 

26. Nationell Samverkan för Psykisk hälsa 

27. Norrbottens Kommuner 

28. Privattandläkarna  

29. Regelrådet 

30. Region Blekinge 

31. Region Dalarna 

32. Region Gotland 

33. Region Gävleborg 

34. Region Halland 

35. Region Jämtland Härjedalen 

36. Region Jönköpings län 

37. Region Kalmar län  

38. Region Kronoberg  

39. Region Norrbotten 

40. Region Skåne 

41. Region Stockholm 

42. Region Sörmland 

43. Region Uppsala 

44. Region Värmland 

45. Region Västerbotten 

46. Region Västernorrland 

47. Region Västmanland 

48. Region Örebro län 

49. Region Östergötland 

50. Riksförbundet Attention 

51. Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, FUB 

52. Riksorganisationen GAPF – Glöm aldrig Pela och Fadime 

53. Rädda barnen 

54. Rörelsehindrade barn och unga, RBU 

55. Statens institutionsstyrelse 

56. Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

57. Stockholms stad  
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58. Storsthlm  

59. Storumans kommun 

60. Svenska barnläkarföreningen  

61. Svenska vård  

62. Svensk sjuksköterskeförening 

63. Sveriges Kommuner och Landsting 

64. Sveriges tandläkarförbund  

65. Södertälje kommun  

66. Timrå kommun  

67. Umeå kommun 

68. Uppsala kommun 

69. Vårdförbundet 

70. Vårdföretagarna  

71. Västkom 

72. Västra Götalandsregionen 

 

 

 

 

 

 



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Tisdagen den 7 maj 2019 10.30 – 12.00  
 
Bolag: Borås Energi och Miljö AB 
 
Närvarande bolaget: 
Kent Hedberg, (S) ordförande 
Eva Theen-Johansson, (MP) andre vice ordförande 
Ewa Bideberg, tf VD 
Fredrik Larsson, ekonomichef 
Göran Carlsson, projektchef 
Per Carlsson, VA-chef 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordf. Borås Stadshus AB 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Cornelia Forsström, politisk sekreterare 
Douglas Toren, politisk sekreterare  
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby, 
Evelina Pirs   
 

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Ulf Olsson drog kort om upplägget med pluppsamtal. Ska försöka ha tre pluppsamtal med 

bolaget under året.   
c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget är 2 % i avkastning på totalt kapital för 

2019 för att öka till 3 % 2022 och soliditetsmålet är 10 % för 2019 för att öka till 12 % 2022. 
Har även ett långsiktigt soliditetmål på 20 % 2030. Inget utdelningskrav till ägaren under 
innevarande mandatperiod.  

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2019 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 



Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2020. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2020-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav.  
 
Bolagets ekonomichef Fredrik Larsson och tf VD Ewa Bideberg kommenterade bolagets verksamhet 
enligt separat bildspel. 
 
Budgetuppföljning 2019 - kommer att inkomma med en prognos i maj som kommer visa ett högre 
resultat än det budgeterade på 100 tkr. Fram till mars har bolaget haft lägre intäkter för fjärrvärme pga 
den varma vintern men där har även kostnaderna varit lägre. Har även haft ett stort tapp på elintäkter 
eftersom turbinen på Sobacken inte varit igång.  
 
Bolagets kommande utmaningar inför 2020: prisjusteringar, sanering och rivning Gässlösa, aktivering 
av EMC, den finansiella ställningen, sortera mera hemma, ny kretsloppspark, inpasseringssystem 
återvinningscentraler.  
 
Bolaget har beslutat att höja fjärrvärmepriset med 1,8 % till 2020.  
 
VA-chef Per Carlsson redogjorde för utmaningar för VA-kollektivet med anledning av de olika 
saneringar som är aktuella; slamlaguner, sanering ARV och sanering Viskan. Detta behöver även 
föredras på en Kommunalrådsberedning där bolaget kan visa på olika scenarion. 
 
EMC – slutbesiktning har gjorts av pannhuset, BEMAB har underkänt byggnaden pga felaktig 
isolering. Provdrift av kraftvärmeverket gjordes i mars. Dock har provdriften av turbinen flyttats fram 
till september då vissa delar behöver bytas ut först. Den mesta återställningen efter rörgrävningen 
börjar bli klar och ska vara helt klar innan sommaren.       
 
Investeringen med förläggning av nya fjärrvärme- och avloppsrör till Fristad är i sin slutfas. 
 
Pilotprojektet med fastighetsnära insamling av avfall utvärderas under våren och ett beslutsunderlag 
ska tas fram för beslut under hösten. Frågan måste även upp till KF. 
 
Bygglovet för Lusharpan löper ut 2021 och bolaget behöver få fram mark för en ersättningscentral.  
 
Införande av inpasseringssystem på ÅVC – bolaget undersöker frågan främst utifrån att skapa en 
tryggare arbetsmiljö för de som arbetar på ÅVC. Ägaren informerar att detta är en fråga som måste 
upp till KF.  
 
Ryaverket – konvertering från gasol till bioolja kommer att göras under 2020. 
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 



Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Kommunikationspolicy 

I ägardirektivet framgår: ”I kommunikation som beskriver bolagen, exempelvis på 
webbplats, i trycksaker och brevpapper, ska bolagen ange sin kommunala hemvist, dvs att 
bolagen är en del av Borås Stad.” 
 

o Bolagets budget   
I ägardirektivet framgår:    
”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för 
verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande 
treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i samband med 
budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
Ägaren bedömer att bolaget uppfyller punkterna ovan väl så de behöver inte diskuteras.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad men det mötet tidigareläggs till den 14 november, samma 
tid 10.30. Ägaren återkommer om det ev blir ett tredje pluppsamtal.   

 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: Tisdagen den 7 maj 2019 09.00 – 10.15  
 
Bolag: Borås Elnät AB 
 
Närvarande bolaget: 
Sören Björklund, (S) ordförande 
Rickard Bern, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordf. Borås Stadshus AB 
Tom Andersson (MP), kommunalråd 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Cornelia Forsström, politisk sekreterare  
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby, 
Evelina Pirs  
 

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 4 % i 

avkastning på totalt kapital och 45 mnkr i årlig utdelning till ägaren. Soliditetsmålet är 20-25 
%.   

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2019 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2020. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2020-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav.  
 
Bolagets VD Rickard Bern lämnade en redovisning enligt separat bildspel med bland annat följande 
information.  
 
Budgeten för 2019 visar 41 mnkr i resultat, betydligt lägre engångsintäkter inom båda affärsområdena 
i år jämfört med tidigare år. Har även haft stora investeringsutgifter de senaste fem åren, totalt runt 1 
mdkr. Bolaget anser att de kommer kunna uppfylla ägarens avkastningskrav för 2019.  
 



Utmaningar inför 2020:  
AO Stadsnät - Tittar på möjligheterna att förtäta och öka nyttjandegraden av sina tjänster. 
Återställningskostnaderna vid asfaltering pressar affärskalkylen och minskar möjligheten till 
förtätning. Ökad konkurrens på grossistprodukter som svartfiber och kapacitet. Marknadsutvecklingen 
av öppet vs kollektivt nät. Vårda och utveckla relationen med större nyckelkunder.  
 
Visade PTS statistik på hur tillgången till bredband såg ut i oktober 2018. I Borås tätort hade 84 % 
tillgång till 100 Mbit/s eller mer, för landsbygden var tillgången 53 %. 
 
Datacenter Viared, ny serverhall kommer att vara klar sommaren 2019 och bolaget arbetar nu med att 
få in kunder dit. Kommit igång med tekniken LoraWAN som möjliggör en förlängning av fibernätet 
som kan samla in små datapaket.  
 
AO Elnät – Fortsatt arbete i investeringsplan 2031, ny 130kV-ring för att säkerställa Borås fortsatta 
tillväxt. Har bra samarbete med staden i detta arbete. Ett annat projekt är kravet på utbyte av elmätare 
och mätsystem, som kommer att genomföras under 2020-2021 till en kostnad av runt 140-150 mnkr. 
 
Förhandsreglering och intäktsramar – bolaget har lämnat in alla uppgifter om anläggningarna till 
Energimarknadsinspektionen som nu räknar på den nya intäktsramen för 2020-2023. Besked ska 
komma innan sommaren. Det har kommit ett domslut på att elbolagen ska kunna få ta med sig ej 
utnyttjad intäktsram från tidigare perioder. Nu har det kommit ett förslag från Energidepartementet att 
ändra Ellagen vilket skulle göra att elbolagen inte får ta med sig tidigare perioders outnyttjade ram. 
Lagrådet ska bereda frågan och den beräknas komma upp i höst.  
  

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Rickard lyfte frågan om Elhandlarcentrisk modell som kommer att bli en strategisk fråga för bolaget 
längre fram. Kommer att bringa förändringar för bolaget som inte längre kommer ha konsumenterna 
som kunder utan istället elhandelsföretagen, som ska faktureras för elnät och energiskatt.   
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Kommunikationspolicy 

I ägardirektivet framgår: ”I kommunikation som beskriver bolagen, exempelvis på 
webbplats, i trycksaker och brevpapper, ska bolagen ange sin kommunala hemvist, dvs att 
bolagen är en del av Borås Stad.” 
 

o Bolagets budget   
I ägardirektivet framgår:    
”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för 
verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande 
treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i samband med 
budgeten.” 

 



”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
Bolaget lyfter att avkastningskravet på 4 % kan bli svårt att nå om bolaget inte får ta med sig den 
outnyttjade intäktsramen in i kommande regleringsperiod. Nuvarande bedömning är att 
utdelningskravet och soliditetsmålet bör kunna uppfyllas. 
 
Gällande kommunikationspolicyn bedömer bolaget att de har en del att jobba med, och det finns en 
kommunikatör som arbetar med frågan.  
 
Gällande budgeten påtalar ägaren att det bör finnas med en treårig ekonomisk plan och inte bara 
ekonomin för kommande år. Ulf gör ett medskick att bolaget tidigare varit något försiktiga i sin 
intäktsbudgetering, bör lämna en realistisk budget. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad men det mötet tidigareläggs till den 14 november, samma 
tid 9.00. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
  



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 7 maj 2019 13.30 -14.15  
Bolag: Borås kommuns Parkerings AB 
 
Närvarande bolaget: 
Micael Svensson, (S) ordförande 
Daniel Swedengren (KD) vice ordförande  
Birgitta Neugebauer, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Tom Andersson (MP), kommunalråd  
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Cornelia Forsström (S), politisk sekreterare 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Matteus Streiby, 
Evelina Pirs. 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är ett 

resultatkrav på 7-8 mnkr och lika mycket i ett årligt utdelningskrav. Bolaget har inget 
soliditetsmål.    
 

3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2019 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2020. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2020-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav.  
 
Styrelsen sade att de kommer att uppfylla de satta kraven 2019, och bedömer även fortsättningsvis att 
kraven ska kunna uppfyllas med vissa justeringar. Arbetet under 2019 fokuserar främst på 
byggnationen av Vulcanus och framtagandet av prisstrategi tillsammans med Tekniska förvaltningen. 
 
VD Birgitta Neugebauer kommenterade verksamheten utifrån budget 2019. Prognosen visar att 
resultatet kommer att hamna i nivå med budget, 9 mnkr. Bolaget arbetar med förändringen från 



parkeringsvakt till parkeringsvärd. Har gjort en upphandling av en datainsamlingshub som är en grund 
för framtida p-ledningssystem. Gör en stor satsning på laddstolpar under året, 17+24 st.  
 
Arbetet med Vulcanus går enligt plan och det ska stå klart i oktober. Enda osäkerheten är om bolaget 
kommer få det solcellsbidrag som man sökt.  
 
Satsningen på elstolpar fortsätter genom installation av ett antal nya smarta laddare som kan mäta 
förbrukningen och från november debiteras nyttjaren även för elen. Bolaget lyfter vikten av samarbete 
i satsningen med laddstolpar med stadens förvaltningar och andra bolag.  
 
Budget 2020 ligger på 7,1 mnkr, bolaget kommer inte längre att överleverera resultat såsom det gjorts 
tidigare år. Då är Vulcanus färdigt med 303 platser och börjar att skrivas av. Fokus kommer att ligga 
på fortsätt installation av p-ledning på parkeringshus och anläggningar, arbete med och enligt 
parkeringsstrategin, kundwebb på hemsidan för kunder ska upprättas, projektering av nytt 
parkeringshus/ mobilitetshub påbörjas samt central kameraövervakning införas.   
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Ingen fråga av principiell beskaffenhet/större vikt anmäldes. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Kommunikationspolicy 

I ägardirektivet framgår: ”I kommunikation som beskriver bolagen, exempelvis på 
webbplats, i trycksaker och brevpapper, ska bolagen ange sin kommunala hemvist, dvs att 
bolagen är en del av Borås Stad.” 
 

o Bolagets budget   
I ägardirektivet framgår:    
”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för 
verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande 
treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i samband med 
budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

 
Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
Bolaget uppfyller båda punkterna ovan väl.  
 
 
 
 



6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 

Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad men det mötet tidigareläggs till den 14 november, samma 
tid 13.30.  
 
Ulf Olsson tackade bolaget för ett bra arbete och avslutade mötet. 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen    



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 7 maj 2019 14.30-15.30 
 
Bolag: Industribyggnader i Borås AB 
 
Närvarande bolaget: 
 
Magnus Johansson, (S) ordförande 
Björn Bergqvist, (M) vice ordförande 
Lars Nordin, VD 
 
Närvarande från ägarsidan: 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Tom Andersson (MP), kommunalråd  
Andreas Exner (SD), kommunalråd 
Cornelia Forsström (S), politisk sekreterare 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby, 
Evelina Pirs  
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 
Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på koncernen för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 

avkastning på totalt kapital och 8 mnkr i årlig utdelning till ägaren. För 2019 är 
utdelningskravet 8 + 5 mnkr. Soliditetsmålet för koncernen är 15 %.   

 
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de fastställda 
målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från fullmäktige/ägaren. 
(Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs i 
enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt samt i enlighet med de föreskrifter som 
gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2019 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2020. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2020-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav.  
 
VD Lars Nordin gjorde en dragning om verksamheten. Prognosen för 2019 visar i dagsläget ett 
resultat på 9,5 mnkr och bolaget bedömer att ägarens krav kommer att uppfyllas. Bolaget har 
möjlighet att lösa upp överavskrivningar för att kunna leverera utdelningskravet.   



 
IBAB bedömer att det finns underhållsbehov i Kv Strömsdal 3 AB:s (tidigare BL) fastigheter som drar 
ner resultatet. I en övergångsperiod kommer det att bli tuffare år för att få driften att gå runt i Kv 
Strömsdal 3 AB.  
 
Eolus 6 har certifierat kongresshuset som en Green buildning, vilket ofta kongressarrangörer kräver.  
 
Bolaget arbetar löpande med ett antal projekt. Stor omställning i bussgaragen från gasladdning till 
elladdning. Bolaget har varit i kontakt med BEMAB för att kunna få bort deras gasstation på området. 
Stadstrafiken ska börja trafikeras med elbussar efter sommaren och därför viktigt att detta hanteras 
skyndsamt. Ägaren ombeds ta med sig frågan. 
 
Förändringen av Borås Arena följer bolagets avsiktsförklaring, bara formalia kvar. Arenan får 
inriktade lokaler som passar verksamheten. 
 
Bolaget informerade om förhandlingar som förs med tänkt hyresgäst i gamla Rotundan. Har en bra 
dialog med Samhällsbyggnadsförvaltningen i frågan. Bråttom med att få fram ärendet. Bolaget får då 
lägga fram ett konkret förslag.  
 
Ägaren påtalar att en del av bolagets syfte är att bidra till stadsutvecklingen och viktigt att hålla 
ögonen öppna efter intressanta fastigheter. Viktigt att bolaget och stadens förvaltningar samarbetar och 
att bolaget kan göra strategiska fastighetsinköp innan staden har klart med sin planering. Bolaget 
påtalar att de gärna samarbetar i dessa frågor men samtidigt måste se till sin affärsmässighet för att 
kunna uppfylla ägarens krav.  
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden 
 
 Se ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Kommunikationspolicy 

I ägardirektivet framgår: ”I kommunikation som beskriver bolagen, exempelvis på 
webbplats, i trycksaker och brevpapper, ska bolagen ange sin kommunala hemvist, dvs att 
bolagen är en del av Borås Stad.” 
 

o Bolagets budget   
I ägardirektivet framgår:    
”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för 
verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande 
treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i samband med 
budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  



Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
Gällande punkten kommunikationspolicy står det i bolagets logga att de är ett kommunägt 
fastighetsbolag. Bolaget är noggranna med att ägaren ska framgå i all sin kommunikation. 
  
Bolagets budget saknar en treårig ekonomisk plan, bör finnas med en grov ekonomisk plan för mer än 
kommande år i budgethandlingen.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad men det mötet tidigareläggs till den 14 november, samma 
tid 14.30.   
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
/Anteckningarna förda av bolagsgruppen 
  
    



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 14 maj 2019 kl. 09.00-10.00  
 
Bolag: Borås Djurpark AB 
 
Närvarande bolaget: 
Annika Persson (L), ordförande 
Urban Svenkvist (M), vice ordförande 
Bo Kjellson, VD 
Stefan Lidh, Ekonomichef 
 
Närvarande från ägarsidan: 
Ulf Olsson (S), ordf Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Cornelia Forsström, politisk sekreterare 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby, 
Evelina Pirs  
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Ulf informerade kort om upplägget med pluppsamtal. 
b) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är ett 

resultatkrav på -12 mnkr.   
     

3. MÅLUPPFYLLELSE 
 

Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2019 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2020. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2020-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav.  
 
Bolaget informerade genom att visa ett bildspel, där bl a följande gicks igenom: 
 
Under vinterhalvåret när parken är stängd pågår mycket utbildningsinsatser, samarbetar med både 
förskola, grundskola, gymnasiet och universitet.  
 



Antalet besökare tom 12 maj uppgår till 35 881, en tydlig ökning jämfört med både 2017 och 2018. 
Även antalet sålda lejonkort har ökat i år jämfört med tidigare år. Fokus för 2019 är att ta tillbaka förra 
årets besökstapp, budgeterat antal är 265 000 besökare. 
 
Årets nyhet är en Dinopark som öppnade den 4 maj, där man köpt in 9 nya moderna dinosaurier som 
låter och rör sig.  
 
Preliminär budget för 2020 visar -12,9 mnkr i resultat och då är budgeterade besökare 275 000, 10 000 
fler än 2019. Budgeten utgår ifrån oförändrade entrépriser men med en ny tigeranläggning som ska stå 
klar i december 2020, förprojektering är påbörjad under 2019. Såväl budget 2019 som 2020 ligger 
sämre än KF:s resultatkrav. 
 
Bolaget får en fråga gällande uppfyllelsen av budgeterade besökare och svarar att besöksantalet de 
flesta år har legat runt budget med bra år 2009 och 2011 samt betydligt sämre 2018. Entrépriserna 
höjdes 2017 och 2018 och därför har man tänkt låta de vara oförändrade 2020, men det går att höja 
både entrépriset och priset för lejonkort. Tänkt budget är realiserad men något försiktig utifrån tidigare 
års utfall. Ägaren vill gärna se siffror för ett längre tidsperspektiv och hur bolaget kan arbeta för att 
minska sitt underskott.   
 
Bolaget har även tittat på hur campingen kan utvecklas och för att kunna bibehålla de fyra stjärnor 
campingen har idag. Är intresserade av att bygga nya stugor som även ska kunna hyras ut som 
studentbostäder utanför säsong. Bolaget hoppas kunna få wifi på hela området under 2020. Det förs 
diskussioner med LFF i båda fallen eftersom det är LFF som måste finansiera investeringen eftersom 
bolaget har ett hyresavtal med dem.   
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Investeringsplan 2020-2022 presenterades vilken bygger på vikten av att hålla en bra djurvård: 
2020: 28 mnkr främst ny tigeranläggning. Befintlig tigeranläggning har dispens hos Jordbruksverket 
tom 2020-12-31.  
2021: 18 mnkr upprustning av pingvinanläggningen 
2022: 28 mnkr främst ombyggnation av aphuset 
 
Förprojektering är gjord av ny tigeranläggning, är intresserade av att gå vidare för att få en uppgift på 
vad det skulle kosta. Bolaget önskar få indikation från ägaren för att kunna komma vidare. Ägaren 
meddelar att bolaget får komma in med ett investeringsärende för Kommunfullmäktiges 
ställningstagande.  
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Kommunikationspolicy 

I ägardirektivet framgår: ”I kommunikation som beskriver bolagen, exempelvis på 
webbplats, i trycksaker och brevpapper, ska bolagen ange sin kommunala hemvist, dvs att 
bolagen är en del av Borås Stad.” 
 



o Bolagets budget   
I ägardirektivet framgår:    
”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för 
verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande 
treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i samband med 
budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
• Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 

 
Bolaget anser att de lever efter kommunikationspolicyn eftersom bolaget heter Borås Djurpark. 
Ägaren påtalar att det ska synas och informeras om att bolaget ägs av Borås Stad, t ex på hemsidan. 
Bolaget tar med sig ägarens synpunkt och ser över detta.  

 
Ägaren anser att bolagets budgetdokument i stort är bra men att det saknas en ekonomisk plan tre år 
framåt.  

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, den 29 november kl 9.00. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen 
 
   
  
 



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 14 maj 2019 10.15 – 11.05 
 
Bolag: BoråsBorås TME AB och Akademiplatsen AB 
 
Närvarande bolaget: 
Per-Olof Höög (S), ordförande  
Helena Alcenius, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), ordförande Borås Stadshus AB 
Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd 
Cornelia Forsström, politisk sekreterare  
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby, 
Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade välkommen. Det bestämdes att då båda bolagen representeras 
av samma personer samkördes pluppsamtalen. 
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav för innevarande mandatperiod är ett resultatkrav på      

-18,5 mnkr för BoråsBorås TME respektive -24 mnkr för Akademiplatsen.    
    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2019 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2020. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2020-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav.  
 
BoråsBorås TME 
Är klara med stängningen av turistbyrån, och har inte fått några kommentarer utifrån om detta. 
Ledorden för 2019 är ”Arbeta genom andra”, där exempel är Infopoint och Hej Borås. Behöver utbilda 
de som möter besökarna. Personalen är oförändrad men de som tidigare bemannade turistbyrån har fått 
andra arbetsuppgifter. I stort sett hela bolaget arbetar nu med U20-EM i friidrott som genomförs i 
Borås i juli. Det kommer hit 1500 aktiva och det kräver mycket planering då alla inte kan bo i Borås.  
Bolaget kommer få en nyttig erfarenhet av att rodda ett internationellt arrangemang som man kan ta 
med sig till framtida arrangemang.  



Den 17 juni flyttar bolaget sitt kontor till AB Bostäders gamla lokaler. Får även hyresgäster med sig 
dit i form av Borås City och VD:n för Sandhultsbostäder/Toarpshus.  
 
Den turistekonomiska effekten för 2018 var lika hög som 2017 och då var 2018 mer ett år utan 
särskilda reseanledningar än 2017. Syns också på hotellbeläggningen som är väldigt hög på vardagar 
medan den ligger på ca 39 % på helger. Bolaget arbetar med att se över stadens helgaktiviteter för att 
kunna locka fler till Borås på helgerna. Där är djurparken och utställningar på Textilmuseet, såsom 
Balenciaga, viktiga aktörer. Det kommer en ny stor utställning på Textilmuseet från november 2019 
till påsken 2020. Bolaget satsar även på naturturism och har tillsatt en tjänst som arbetar specifikt med 
det. Blir diskussion om att det bör gå att utvecklas samarbetet mellan Borås och Ulricehamn avseende 
skidåkning.  
 
Prognosen för 2019 ligger i nivå med budget och bolaget anser att de ska klara de ekonomiska kraven. 
 
Akademiplatsen 
Bolaget har omförhandlat avtalet med driftsoperatören för Borås Kongress. Koncerninköp har hjälpt 
till med att ta fram ett nytt avtal som är rent omsättningsbaserat. Bolaget har även förhandlat med 
Eolus 6 om hyresreduktion i kompensation för att bygget inte var helt klart när operatören flyttade in. 
Borås Kongress går bra nu och alla besökare har varit nöjda och bokningarna framåt ser bra ut.  
 
Prognosen och ambitionen är att bolaget ska hålla budgeten 2019. Har infört inköpsstopp för att 
minska kostnaderna och satt sparkrav på Textile Fashion Center, t ex har en tjänst tagits bort. Vill 
diskutera bolagets roll i centret. Har idag en lokal och några hubbar att hyra ut, tidigare gav även 
arenan intäkter. Borås Stad behöver fundera över sitt engagemang i huset och bolagets uppdrag 
framöver. Ledningsrådet fungerar bra men varje verksamhet sköter sig själva. Vart förs diskussioner 
med t ex Högskolan? Marketplace har hyresbidrag från staden och får sedan intäkter från Högskolan. 
Bolagsgruppen tar med sig frågan och kommer t ex att titta på samverkansavtalet med Högskolan.  
 
Inför budget 2020 behöver bolaget stadens åsikt i frågorna ovan. Om bolaget ska rulla på som nu 
hamnar nog resultatet på minus 25-26 mnkr 2020.   
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Se ovan avseende diskussioner om Akademiplatsens framtid.  
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Kommunikationspolicy 

I ägardirektivet framgår: ”I kommunikation som beskriver bolagen, exempelvis på 
webbplats, i trycksaker och brevpapper, ska bolagen ange sin kommunala hemvist, dvs att 
bolagen är en del av Borås Stad.” 
 

o Bolagets budget   
I ägardirektivet framgår:    



”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för 
verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande 
treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i samband med 
budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
BoråsBorås TME 
Kommunikationspolicy – bolaget är delägt men ser inga problem med att näringslivet skulle ha 
synpunkt på att bolaget framstår som ägt av Borås Stad. Ägaren anser att bolaget synliggör sin ägare 
bra idag på sin hemsida mm.  
 
Budgetdokument – bolaget saknar en ekonomisk treårig plan och tar med sig att det ska finnas med i 
framtida budget. 
 
Bolaget ser inget behov av ändringar i ägardirektivet utan ska börja arbeta efter de ändringar som 
precis lagts in.  
 
Akademiplatsen 
Kommunikationspolicy – Akademiplatsen är bara ett bolagsnamn som används internt, och 
kommuniceringen av ägaren är inte aktuell för bolaget i sin kommunikation.  
 
Budgetdokument – bolaget saknar ett treårs perspektiv vilket bör finnas med. Till kommande budget 
vill bolaget gärna få ägarens bild av hur organisationen ska se ut. Annars utgår man från dagens 
förutsättningar. 
 
 Bolaget ser inget behov av ändringar i ägardirektivet.  

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, för BoråsBorås TME den 29 november kl 10.15 och för 
Akademiplatsen den 29 november kl 11.00. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad/Borås Stadshus AB och kommunens bolag 
 
Tid och plats: tisdagen den 14 maj 2019 08.00-08.45  
 
Bolag: Inkubatorn i Borås AB 
 
Närvarande bolaget: 
Henrik Jansson, VD 
Petter Hedin, ordförande 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Ulf Olsson (S), KS ordförande/ordf Borås Stadshus AB 
Cornelia Forsström, politisk sekreterare 
Svante Stomberg, VD Borås Stadshus AB 
Anders Glemfelt, Näringslivschef 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby, 
Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
Ulf Olsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
a) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
b) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är ett 

resultatkrav på -2,6 mnkr.   
    

3. MÅLUPPFYLLELSE 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2019 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2020. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2020-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav.  
 
Bolagets VD presenterade verksamheten 2019 utifrån bildspel.  
 
Budgetuppföljningen för tertial 1 visar samma resultat i prognos som budget. Dock kommer bolaget 
inte att få budgeterat bidrag på 300 tkr från Boråsregionen. Det förlorade bidraget hämtas hem genom 
minskade kostnader för resor, konsulter och personal.  
 
I den tänkta budgeten 2020 är intäkterna desamma som 2019, 11,6 mnkr. Bolaget för en dialog med 
Boråsregionen om tänkta bidrag från dem 2020. De fakturerade intäkterna beräknas också öka under 
2020. 
 



Bolagets största utmaning är projektberoendet. Om man skulle ta bort bolagets projekt skulle stora 
intäkter falla bort vilket skulle kräva personalförändringar eftersom personalkostnaden utgör en stor 
del av bolagets totala kostnader. 
 
Just nu arbetar bolaget med 29 kunder.  
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Ökat beroende av projektfinansiering, arbetat mot den trenden de senaste åren. 
 
Pågående VD-rekrytering där målsättningen är att Henrik ska kunna sluta innan semestern. Har anlitat 
rekryteringsbyrå, annons gick ut förra veckan. Ordförande har pratat med Per Olsson och Anders 
Glemfelt i frågan och kommer fortsätta prata med dem längs vägen. Ägaren informerade att när en 
slutkandidat finns framme så ska det ske samråd med förhandlingsdelegationens presidie.  
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Kommunikationspolicy 

I ägardirektivet framgår: ”I kommunikation som beskriver bolagen, exempelvis på 
webbplats, i trycksaker och brevpapper, ska bolagen ange sin kommunala hemvist, dvs att 
bolagen är en del av Borås Stad.” 
 

o Bolagets budget   
I ägardirektivet framgår:    
”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för 
verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande 
treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i samband med 
budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar. 

 
Bolaget menar att man har med att det är en del av Borås Stad i sin kommunikation och ser det bara 
som en konkurrensfördel. Ägaren anser dock att kommunikationen bör förtydligas och bolaget tar det 
med sig. 
 
Budgetdokumentet är sparsamt och bör utvecklas med en verksamhetsplan så det presenterar 
verksamheten i både siffror och text. Upprättar inte en ekonomisk treårsplan idag men bolaget tar det 
till sig, viktigt för ägaren att kunna få prognos på hur olika bidragsfinansieringar förväntas utvecklas.  
 

• Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 

I dagsläget kan inte ägardirektivet uppfyllas med nuvarande basfinansiering. Bolaget beroende av 
projektmedel för att kunna finansiera basbehovet och arbetar för att minska betydelsen av dessa medel. 
Samtidigt är projekten väsentliga om bolagets verksamhet ska kunna utökas.  



 
6. NÄSTA I MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal är utskickad, den 29 november kl 8.00. 
 
Ulf Olsson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: fredagen den 10 maj 2019 kl: 09.30 - 11.10  
          
Bolag: AB Bostäder i Borås 
 
Närvarande bolaget: 
Roland Andersson (S), ordförande  
Oliver Öberg, (M), förste vice ordförande, deltog 9.30 - 11.05 
Linda Ikatti (S), andre vice ordförande 
Bengt Engberg, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare, deltog 9.30 - 10.30 
Anders Alftberg, politisk sekreterare, deltog 10.30 - 11.10 
Svante Stomberg, kommunchef, deltog 9.30 - 11.00 
Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén (deltog 9.30 - 11.00), Martin Jakobsson, Louise 
Mattus Streiby (deltog 9.30 - 11.00), Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Kerstin Hermansson drog kort om upplägget med pluppsamtal. 
b) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3 % i 

direktavkastning och ett resultat före utrangeringar på 40 mnkr. Soliditetsmålet är 20/40 % i 
bokförd respektive justerad soliditet.   

    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2019 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2020. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2020-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav.  
 
Styrelsen informerade att de har haft två dagars sittning som en uppstart på styrelsearbetet med diverse 
information, där bland annat representanter från Sveriges Allmännytta deltog. VD framförde att 
Sveriges Allmännytta hade mycket bra information att delge och att det hade varit nyttigt för 
Kommunstyrelsen att höra. Magnus kan förmedla kontakter i frågan om politiken är intresserade. 



 
Bolagets VD rapporterade om verksamheten utifrån separat bildspel.  
 
Bolaget arbetar med uppföljning för tertial 1och det finns ingen prognos framme än. 
Hyresförhandlingen för 2019 gav 1,95 % i hyreshöjning och snitthyran ligger from 1 feb 2019 på 1070 
kr/m2/år. De senaste årens höjningar har inte gett balans mot taxe- och kostnadshöjningar men 
balansen blev något bättre för 2019.  
 
Resultatmålet för 2020 är 40 mnkr och det visades på de möjligheter och utmaningar bolaget står 
inför. Bland utmaningarna finns ökad trångboddhet, ökat slitage, framtida ränteökningar, höga 
byggpriser och ökade driftskostnader.  
 
Våglängdsgatan 19, ombyggnation till 33 lägenheter som pausades under 2018 pga konkurs. Försenad 
inflyttning från 2018 till april 2019. Kostnaderna för projektet har stuckit iväg och utredning pågår för 
att hitta orsakerna. Kostnadsavvikelsen kan ev medföra risk för nedskrivning av fastigheten i 
bokslutet.   
 
Styrelsen har beslutat att genomföra en fastighetsaffär tillsammans med HSB där parterna ”byter” 
fastighet med varandra där respektive fastighet ligger i bolag. Därefter fusionerar AB Bostäder in det 
förvärvade bolaget skyndsamt. Det konstateras att det inte är något ärende för Kommunfullmäktige då 
det ses som en fastighetsaffär under den satta beloppsgränsen.  
 
Hulta Torg – huset är tätt och solcellerna på taken är installerade. Inflyttning 16 januari 2019. Bengts 
uppfattning är att alla lägenheter kommer att vara uthyrda ett halvår innan inflyttning. Det tillämpas 
differentierad hyressättning utifrån vilken våning lägenheterna ligger på.     
 
Hässletorg – ombyggnationen pågår för fullt. Mötesplatsen ska vara klar för återflytt efter sommaren.  
 
Mötesplats Sjöbo – vill tillsammans med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen och föreningslivet göra 
en kraftsamling av Sjöbo. Bolaget framför att det behövs en detaljplan för torget så att delar av det kan 
göras om till lägenheter. I anslutning till torget finns en lokal man är intresserad av men oklart kring 
ekonomisk bärighet samt att ett förvärv skulle vara förknippat med en ersättningslokal. Bolaget ber 
staden om hjälp med eventuell anvisning av annan lokal/mark. Bolagsgruppen tar med sig frågan till 
markavdelningen.   
 
Våglängdsgatan 151 – nybyggnation av 50-100 lägenheter, förstudie görs under våren. Blandad 
bebyggelse med radhus, egna hem genom hyrköp och flerfamiljshus med hyresrätter. Ägardirektivet 
behöver ses över för idag tillåter det inte bolaget att sälja egna hem. För utvecklingen av 
Hässleholmen vore det bra med blandade upplåtelseformer. Politiken behöver ge besked i frågan och 
ev ge bolagsgruppen uppdraget att se över ägardirektivet. Frågan har varit upp tidigare men då sa 
politiken nej till en generell ändring av direktivet, kan vara ok i specifik fråga. Louise gjorde en 
utredning av frågan 2016 och skickar det pm:et till bolaget. 
 
Brämhult – pågående detaljplansprocess. Planerat 4 byggnader med 56 lägenheter. Styrelsen frågar om 
det kan finnas intresse av trygghetsbostäder i området. En fråga för VÄF. Staden måste ge besked om 
det intresset finns och att man i så fall går in och är med i planeringen.  
 
Svärdfästet – sökt detaljplan för både Svärdfästet och Solhem. Staden har varit i kontakt med bolaget 
och vill komma igång med planerna snabbt. 
 
Regementsstaden – fastighetsövertagande i juni och projektering pågår. Byggstarten av 133 lägenheter 
planeras till 2020. Tydligare miljötänk i projektet. Bolaget frågar om det finns intresse av 
trygghetsbostäder och får till svar att diskussion får föras direkt med berörd nämnd/förvaltning.  
 
Västerbro – detaljplan 2018-2020. Planeras för ca 400 lägenheter. 



 
Viskaholm kontorsbyggnad – kommer vara fullt hus i juni. Bolagets flytt av sitt kontor dit gick väldigt 
bra och det har gett en bra puls i organisationen.  
 
Bolaget visar tänkt ökning av antalet lägenheter, från 6551 st 2018 till 7299 st 2025. Förutsättningarna 
finns men utgår ifrån att de planer som behöver komma på plats gör det. Ökningen behövs då bolaget 
idag har ca 6 års kö. En utmaning är att hitta och komma tillrätta med den otillåtna 
andrahandsuthyrningen. 
 
Norrby ÅVS/ÅVC – bolaget har valt att bygga en station för både förpackningar och grovsopor och 
iordningställer stationerna på egen mark. ALF ska bemanna stationen dagtid. BEMAB kommer tömma 
ÅVC till självkostnad. Bolaget vill ha en station öppen för alla och anser att staden bör vara med och 
finansiera driften. Ett gemensamt problem där bolaget har tagit initiativ och krafttag och nu finns 
möjligheter men det kräver samarbete. Magnus sammankallar till ett möte med bolaget, Tekniska och 
BEMAB.  
 
Kronängsparken – markanvisning/avsiktsförklaring för förskola och studentbostäder. Det satta priset 
för studentbostäderna skulle medföra en väldigt hög hyra för studenterna då bolaget ska betala mer än 
det dubbla per BTA för studentbostäderna jämfört med förskolan. Bolaget vädjar till staden att se över 
prissättningen för studentbostäderna. Bolagsgruppen tar kontakt med markavdelningen för en 
diskussion.  
 
Inför firandet av Borås 400 år kommer bolaget att gå ut med en tävling för en skulptur på Hulta Torg 
som kommer bli en del av invigningen av torget 2021.  
 
Förskola Norrby – göra om gamla kommundelskontoret. Det pågår förhandlingar med LFF.  
  

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Nyproduktionsärenden berördes enligt ovan. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Kommunikationspolicy 

I ägardirektivet framgår: ”I kommunikation som beskriver bolagen, exempelvis på 
webbplats, i trycksaker och brevpapper, ska bolagen ange sin kommunala hemvist, dvs att 
bolagen är en del av Borås Stad.” 
 

o Bolagets budget   
I ägardirektivet framgår:    
”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för 
verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande 
treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i samband med 
budgeten.” 

 



”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar.  

 
Bolagsgruppen mailar bolaget sina synpunkter avseende ovanstående, då tid inte hanns med för dialog 
på mötet.  
 

• Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 

Upplåtelseformer, hyrköp för radhus på Hässleholmen.  
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Fördes diskussioner om att snabbt få fram fler studentbostäder Bolagets åsikt är att det inte är bra att 
sprida ut studentbostäder över hela staden utan bättre att försöka samla dem till några områden.  
 
Kallelse till nästa pluppsamtal den 3 december kl. 14.30 är utskickad. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: torsdagen den 9 maj 2019 kl: 11.00 – 11.45  
          
Bolag: Fristadbostäder AB 
 
Närvarande bolaget: 
Gun-Britt Persson, ordf 
Andreas Tammjärv, vice ordf  
Kjell-Ove Sethson, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Anders Alftberg, politisk sekreterare 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Svante Stomberg, kommunchef 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp (del av): Magnus Widén, Louise Mattus Streiby, Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Kerstin Hermansson drog kort om upplägget med pluppsamtal  
b) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes. 
c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 

direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet.  
    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2019 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2020. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2020-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav.  
 
Bolaget rapporterade om sin verksamhet enligt separat bildspel.  
 
Budget 2019 har ett resultat på 3 mnkr men det kan bli svårt att nå utifrån förskjutna kostnader från 
2018. Hyresförhandlingen för 2019 gav 2,6 % i ökning.  
 
En ny detaljplan visades för området Paradis i Sparsör och där har bolaget haft ett möte med 
markavdelningen om det finns intresse av att bygga. Bolaget är positivt inställd till att bygga i Sparsör.  



 
Bolaget arbetar just nu vidare med projektet att bygga trygghetsboende i Fristad, nära Skogslid. 
Upphandling påbörjas snart och tänkt byggstart är 2020.  
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
När upphandlingen av trygghetsbostäderna är klar återkommer bolaget med ett ärende för fullmäktiges 
ställningstagande. 
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 

• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Kommunikationspolicy 

I ägardirektivet framgår: ”I kommunikation som beskriver bolagen, exempelvis på 
webbplats, i trycksaker och brevpapper, ska bolagen ange sin kommunala hemvist, dvs att 
bolagen är en del av Borås Stad.” 
 

o Bolagets budget   
I ägardirektivet framgår:    
”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för 
verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande 
treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i samband med 
budgeten.” 

”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar.  

 
Logotypen på hemsidan innehåller inte någon text om att bolaget ägs av Borås Stad men det framgår i 
text under information om bolaget. Däremot används en annan logga där ägaren framgår på 
brevpapper mm. Ägaren skickar med att bolaget kan se över och förtydliga sin hemvist ytterligare. 
 
Gällande budget anser ägaren att bolaget i stort uppfyller kraven.  
 

• Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 

Bolaget har inget att anmärka på. 
 

6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 
 
Kallelse till nästa pluppsamtal den 26 november kl. 11.00 är utskickad. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   



Mötesanteckningar förda vid planerings- och uppföljningssamtal 
mellan Borås Stad och kommunens bolag 
 
Tid och plats: fredagen den 10 maj 2019 08.30-09.25  
Bolag: Viskaforshem AB 
 
Närvarande bolaget: 
Ingvar Zachrisson (C), ordförande 
Mattias Karlsson (M), vice ordförande 
Mikael Bengtsson, VD 
 
Närvarande från Borås Stad: 
Kerstin Hermansson (C), KS andre vice ordförande 
Annette Carlson (M), KS förste vice ordförande 
Helena Ruderfors, politisk sekreterare 
Svante Stomberg, kommunchef 
Från Stadsledningskansliets bolagsgrupp: Magnus Widén, Martin Jakobsson, Louise Mattus Streiby, 
Evelina Pirs 
   

1. INLEDNING 
 

Kerstin Hermansson öppnade mötet och hälsade välkommen.   
 

2. INFORMATION FRÅN ÄGAREN 
 

Bolagsgruppen informerade kring nedanstående: 
 

a) Kerstin Hermansson drog kort om upplägget med pluppsamtal.  
b) Dagordningen kommenterades. Inga övriga frågor anmäldes.  
c) Kommunfullmäktiges avkastningskrav på bolaget för innevarande mandatperiod är 3,5 % i 

direktavkastning. Soliditetsmålet är 10/25 % i bokförd respektive justerad soliditet. 
    
3. MÅLUPPFYLLELSE 

 
Verksamhetens mål och avkastningskrav fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ansvarar för att de 
fastställda målen och kraven uppnås. Bolaget ansvarar även för att genomföra övriga uppdrag från 
fullmäktige/ägaren. (Det åligger kommunstyrelsen att inom ramen för sin uppsiktsplikt, säkerställa att 
bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt 
samt i enlighet med de föreskrifter som gäller för verksamheten) 
Bolaget ombeds att kortfattat redogöra för 2019 avseende väsentliga händelser och 
möjligheterna att klara ekonomiska mål/krav och uppdrag.  
 
Fokusområde vid detta pluppsamtal är dock budget 2020. Bolaget ombeds redogöra för 
utmaningarna inför budget 2020-arbetet med hänsyn till bolagets uppdrag och ekonomiska 
mål/krav.  
 
Bolaget började med att ta upp projektet Viskafors Ekologiska Villastad, VEV, som de anser har sett 
lovande ut och därför bjöds planarkitekt Mattias Nilsson in till det senaste styrelsemötet. Han 
informerade då om att de ser att marken inte är bra. Bolaget känner att det ser mörkt ut för det projekt 
som man så länge arbetat för. Beskedet de fått är att de kan få annan mark att bygga på om cirka 10 år 
och till dess kan de arbeta med att förtäta på befintliga fastigheter.  
 
Kerstin informerade att staden ska ta fram ett planprogram för hela Viskafors och inte bara en 
detaljplan för området med VEV. Det kommer att bli ett samråd kring programmet som man kan yttra 



sig över. Bolagsgruppen har också pratat med planarkitekten som framfört att syftet med programmet 
är att se över hela Viskafors. I inledningen har man sett svåra förhållanden för mark och infrastruktur 
för vatten och avlopp i det tänkta området. Ambitionen är att se vilka områden man kan använda för 
att utveckla Viskafors och det sätter inte stopp för VEV, men det är inte prioriterat. Ägaren säger att 
man tar med sig frågan och att den får tas upp med Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Sedan lyftes de olika lånevillkoren för bolagen där Viskaforshem är frågande till att de har en 
borgensavgift som är 10 punkter högre än AB Bostäder. Bolaget kräver att de ska ha samma villkor 
som AB Bostäder och kommer troligen besluta att tillskriva Kommunstyrelsen för att få ett svar. 
 
Bolagsgruppen svarar att Kommunfullmäktige har antagna riktlinjer för bolagens finansiering som 
grundar sig i att konkurrenslagstiftningen kräver marknadsbaserad borgensavgift. Bolagen bedöms 
individuellt utifrån kreditvärdighet, och en schablon för alla bolag skulle bryta mot lagen. Bolaget 
frågar om det finns någon praxis. Bolagsgruppen skickar över detta till bolaget.  
 
Därefter presenterade bolagets VD verksamheten utifrån ett bildspel.  
 
Bolaget har påbörjat nybyggnationen av 13 småhus på Källsprångsvägen, som byggs i massivt trä. 
Anbudsoption kommer in i början på juni.  
 
Det andra projektet som är på gång är bygget av trygghetsbostäder. För att kunna locka villaägare till 
sig behöver man bygga attraktivt. Bolaget samarbetar med Vård- och äldreförvaltningen i detta 
projekt. Upphandling blir förhoppningsvis innan sommaren. Räknar med två års byggtid. 
 
Infrastrukturen är viktig för Viskafors och Rydboholm och det varit mycket positivt om tågen kunde 
stanna i Rydboholm. I Viskafors behöver stationsområdet synliggöras mer, är väldigt instängt nu. 
Staden för diskussion med Trafikverket om detta.  
 
I uppföljningen för tertial 1 räknar bolaget med att hålla budget. Om några år kommer troligen det 
upparbetade skattemässiga underskottet att vara borta och bolaget kommer att få betala inkomstskatt.   
 
Prognostiserade resultat för kommande år är 3,5 mnkr 2020, 4 mnkr 2021 och 4,5 mnkr 2022. För 
2022 är intäkter och kostnader inräknade för småhusen och Friskafors. Prognoserna utgår ifrån att 
bolaget får de bidrag som man sökt från Länsstyrelsen och att allt blir fullt uthyrt.  
 

4. FRÅGOR AV PRINCIPIELL BESKAFFENHET/STÖRRE VIKT  
 

Beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska hänskjutas till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. Besluten ska därefter fastslås av bolagsstämma. 
Vid tveksamhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ansvarar bolaget 
för att rådgöra med ägaren. T ex större investering. 
Finns någon fråga i ”pipeline” som kan tänkas vara av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt? Större investeringar? Andra strategiska ärenden? 
 
Samtal kring bolagets pågående projekt, se ovan.  
 
Källsprångsvägen, 13 st småhus, har varit uppe för Kommunfullmäktiges ställningstagande. 
 
Trygghetsboende ”Friskafors”, 30 lägenheter. Bolaget inkommer snart med ett ärende till 
Kommunfullmäktige.  
 

5. ÄGARDIREKTIVEN 
 

Bolagsstyrelsens uppdrag är att se till att ägardirektivet uppfylls och arbetas in i bolagets affärsplan 
och strategi. 



• Uppföljning kring delar av det nya gemensamma ägardirektivet; 
o Kommunikationspolicy 

I ägardirektivet framgår: ”I kommunikation som beskriver bolagen, exempelvis på 
webbplats, i trycksaker och brevpapper, ska bolagen ange sin kommunala hemvist, dvs att 
bolagen är en del av Borås Stad.” 
 

o Bolagets budget   
I ägardirektivet framgår:    
”Budgeten ska förutom en plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för 
verksamheten under året samt ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande 
treårsperioden. Förslag till finansiering av verksamheten ska lämnas in i samband med 
budgeten.” 

 
”I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare 
års utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
mål och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.”  

Bolaget ombeds beskriva uppfyllelsen av dessa båda punkter, samt ge förslag till eventuella 
förbättringar.  

 
Bolaget har med en rad om att det ägs av Borås Stad i sin logga och framhåller detta i all sin 
kommunikation.  
 
Ägaren påtalar att bolagets budgetdokument saknar investeringsbudget och en grov ekonomisk plan 
för den kommande treårsperioden. Dessutom ska en finansieringsplan lämnas in tillsammans med 
budgeten.  
 
Ägaren vill också trycka på att bolaget tar med uppgift i årsredovisningen om totalt bedömt 
marknadsvärde på fastigheterna.  
 

• Vilka eventuella behov finns av justering av direktiven? 
 
Inga behov av förändringar. 

 
6. NÄSTA MÖTE/ÖVRIGA FRÅGOR 

 
Kallelse till nästa pluppsamtal den 3 december kl 13.00 är utskickad. 
 
Kerstin Hermansson tackade de närvarande och avslutade mötet. 
 
/Anteckningarna förda av Bolagsgruppen   
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Postadress: 
403 40 Göteborg 
 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 
   

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

 

 Samtliga kommuner i Västra Götalands län 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 

 

 

Information inför beslut om andelstal för mottagande av en-

samkommande barn. 

Anvisningsmodellen som styr kommunernas mottagande av ensamkom-

mande barn förändrades inför 2019, och kommuner kan nu ge bort hela eller 

delar av sin andel till en annan kommun. Jämfört med föregående år kom-

mer förslaget till andelstal tidigare i år. Det innebär att kommuner som öns-

kar öka eller minska sitt mottagande av ensamkommande redan nu kan på-

börja samtal med andra kommuner om omfördelning. Anvisningsmodellen 

beskrivs i detalj i Bilaga 1. 

Länsstyrelsen har i uppdrag att föra dialog med länets kommuner om möj-

ligheten att fördela om andelstal mellan kommuner. Länsstyrelsen kommer 

därför under året att besöka kommunala nätverk för att diskutera mottagan-

det och informera om andelstal.  

Länsstyrelsen kommer att skicka ut ett förslag till andelstal till länets kom-

muner vecka 33-34. I samband med det informerar vi också om sista datum 

för att inkomma med önskemål om omfördelningar till Länsstyrelsen. Läns-

styrelsen kommer att lämna ett förslag till andelar till Migrationsverket sen-

ast 15 november. Migrationsverket fattar därefter beslut om andelstal.   

Samordning av andelstal och kommuntal 

Det finns möjlighet att samordna mottagandet av ensamkommande med 

mottagandet av anvisade nyanlända. Genom överenskommelser kan länets 

kommuner öka eller minska sitt mottagande av ensamkommande barn och 

nyanlända. En förutsättning för dessa överenskommelser är att nivån på 

mottagandet i länet som helhet inte påverkas och att erforderliga beslut fatt-

tas av Migrationsverket och Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att pre-

sentera ett förslag till kommuntal preliminärt vecka 33-34, och fattar beslut 

om kommuntal för mottagande av nyanlända senast den 15 november.  
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Kontakt 

Kommuner som överväger omfördelningar av andelstal ombeds informera 

Länsstyrelsen på esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

För frågor kring andelstal och kommuntal kontakta Love Lundin.  

love.lundin@lansstyrelsen.se 

010-2244799 

 

Med vänliga hälsningar 

Pia Falck 

Enhetschef integration 

Samhällsavdelningen  

 

Bilaga 1: Justerad anvisningsmodell för ensamkommande barn- en övergri-

pande beskrivning  
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Justerad anvisningsmodell för ensamkommande barn – en övergripande 

beskrivning 

 

Bakgrund 

Den justerade anvisningsmodellen har tillkommit efter det att regeringskansliet sommaren 2018 

tillförde ett uppdrag till Migrationsverket regleringsbrev att justera modellen på ett sätt som ska 

underlätta för kommuner att omfördela sina andelar inom länet.  

 

Den justerade modellen kan ses som en påbyggnad på den gamla modellen.  

 

Nu kommer kommuner kunna välja att omfördela hela sin andel (eller del av andel) till en annan 

mottagande kommun, utan hänsyn till en lägsta andelsnivå, om så önskas. Om omfördelning sker så 

kommer det inte heller att medföra att kommunerna får ett anvisningsöverskott eller ett 

anvisningsunderskott efter det att omfördelningsåret är över vilket varit fallet i den gamla modellen.  

 

Den justerade modellen träder i kraft den 1 januari 2019. Därmed kommer de eventuella 

omfördelningar som diskuteras regionalt – med kommuner och länsstyrelser - under hösten 2018 att 

tillämpas inom ramen för den nya justerade anvisningsmodellen under förutsättning att erforderliga 

beslut fattas (den justerade modellen tillsammans med 2019 års andelstal är föremål för fastställande 

av Migrationsverkets generaldirektör i december 2018). 

 

Målgrupp 

Detta dokument vänder sig till dig som behöver en grundläggande förståelse för den justerade 

modellen och vilket utfall av en omfördelning som kan förväntas om man gör på det ena eller andra 

sättet. Dokumentet kan lämpligen användas av länsstyrelsernas personal då man samordnar och 

möjliggör den regionala dialogen kring eventuella omfördelningar inom länen. Dokumentet kan 

likväl användas av kommunernas personal som deltar i dessa dialoger eller som söker förståelse. 

Dokumentet förutsätter dock viss förförståelse för hur den gamla anvisningsmodellen fungerar 

grunden. 

 

Dokumentets upplägg 

Dokumentet inleds med ett antal punktsatser som sammanfattar kärnan i den justerade modellen. 

Därefter följer ett avsnitt med beskrivande text. I bilaga till dokumentet finns exempel och diagram 

som kan underlätta om man söker en något djupare kunskap. 
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Sammanfattande punktsatser 

Den justerade modellen syftar till att… 

• förbättra möjligheterna för regional samverkan genom att underlätta omfördelning av andelar 

mellan kommuner inom ett län. 

 

Den justerade modellen innebär möjlighet för… 

• en kommun att omfördela delar av eller hela sin andel till en (1) annan mottagande kommun 

• flera kommuner inom länet att göra samma sak, även med samma mottagande kommun. 

 

Begränsningar/villkor i den justerade modellen består av att… 

• en specifik kommun måste pekas ut som mottagare av en annan kommuns andel 

• en kommun som omfördelar delar av, eller hela, sin andel bara kan göra det till en (1) 

mottagande kommun 

• omfördelning bara kan ske en gång om året och den omfördelade andelen gäller sedan under 

hela nästkommande kalenderår 

• en kommun som tagit emot andel kan inte samtidigt ge bort andel 

• den andel som blivit, eller som kvarstår, efter det att omfördelning skett ligger till grund för 

den rörliga schablonersättningen enligt förordning (2017:193) om statlig ersättning för 

asylsökande m.fl. 7 § tredje stycket. Rätten till den fasta ersättningen om 500.000 kr påverkas 

inte. 

 

Utfallet av en omfördelning kan beskrivas som att… 

• en kommun som mottagit extra andel kan komma att få anvisningar både av egen kraft 

(utifrån kommunens egen ordinarie andel) och utifrån den mottagna extra andelen 

• storleken på utfallet i antal anvisningar är beroende av både den egna kommunens 

måluppfyllelse samt måluppfyllelsen för den kommun som man tagit emot andel från 

• en kommun som tagit emot en annan kommuns hela andel kommer att få anvisningar på 

grund av den mottagna andelen enbart om den kommun som givit andelen skulle ha fått 

anvisning om den kommunen behållit andelen 

• en kommun som mottagit del av en andel från en annan kommun kommer att få anvisningar 

med anledning av omfördelningen enbart om givande kommun inte ska få anvisningen i 

förhållande till den andel kommunen behöll 

• en kommun som mottagit en andel från en annan kommun med väldigt hög måluppfyllelse 

alltså inte per automatik kan räkna med att man får extra anvisningar (självfallet beroende på 

hur många ensamkommande barn som söker asyl under det aktuella året) 

• det totala antalet anvisningar till ett enskilt län blir lika stort om omfördelning skett inom 

länet som om omfördelning inte ägt rum över huvud taget 

• en omfördelning som ägt rum inom ett län inte påverkar utfallet av antal anvisningar i ett 

annat län 

• kommuner som ligger i ett län där omfördelning skett, men som inte själva är del i 

omfördelningen, inte påverkas avseende utfallet av antal anvisningar 



3 (13) 

 

• konsekvenserna av en omfördelning helt stannar inom länet och mellan de kommuner som 

ingår i omfördelningen 

• en kommun som tagit emot andel av en annan kommun och då omfördelningsåret är över, 

kommer att ha den måluppfyllelse man nått med enbart de anvisningar som grund som 

kommunen fått av egen kraft. Det kommer alltså inte uppstå en anvisningsskuld eller 

anvisningsöverskott på grund av att kommunen året innan varit del i en omfördelning 

• en kommun som omfördelat hela sin andel eller del av sin andel till en annan kommun, 

kommer då omfördelningsåret är över, att ha en måluppfyllelse som är opåverkad av att 

kommunen under föregående år ingått i en omfördelning i förhållande till om kommunen 

själv tagit emot sin andel. Det vill säga, måluppfyllelsen har påverkats så som om kommunen 

som omfördelade andelar själv hade tagit emot anvisningarna som omfördelades. 
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Beskrivning av den justerade modellen 

Då utjämnande anvisning av ett ensamkommande barn ska ske kommer systemet att identifiera den 

kommun i landet som för ögonblicket har lägst måluppfyllelse. Om det är en kommun som inte 

genomfört en omfördelning av sin andel så anvisas den kommunen, helt i enlighet med de principer 

som gäller enligt den gamla modellen. 

 

Om den kommun som systemet identifierar med lägst måluppfyllelse däremot har omfördelat hela 

sin andel till en annan kommun i länet så kommer systemet istället att rikta anvisningen till den 

kommun i länet som varit mottagare av den omfördelade andelen. Måluppfyllelsen för den första 

kommunen räknas då upp i rätt omfattning genom att en s.k. skugganvisning1 bokförs den 

kommunen. För den mottagande kommunen redovisas denna anvisning som en s.k. omfördelad 

anvisning2 som inte ger tillskott till den kommunens måluppfyllelse. 

 

Om den kommun som systemet identifierar med lägst måluppfyllelse har omfördelat del av sin andel 

till en annan kommun i länet så kommer kommunen som omfördelat del av sin andel att få 

anvisningen om dess måluppfyllnad baserat på den kvarvarande andelen, exkluderat 

skugganvisningar, är mindre än 100 % . Annars anvisas till mottagaren av den omfördelade andelen.  

Se flödesschema nedan. 

                                                 
1 Begreppet skugganvisning betecknar en administrativ anvisning i syfte att räkna ut kommunens ordinarie 

måluppfyllelse  
2 Begreppet omfördelad anvisning innebär en registrering av en faktiskt genomförd anvisning, men som inte ska 

tillgodoräknas kommunens måluppfyllelse 

Lägst M 

Har ao 

Ja 

Ja 

ao = 0 

Nej 

Mo >= 100% 
Anvisa till 
kommunen 

Nej 

Nej Anvisa till 
omfördelningskommun 

Ja 

Ja 

a = Egen andel 
ao = Omfördelad andel 
M = Måluppfyllelse ( (A+As)/(At*a) ) 
Mo = Omfördelad måluppfyllelse ( (A)/(At*ao) ) 
A = Anvisningar 
As = Skugganvisningar 
At = Totalt antal anvisningar sedan 2016-01-01 
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Om den kommun som systemet identifierar med lägst måluppfyllelse ingår i en omfördelning genom 

att man tagit emot andelar så kommer anvisningen ske till den kommunen och kommunens 

måluppfyllelse kommer att justeras uppåt. En sådan anvisning sker alltså i förhållande till 

kommunens egen ordinarie andel och måluppfyllelse. 

 

En kommun som har en måluppfyllelse över 100% kan av egen kraft aldrig få en utjämnande 

anvisning så länge måluppfyllelsen förblir över 100%. För varje anvisning som sker till någon annan 

kommun i landet så sjunker dock måluppfyllelsen för alla andra kommuner. Först då kommunen 

hamnat under 100% måluppfyllelse så kan kommunen bli aktuell för en utjämnande anvisning om 

den har den lägsta måluppfyllelsen. Detta gäller alltså även en kommun som omfördelat sin andel till 

en annan kommun. 

 

Om en kommun tar emot en andel från en annan kommun som har en måluppfyllelse högt över 

100% så kan den mottagande kommunen alltså inte få några anvisningar som är kopplade till 

omfördelningen förrän den första kommunens måluppfyllelse sjunkit så långt att den blivit den lägsta 

i landet. Den exakta principen för hur utjämnande anvisningar sker idag överförs alltså i den 

justerade modellen när det är fråga om omfördelade andelar. 

------------------------------------------------------------- 

Exempel 1 

Kommun A har en andel om 5 promille och en måluppfyllelse om 80% 

Kommun B har en andel om 2 promille och en måluppfyllelse om 200% 

 

Kommun B omfördelar sin andel (2 promille) till kommun A. Eftersom det, om 

omfördelning inte skett, skulle ha dröjt länge innan kommun B fått en anvisning så 

kommer det på samma sätt att dröja länge innan kommun A får en anvisning som har sin 

grund i att kommunen tagit emot 2 extra promille från kommun B. Däremot kan kommun 

A, på grund av sin egen låga måluppfyllelse, räkna med att få anvisningar av egen kraft. 

------------------------------------------------------------------ 

Om man antar att orsaken till att en kommun tar emot extra andelar är att kommunen också vill ha 

fler anvisningar så kan ovanstående effekt tyckas vara ologisk. Men det är tvärtom så att effekten 

både är logisk och önskvärd. Om utfallet i exemplet ovan istället blivit att kommun A fått 

anvisningar utifrån sin egen måluppfyllelse men i relation till andelen 7 promille så hade det i 

praktiken inneburit att fler anvisningar gått till kommungruppen A+B än vad fallet varit om 

omfördelning inte skett. Därigenom hade även fler anvisningar gått till det län där kommun A och B 

ligger än om kommunerna inte omfördelat och slutligen skulle därmed färre anvisningar ha gått till 

andra kommuner och län än vad annars varit fallet. Genom denna logik stannar alltså effekten av 

omfördelning inom länet och mellan de inblandade kommunerna.  

 

Den ovan beskrivna effekten av ingående måluppfyllelse måste alltså beaktas i de samtal som förs 

kring regionala omfördelningar. Tar en kommun emot andelar från en eller flera kommuner med låg 

måluppfyllelse så kommer den mottagande kommunen få ett högre utfall av anvisningar som är 

kopplat till omfördelningen än en kommun som tagit emot andelar från en eller flera kommuner med 

hög måluppfyllelse. 
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----------------------------------------------------------------- 

Exempel 2 

Kommun A har en andel om 4 promille och en måluppfyllelse om 250% 

Kommun B har en andel om 3 promille och en måluppfyllelse om 80% 

 

Kommun B omfördelar sin andel (3 promille) till kommun A. Om kommun B behållit sin 

andel hade de strax varit föremål för en första anvisning. Anvisningssystemet kommer 

att identifiera kommun B som mottagare av nästa anvisning och då kommunen 

omfördelat sin andel till kommun A så kommer anvisningen istället att omfördelas till 

kommun A. Eftersom kommun A har en hög måluppfyllelse kommer det dock att dröja 

länge innan kommun A får en anvisning av egen kraft. 

------------------------------------------------------------------ 

Observera att den rörliga schablonersättning som kommunen enligt förordning (2017:193) om statlig 

ersättning för asylsökande m.fl. 7 § tredje stycket med automatik får utbetalad är uträknad utifrån 

kommunens andel. En kommun som tagit emot andelar kommer att få en högre sådan ersättning och 

en kommun som lämnat bort del av eller hela sin andel kommer att få en lägre ersättning, eller ingen 

alls. Den fasta ersättningen om 500.000 kronor påverkas inte av att en eventuell omfördelning gjorts. 

 

Uträkning av måluppfyllelse 

I samband med att den nya justerade anvisningsmodellen träder i kraft så införs det också en viss 

förändring i sättet som måluppfyllelsen räknas ut. Det justerade uträkningssättet tar sitt avstamp i att 

andelstalen kommer att periodiseras. Detta får till följd att om en kommuns andel ändras (vid 

årsskifte) så kommer inte kommunens måluppfyllelse att ändras, vilket varit fallet då det gamla sättet 

att räkna använts. Närmare beskrivning av sättet att räkna återfinns i bilagan. 

 

 

 

  

 

Bilaga: Fördjupning genom exempel och diagram 
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Bilaga 

Fördjupning genom exempel och diagram 

 

Omfördelning  

Exempel: 

En kommun (A) väljer att omfördela en del av, eller hela, sin andel till en annan kommun i länet. 

Andel 2018: 11,45 ‰ 

Andel 2019: 12,15 ‰ 

En annan kommun (B) i länet önskar ökat mottagande och erbjuder kommunen i exemplet att 

omfördela en del av sin andel till dem. 

Kommun (A) väljer att omfördela 9,15 ‰ av sin andel och behåller 3 ‰. 

 

Första anvisningen till kommun (A) 

Kommunen har sedan innan 60 anvisningar. Efter 685 simulerade anvisningar ska kommunen få en 

anvisning. Kommunen har måluppfyllelse 90,2875 %: 

                      60 

----------------------------------- = 90,2875 % 

5077*0,01145+685*0,01215 

 

För att kontrollera om anvisningen ska omfördelas räknar vi om måluppfyllelsen med den 

omfördelade andelen. 

                     60 

--------------------------------- = 99,6899 % 

5077*0,01145+685*0,003 

Vi får en måluppfyllelse på 99,6899 % vilket är under 100 % och anvisningen går därför till kommun 

(A). 

 

Andra anvisningen till kommun (A) 

Kommunen har sedan innan 61 anvisningar. Efter 760 simulerade anvisningar ska kommunen få en 

anvisning. Kommunen har måluppfyllelsen 90,5506 %. 

                      61 

----------------------------------- = 90,5506 % 

5077*0,01145+760*0,01215 

 

För att kontrollera om anvisningen ska omfördelas räknar vi om måluppfyllelsen med den 

omfördelade andelen. 

                     61 

--------------------------------- = 100,9739 % 

5077*0,01145+760*0,003 
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Vi får en måluppfyllelse på 100,9739 %, vilket är över 100 % och anvisningen omfördelas till 

kommun (B) som tagit emot omfördelningen. Vi skapar nu även en skugganvisning hos kommun 

(A). 

 

Tredje anvisningen till kommun (A) 

När nästa anvisning kommer till kommun (A) har vi redan omfördelat en anvisning. Nu blir 

matematiken en aning knepigare. Skugganvisningarna ska räknas till kommunens anvisningar för 

den normala måluppfyllelsen, men inte för beräkning av omfördelad måluppfyllelse. 

Kommunen har sedan innan 61 anvisningar och har lämnat över en anvisning enligt omfördelning. 

Kommunen skulle ha haft 62 anvisningar. Efter 821 simulerade anvisningar ska kommunen få en 

anvisning. Kommunen har måluppfyllelsen 91,0335 %. 

 

      61+1(skugganvisning) 

----------------------------------- = 91,0335 % 

5077*0,01145+821*0,01215 

 

Och för beräkning av måluppfyllelse med den omfördelade andelen: 

                     61 

--------------------------------- = 100,6690 % 

5077*0,01145+821*0,003 

 

Nedan ser vi en tabell som är framtagen i en simulering av 2000 anvisningar med ovan beskrivet 

scenario. Det börjar med åtta anvisningar till kommunen utan omfördelning. Detta för att kommunen 

redan ligger efter i sin måluppfyllelse på grund av obalans i anvisningarna. När väl balans uppnåtts 

kommer ungefär var fjärde anvisning gå till kommunen, resterande anvisningar omfördelas. Tabellen 

nedan anger de anvisningar som ska gå till vår exempelkommun (A). Första kolumnen är den 

måluppfyllelse som är baserad på ursprunglig andel med skugganvisningar inräknade. Andra 

kolumnen är den måluppfyllelse som gäller för den omfördelade andelen utan att vi räknar med 

skugganvisningarna. 

 

Måluppfyllelse Omfördelad 

Måluppfyllelse 

Omfördelad 

anvisning 

85,9930% 89,8758% NEJ 

86,7603% 91,3392% NEJ 

87,7163% 92,8516% NEJ 

88,2678% 94,2486% NEJ 

88,9244% 95,6708% NEJ 

89,1162% 96,9538% NEJ 

89,6320% 98,3246% NEJ 

90,2875% 99,6899% NEJ 

90,5506% 100,9739% JA 
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91,0335% 100,6690% JA 

91,5032% 100,4077% JA 

91,9496% 100,1012% JA 

92,3545% 99,7868% NEJ 

92,7348% 101,1002% JA 

93,1382% 100,7896% JA 

93,5018% 100,4711% JA 

93,8111% 100,1400% JA 

93,5784% 99,6427% NEJ 

93,9539% 100,9433% JA 

94,0971% 100,5662% JA 

94,3849% 100,2398% JA 

94,6371% 99,9060% NEJ 

94,9278% 101,1693% JA 

95,1690% 100,8346% JA 

95,2617% 100,4547% JA 

95,5225% 100,1341% JA 

 

Förändringar avseende beräkning av måluppfyllelse 

Sättet måluppfyllelse hittills räknats ut på är genom att räkna fram alla anvisningar som gjorts till 

kommunen sedan den 1 januari 2016. Därefter beräknas det hur många anvisningar som skulle ha 

gått till kommunen om den hade haft exakt 100% måluppfyllelse. Detta görs genom att ta alla 

anvisningar som gjorts till alla kommuner från och med 1 januari 2016 och sedan multiplicera med 

kommunens andel. 

 

Anta att en kommun har tagit emot 53 anvisningar och att det totalt har gjorts 5077 anvisningar till 

alla kommuner. Andelstalet för kommunen är 11,45 ‰. Antalet anvisningar kommunen borde ha fått 

blir då 5077*0,01145=58,13. Med hjälp av dessa tal räknas sedan måluppfyllelsen ut: 

 

         53           53 

------------------ = --------- = 91,17% 

5077*0,01145      58,13 

  

Detta sätt att räkna på innebär alltså en omedelbar koppling mellan måluppfyllelsen, kommunens 

andel och antal gjorda anvisningar. Det har inneburit att då vissa kommuner fått en förändrad andel 

vid ett årsskifte så har måluppfyllelsen över en natt också förändrats – ibland t.o.m. i avsevärd grad. 

 

Den förändring som nu inför görs i hur man beräknar antalet anvisningar en kommun borde ha fått. 

Det införs nu perioder då andelstal gäller. Till exempel kommer vi använda dagens andelstal för 

perioden 1 januari 2016 till och med 31 december 2018. De nya andelstalen kommer att gälla för 
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perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2019. Måluppfyllelsen som den 31 december 2018 

beräknades enligt: 

 

         53 

------------------ = 91,17% 

5077*0,01145 

 

Kommer den 1 januari 2019 istället beräknas enligt följande om vi antar att kommunens andel 

samtidigt höjs till 12,15‰: 

 

                    53 

---------------------------------- = 91,17%   

5077*0,01145 + 0*0,01215 

 

Tillägget ”+0*0,01215” förklaras med att noll anvisningar gjorts i perioden 1 januari 2019 till 31 

december 2019 med det nya andelstalet för kommunen. Måluppfyllelsen kommer därmed inte att ta 

ett skutt på grund av den förändrade andelen utan kommer att ligga kvar då nya andelstal införs.  

 

Om det gamla sättet att räkna ut måluppfyllelse hade tillämpats 

 skulle i exemplet ovan resultatet blivit som följer: 

 

         53 

------------------ = 85,91% 

5077*0,01215 

 

När sedan 50 anvisningar skett i landet, men utan att just denna kommun fått någon anvisning så 

räknas måluppfyllelsen ut enligt följande: 

 

                    53 

---------------------------------- = 90,23% 

5077*0,01145+50*0,01215 

 

När ytterligare 50 anvisningar skett, och kommunen fått 1 av dessa, räknas måluppfyllelsen ut enligt 

följande: 

 

                    54 

---------------------------------- = 90,99% 

5077*0,01145+100*0,01215 
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Beskrivande diagram 
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Stadsledningskansliet 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

stadsledningskansliet@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 

Carl Morberg, 033-35 84 29 
carl.morberg@boras.se 

 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-05-28 
  

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Hemställan om kommunalt bidrag för 2019 års 

verksamhet 

Bestyrelsen för Nationaldagen i Borås har ansökt om verksamhetsbidrag, 60 

000 kronor, för år 2019. Medel för firande av Nationaldagen finns upptaget i 

Kommunstyrelsens budget. 

2018 års arrangemang kostade 68 382 kronor. Årets verksamhet är budgeterat 

till 58 000 kronor. 

Årets verksamhetsbidrag, 60 000 kronor, är utbetalt i förskott. 

 

Carl Morberg 

Kommunsekreterare 
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