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Datum 

2019-06-12 
 

Instans 

Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 17 juni 2019 kl. 
14:00 

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

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

1.  Val av justerare 
 

 

2.  Anmälningsärende 2019-06-17 
Dnr 2019-00498 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

3.  Delegationsbeslut 2019-06-17 
Dnr 2019-00495 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

4. KC1 Tillitsresan - Politisk beredningsgrupp 
Dnr 2019-00496 1.2.2.0 Programområde 1 

(Bil) 

5. KC2 Rapport gällande avtalssamverkan i Borås stad 
Dnr 2019-00487 1.1.4.0 Programområde 1 

(Bil) 

6. KC3 Kvittering av utbetalningar från kommunens 
banktillgodohavanden 
Dnr 2018-00757 1.2.3.2 Programområde 1 

(Bil) 

7. KC4 Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av 
lån m.m 
Dnr 2018-00819 1.2.3.2 Programområde 1 

(Bil) 

8. KC5 Revisionsrapport - Granskning av Kommunstyrelsens 
ärendeberedning i Borås Stad  
Dnr 2019-00197 1.2.3.3 Programområde 1 

(Bil) 

9. KC6 Revisionsrapport - Granskning av Borås Stads näringslivsarbete   
Dnr 2019-00198 1.2.3.3 Programområde 1 

(Bil) 

10. KU1 Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering 
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens 
verksamheter 
Dnr 2018-00913 1.1.2.1 Programområde 2 

(Bil) 

11. KU2 Beredningen för medborgardialog 
Dnr 2019-00517 1.4.2.0 Programområde 4 

(Bil) 

12. KU3 Uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens 
nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta fram ett 
förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. 
Dnr 2018-00301 1.1.2.25 Programområde 4 

(Bil) 

13. KU4 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 
Dnr 2019-00437 1.1.1.25 Programområde 1 

(Bil) 
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 Ärende  

14. KU5 Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och 
dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) 
Dnr 2019-00274 1.1.2.1 Programområde 1 

(Bil) 

15. KU6 Avtal om patientnämndsverksamhet 
Dnr 2019-00388 3.7.1.0 Programområde 2 

(Bil) 

16. M1 Exploateringsavtal, Björnflokan 5 
Dnr 2019-00503 3.1.2.7 Programområde 4 

(Bil) 

17. M2 Försäljning av del av fastigheterna Rångedala 1:24 och 1:8 i 
Rångedala 
Dnr 2019-00492 3.1.2.2 Programområde 4 

(Bil) 

18. M3 Försäljning av 3200 kvm av Viared 5:1, Viaredsvägen, norr om 
Ellagården 
Dnr 2019-00524 3.1.2.2 Programområde 4 

(Bil) 

19. M4 Försäljning av 16 000 kvm av Viared 14:19, kv. Regnet, Viared 
Västra 
Dnr 2019-00509 3.1.2.2 Programområde 4 

(Bil) 

20. M5 Markanvisningsansökan, Curamus, del av Bergsäter 1:1 
Dnr 2018-00316 3.1.2.2 Programområde 4 

(Bil) 

21. M6 Servitutsavtal, upplåtelse av del av Viared 5:1 för tillfart, 
parkering m.m. till Visiret 1 (Ellagården) 
Dnr 2019-00515 3.1.2.5 Programområde 4 

(Bil) 

22. M7 Skrivelse med förslag på rivning av Rotundan fastighet Lundby 
1:7, Alidelundsgatan Borås. 
Dnr 2017-00332 289 Programområde 5 

(Bil) 

23. E1 Anhållan om ansvarsfrihet för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans 
Djursjukhus i Borås 
Dnr 2019-00493 2.4.4.0 Programområde 1 

(Bil) 

24. E2 Information om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i 
annan kommun 2019. 
Dnr 2019-00484 3.7.1.0 Programområde 2 

(Bil) 

25. E3 Norrby 2.1, inhyrning av förskola 
Dnr 2019-00546 2.6.1.0 Programområde 5 

(Bil) 

26. E4 Byttorpskolan om- och tillbyggnad 
Dnr 2018-00621 2.6.1.1 Programområde 5 

(Bil) 

27. E5 Vesta 12, Fabriksgatan 11 - förhyrning av kontorslokaler för 
Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
Dnr 2019-00459 2.6.4.0 Programområde 5 

(Bil) 
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 Ärende  

28. E6 Delårsrapport januari - april 2019 för nämnderna. 
Dnr 2019-00497 1.2.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

29. E7 Ekonomiska ramar 2020 
Dnr 2019-00038 1.2.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

30. N1 H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare 
Dnr 2019-00467 3.4.1.1 Programområde 1 

(Bil) 

31. SP1 Förslag till åtgärder inom potten för mindre vägnätet 2022-2025 
Dnr 2019-00272 3.3.6.0 Programområde 5 

(Bil) 

32. SP2 Remissyttrande på förslag till Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning 
Dnr 2019-00390 1.1.2.1 Programområde 4 

(Bil) 

33. SP3 Granskningsyttrande över detaljplan för Sjömarken, del av 
Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen 
Dnr 2015-00101 214 Programområde 4 

(Bil) 

34. SP4 Samrådsyttrande över detaljplan för Hestra, Torpa-Hestra 4:4 m. 
fl. 
Dnr 2014-00614 214 Programområde 4 

(Bil) 

35. SP5 Yttrande över planbesked Knalleland, Kilsund 4 
Dnr 2019-00435 3.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 

36. SP6 Granskningsyttrande över detaljplan för Druvefors, Björnflokan 
5 m.fl 
Dnr 2015-00429 214 Programområde 4 

(Bil) 

37. SP7 Yttrande över programsamråd för kv Ulysses m.fl, Södra 
Centrum 
Dnr 2016-00785 214 Programområde 4 

(Bil) 

 
 

 

 



OBS! 

Punkt 9 har tillkommit till Anmälningsärendena

Anmälningsärendena samt Delegationsbesluten finns 
som separata listor på webben 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Tillitsresan - Politisk beredningsgrupp 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Den politiska beredningsgruppen fastställs enligt partiernas förslag        

 

 

 

 

Datum 

2019-05-27 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00496 1.2.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Ewa Luvö 
 

Datum 

20190527 Svante Stomberg  

  Kommunchef 

 

KC1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00496 1.2.2.0 

  

 

Tillitsresan - Politisk beredningsgrupp 

Kommunstyrelsens beslut 

Den politiska beredningsgruppen fastställs enligt partiernas förslag        

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen gav 6 maj 2019 Kommunchefen i uppdrag att i revidera 
Borås Stads styr- och ledningssystem i riktning mot tillitsbaserad styrning så att 

 det fokuserar på verksamhetens syfte och boråsarnas behov, 

 varje beslutsnivå kan stimulera samverkan och helhetsperspektiv,  

 förutsättningar skapas för självständiga, trygga och ansvarsfulla 
medarbetare som tar initiativ till utveckling och samarbete över de 
traditionella gränserna. 

 
Arbetet sker i form av Tillitsresan, där koncernövergripande arbetsgrupper 
arbetar igenom de 13 utvecklingsområden som definierades under arbetet i 
SKL-projektet ”Förenklat och effektivare styrsystem som genomfördes from 
okt 2017 tom jan 2019. 
 

 
 
I detta arbete ska en politisk berednings delta och följa arbetet. Gruppens 
uppgift är att ge ökade förutsättningar för en samsyn om de förändringar och 
förbättringar som ska genomföras. 
 
De politiska partierna i Borås Stad har utsett de representanter som ska ingå i 
gruppen: 
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Malin Carlsson, S 
Kerstin Hermansson, C 
Johand Wikander, L 
Anna Stenberg Sandström, MP 
Ulf Sjösten, M 
Falco Güldenpfennig, KD 
Jonas Ellerstrand, SD 
Inger Landström, V 
 
Kommunstyrelsen står för arvode i de fall det är aktuellt. 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

 

 

Ulf Olsson 

KommunalrådSvante Stomberg 

Kommunchef 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Rapport gällande avtalssamverkan i Borås stad.  

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänner rapporten gällande avtalssamverkan i Borås Stad.            

 

 

 

Datum 

2019-05-28 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00487 1.1.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

20190521 Svante Stomberg  

  Kommunchef 

 

KC2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
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Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00487 1.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Rapport gällande avtalssamverkan i Borås stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänner rapporten gällande avtalssamverkan i Borås Stad.            

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen ska årligen rapportera till Kommunfullmäktige om 

kommunens avtalssamverkan enligt kommunallagen 9 kap § 37 eller enligt 

annan lag eller författning. Detta för att fullmäktige ska kunna fatta strategiska 

inriktningsbeslut och kunna följa kommunens utveckling när det gäller 

avtalssamverkan.  

Då denna ändring i kommunallagen trädde i kraft 1 juli 2018 är detta den första 

rapportering som sker till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har i denna 

första rapportering kartlagt vilka avtal som finns idag mellan Borås Stads olika 

nämnder och andra kommuner och regionen. Förutom Kommunstyrelsens 

årliga rapport har även styrelsen uppsiktsplikt över kommunens 

avtalssamverkan.  

 

Ärendet i sin helhet 

Den 1 juli 2018 ändrades kommunallagen och gjorde det möjligt med en 

generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan 

kommunen låta utförandet av sina uppgifter till någon annan kommun eller 

region.  

Det har sedan tidigare funnits möjligheter till avtalssamverkan genom en rad 

olika speciallagstiftningar och en del av dessa lagar har ändrats för att anpassas 

till den generella avtalssamverkan.  

Följande speciallagstiftning berörs av förändringen: 

 Socialtjänstlagen 

 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 Tobakslagen 

 Plan-och bygglagen 

 Samhällsorientering för invandrare 

 Alkohollagen 

 Livsmedelslagen  
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 Lagen om foder och animaliska biprodukter 

 Lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter 
och livsmedel 

 Lagen om brandfarliga och explosiva varor 

 Lagen om kontroll av ekologisk produktion 

 Lagen om sprängämnesprekursorer 
 

Den generella avtalssamverkan behöver inte bara handla om 

myndighetsutövning utan kan även beröra andra kommunala uppdrag. Dock 

måste varje kommun pröva om det tilltänkta samverkansavtalet är undantaget 

kravet på upphandling. SKL har fått till uppdrag att redogöra för inom vilka 

områden och på vilka villkor samverkan är möjlig med stöd av den nya 

regleringen. 

 

Uppsiktsplikt och rapportering: 

I och med lagändringen (KL 9 kap 38§) har även Kommunstyrelsens 

uppsiktsplikt utökats till att omfatta att ha uppsikt över kommunens 

avtalssamverkan.  I SOU 2017:77 står det ” För att inte ökad avtalssamverkan 

sammantaget ska leda till en svåröverskådlig kommunal verksamhet finns behov av en 

strategisk uppföljning av denna”.   

Styrelsen ska årligen rapportera till Kommunfullmäktige om hur samverkan 

utvecklats och ser ut. Detta för att fullmäktige ska kunna fatta strategiska 

inriktningsbeslut och kunna följa kommunens utveckling när det gäller 

avtalssamverkan.  

Borås Stad gör bedömningen att detta även gäller tidigare avtal som ingåtts med 

stöd av dåvarande speciallagstiftning. Denna rapport är en kartläggning kring 

vilka samverkansavtal det finns idag och framgent kommer 

Kommunfullmäktige att få en årlig rapport kring Borås Stads avtalssamverkan. 

           

Borås Stad har ingått följande samverkansavtal: 

 

Arbetslivsnämnden: 

Avtal: Samordnad flyktingmottagning Boråsregions Etableringscenter 

Samverkan med: Marks kommun. Borås Stad är värdkommun. 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Samordning av kommunernas 

flyktingmottagande.  
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Individ-och familjeomsorgsnämnden 

Avtal: Social jour 

Samverkan med: Bollebygd kommun, Tranemo kommun, Marks kommun, 

Svenljunga kommun, Ulricehamn kommun, Herrljunga kommun och Vårgårda 

kommun. Individ-och familjeomsorgsnämnden i Borås Stad åtar sig att 

tillhandhålla socialjourverksamhet för den ingående avtalskommunen.  

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Uppdraget omfattar att under 

jourtid enligt schema ansvara för avtalskommunens socialjour enligt 3 kap 6 § 

andra stycket socialtjänstlagen. Uppdraget omfattar myndighetsjour och en så 

kallad allmän jour riktad till samtliga invånare i respektive kommun och de som 

ingår i kommunens vistelsebegrepp.  

Delegering av beslutanderätt: 

- Handläggning av akuta ärenden gällande barn och unga: SoL och LVU 

- Handläggning av akuta ärenden gällande personer med 

missbruksproblematik; LVM. 

- Handläggning av akuta ärenden avseende våld i nära relationer 

- I yttersta undantagsfall bevilja ekonomiskt bistånd för att undvika en 

akut nödsituation 

- Vid behov, göra bedömningar på plats i samtliga kommuner. 

 

Avtal: Avseende försäljning av familjerättstjänster 

Samverkan med: Bollebygd kommun, Herrljunga kommun, Svenljunga 

kommun och Tranemo kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Faderskapsutredningar med 

fastställande av faderskap, rådgivning i familjerättsärenden, samarbetssamtal, 

upprättande av avtal i vårdnads- boende- och umgängesfrågor samt utredningar 

till domstol.  

Delegering av beslutanderätt: Socialnämnden i varje kommun får inte enligt 

lag delegera vissa beslut såsom, att godkänna faderskapsutredningar, 

nedläggning av faderskapsutredningar, godkänna VBU avtal, adoptionsärenden. 

Dessa utredningar sänds därför till rätt nämnd för beslut. Det man kan delegera 

är handläggningen av alla ärenden och förslaget till beslut som man sänder till 

tingsrätten för beslut. 

 

Avtal: Samverkan kring Barnahus i Södra Älvsborg 

Samverkan med: Polismyndigheten, Åklagarkammaren i Borås, Södra 

Älvsborgs sjukhus, Lerum kommun, Alingsås kommun, Ulricehamn kommun, 

Tranemo kommun, Svenljunga kommun, Marks kommun, Bollebygd kommun, 

Herrljunga kommun, Vårgårda kommun, 
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Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Parterna har ett gemensamt 

ansvar för den övergripande verksamheten vid Barnahus. Var och en av 

parterna åtar sig att tillhandahålla personal till den egna verksamheten vid 

Barnahus och att personal från varje part deltar på samråds-och 

samordningsmöten som kallas till vid aktuellt barnärende. 

Borås stad fullgör arbetsgivaransvaret för samordnarna. 

Ansvara för samordnarnas erforderliga utbildningsinsatser med anledning av 

Barnahus. 

Rapportera till styrgruppen. 

Delegering av beslutanderätt: Alla övergripande beslut tas av Arbetsgrupp 

och Styrgrupp där representanter finns från varje huvudman. 

 

Avtal: Familjerådgivning 

Samverkan med: Bollebygd kommun och Ulricehamn kommun. 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Borås Stad bedriver 

familjerådgivningsverksamhet  

 

Fritid-och folkhälsonämnden 

Avtal: Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Borås Stad för perioden 2017 

och tills vidare 

Samverkan med: Södra hälso-och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 

landsting 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Till folkhälsoarbetet ska tre 

folkhälsostrateger vara anställda på heltid. Tjänsterna samfinansieras av parterna 

där kommunen står som huvudman och med arbetsgivaransvar. Tjänsterna 

placeras på Fritids-och folkhälsoförvaltningens enhet med ansvar för 

folkhälsofrågorna. Strategerna verkar lokalt utifrån resultaten i 

välfärdsboksluten samt förvaltningens och stadens uppdrag. 

I uppdraget ingår att: 

- Verka för att de lokala folkhälsoarbetet bedrivs såväl strategiskt som 

operativt 

- Verka för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala 

styrdokument 

- Ansvarar för framtagande av plan., uppföljning och ekonomisk 

redovisning 

- Analysera och tillgängliggöra aktuell statiskt över hälsoläget i 

kommunen.  
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Avtal: Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad för 

perioden 2017-2020. 

Samverkan med: Södra hälso-och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 

landsting 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Kommunen ansvarar för att ta 

fram en långsiktig plan för det lokala folkhälsoarbetet med framtagna 

behovsbilder och prioriteringar. Planen kan med fördel integreras i, eller 

kopplas till, kommunens egna styrdokument. Planen ska beskriva vilken/vilka 

målgrupper som behöver prioriteras för att skillnaderna i hälsa ska minska. Den 

ska också innehålla uppföljningsbara mål/indikatorer. 

En verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med budget och 

planerade insatser tas fram årligen och sammanställs av folkhälsostrateg i dialog 

med avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen, enligt överenskommen 

mall. Planen ska vara parterna tillhanda senast den 31 oktober och fastställs av 

ansvarig styrelse/nämnd i kommunen och av hälso-och sjukvårdsnämnden. 

Hälso-och sjukvårdsnämnden ska verka för att primärvården (privat och 

offentlig) och folktandvården är samverkanspartners i det lokala 

folkhälsoarbetet. 

Hälso-och sjukvårdsnämnden finansierar och ansvarar för sammanställning och 

övergripande analys av CAN:s drogvaneundersökning; för årskurs 9 och årskurs 

2 på gymnasiet med de intervaller som beslutats av Västra Götalandsregionen. 

Kommunen ansvarar för att CAN:s drogvaneundersökning genomförs med de 

intervaller som beslutats av Västra Götalandsregionen samt svara för lokal 

analys. Undersökningen kommer att genomföras i samtliga klasser i årskurs 9 

och årskurs 2 på gymnasiet där gymnasium finns. Hälso-och sjukvårdsnämnden 

genomför, finansierar, sammanställer samt ansvarar för en övergripande analys 

av Folkhälsomyndighetens befolkningsenkät ”Hälsa på lika villkor?” uppdelat 

per kommun, med de intervaller som beslutas av Västra Götalandsregionen. 

 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

Avtal: Regional vuxenutbildning Sjuhärad (ligger inom kommunalförbundet) 

Samverkan med: Bollebygd kommun, Herrljunga kommun, Marks kommun, 

Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamn kommun, Vårgårda 

kommun. Borås Stad är huvudmannen.  

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Avtalsutbildningar omfattar 

gemensamt beslutade utbildningar inom den reguljära kommunala 

vuxenutbildningen enligt förordning om kommunal vuxenutbildning samt 

yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning för vilket statsbidrag lämnas enligt 

förordning om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning.  

Delegering av beslutanderätt: Rektorsfunktion yrkesinriktad gymnasial 

utbildning 
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Avtal: Gymnasieutbildning inom Sjuhärads Kommunalförbund (avtalet är 

under översyn och ska fastställas före 30/9) 

Samverkan med: Herrljunga kommun, Marks kommun, Tranemo kommun, 

Ulricehamn kommun och Vårgårda kommun. 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Intagning sker via ett centralt 

kansli. Arbetet utförs av Borås Gymnasieintagning under namnet 

Gymnasieintagning Sjuhärad. Syftet med samverkan är: 

- Eleverna får sitt förstahandsval av program och skola tillgodosett. 

- Eleverna får fritt söka de utbildningar som erbjuds inom 

samverkansområdet och blir mottagna som förstahandssökande i 

enlighet med gällande lagstiftning. 

- Samordning av programutbudet sker inom samverkansområdet som 

helhet eller mellan enskilda gymnasieskolor. 

- Utbildningar som bedöms som strategiskt viktiga för 

samverkansområdets utveckling kan stödjas och utvecklas gemensamt.  

Delegering av beslutanderätt: Antagningshandläggare 

 

Miljö-och konsumentnämnden 

Avtal: Handläggning av ärenden avseende serveringstillstånd i enlighet med 

alkohollagen 

Samverkan med: Bollebygd kommun och Marks kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Borås Stad handlägger alla 

ärenden avseende serveringstillstånd i enlighet med alkohollagen och den 

ansvariga kommunen fattar alla politiska beslut utifrån denna lag. 

 

Avtal: Uppdragsavtal avseende: Ekonomisk rådgivning (budget – och 
skuldrådgivning) 

Samverkan med: Svenljunga kommun, Bollebygd kommun, Marks kommun, 
Tranemo kommun, Ulricehamn kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Budget-och skuldrådgivning 
som kommunerna köper av Borås Stad.  

 

Avtal: Konsumentrådgivning 

Samverkan med: Ulricehamn kommun och Tranemo kommun. 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Ge invånarna i köparens 
kommun tillgång till konsumentrådgivning enligt det arbetssätt som säljaren 
tillämpar. 
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Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 

   

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Kommunchef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Kvittering av utbetalningar från kommunens 

banktillgodohavanden 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunens på bankkonton innestående medel samt på kommunen och dess 

nämnder och styrelser utställda checkar, postväxlar och utbetalningskort tills 

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

kvitteras av: 

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) 

dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M) 

dess andre vice ordförande, kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) 

finanschef Susanne Glans 

redovisningschef Keijo Tossavainen 

finanssekreterare Carina Andell 

ekonom Kerstin Jönsson 

 

i samtliga fall med kontrasignation av 

ekonom Saeid Najafi 

ekonom Catharina Jacobson 

assistent Jeanette Daag-Rezac 

 

 

Datum 

2019-05-28 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  

KC3 



 

 

 

Datum 

2019-05-28 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00757 1.2.3.2 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

20190528 Svante Stomberg  

  Kommunchef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00757 1.2.3.2 

  

 

Kvittering av utbetalningar från kommunens 

banktillgodohavanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunens på bankkonton innestående medel samt på kommunen och dess 

nämnder och styrelser utställda checkar, postväxlar och utbetalningskort tills 

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

kvitteras av: 

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) 

dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M) 

dess andre vice ordförande, kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) 

finanschef Susanne Glans 

redovisningschef Keijo Tossavainen 

finanssekreterare Carina Andell 

ekonom Kerstin Jönsson 

 

i samtliga fall med kontrasignation av 

ekonom Saeid Najafi 

ekonom Catharina Jacobson 

assistent Jeanette Daag-Rezac        

 

Beslutet expedieras till 

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

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

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

4. Martin Jakobsson, martin.jakobsson@boras.se 

5. Susanne Glans, susanne.glans@boras.se 

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

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

mailto:ulf.olsson@boras.se
mailto:annette.carlson@boras.se
mailto:kerstin.hermansson@boras.se
mailto:martin.jakobsson@boras.se
mailto:susanne.glans@boras.se
mailto:keijo.tossavainen@boras.se
mailto:carina.andell@boras.se
mailto:kerstin.jonsson@boras.se
mailto:saeid.najafi@boras.se
mailto:catharina.jacobson@boras.se
mailto:jeanette.daag-rezac@boras.se
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Undertecknande av handlingar för delegation för 

upptagande av lån m.m 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Bemyndiga ekonomichef Magnus Widén, finanschef Susanne Glans, 

budgetchef Roger Cardell, finanssekreterare Carina Andell, att två i förening 

underteckna handlingar för upptagande av lån m.m. som är beslutade med stöd 

av delegering i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 23 februari 2017, 

§ 31, ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Stad” för tiden intill 2019 års 

utgång.        

 

 

Datum 

2019-05-28 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-28 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00819 1.2.3.2 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

20190528 Svante Stomberg  

  Kommunchef 

 

KC4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00819 1.2.3.2 

  

 

Undertecknande av handlingar för delegation för 

upptagande av lån m.m 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Bemyndiga ekonomichef Magnus Widén, finanschef Susanne Glans, 

budgetchef Roger Cardell, finanssekreterare Carina Andell, att två i förening 

underteckna handlingar för upptagande av lån m.m. som är beslutade med stöd 

av delegering i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut den 23 februari 2017, 

§ 31, ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Stad” för tiden intill 2019 års 

utgång.        

 

Beslutet expedieras till 

1. Magnus Widén, magnus.widen@boras.se 

2. Susanne Glans, susanne.glans@boras.se 

3. Roger Cardell, roger.cardell@boras.se 

4. Carina Andell, carina.andell@boras.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

 Kommunchef 

mailto:magnus.widen@boras.se
mailto:susanne.glans@boras.se
mailto:roger.cardell@boras.se
mailto:carina.andell@boras.se


Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Revisionsrapport - Granskning av Kommunstyrelsens 
ärendeberedning i Borås Stad  

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen anser att Stadsrevisionen kritik angående Kommunstyrelsens 
ärendeberedning i huvudsak saknar fog och översänder upprättat svar till 
Stadsrevisionen. 

Datum 

20190604 Ulf Olsson 
Kommunalråd

Datum 

2019-06-05 Annette Carlson 
Kommunalråd

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-06-10 Andreas Exner 
Kommunalråd

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00197 1.2.3.3 Programområde 01

Handläggare: Göran Björklund, Lars-Olof Danielsson och Carl Morberg

Datum 

20190604 Svante Stomberg 
Kommunchef

Kc5



Kommunstyrelsen anser att Stadsrevisionen kritik angående Kommunstyrelsens 
ärendeberedning i huvudsak saknar fog och översänder upprättat svar till 
Stadsrevisionen.        

Stadsrevisionen har granskat Kommunstyrelsens beredning av ärenden och om 
denna är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftarens krav. Granskningen har 
resulterat i en rapport och ett sammandrag daterat den 11 februari 2019. 
Kommunstyrelsens har uppmanats att avge sina synpunkter på rapporten senast 
den 17 juni 2019.               

Trots att rapporten upprättats under 2019 och tiden för Kommunstyrelsens 
yttrande ännu inte gått ut har rapporten refererats och Stadsrevisionens 
slutsatser i rapporten förts fram av ordföranden i andra revisorsgruppen vid 
Kommunfullmäktiges behandling av årsbokslut för 2018, som om rapporten 
vore genomgången av slutligt avhandlad. Någon djupare respekt för den 
demokratiska gången och möjligheten för granskad nämnd, i det här fallet 
Kommunstyrelsen, att framföra synpunkter på rapportens innehåll synes inte 
finnas hos i vart fall andra revisorsgruppens ordförande. Det ger lätt 
uppfattningen att Kommunstyrelsens yttrande inte kommer att ha så stor 
betydelse för Stadsrevisionens slutliga bedömning. 

I rapportens inledning anges att granskningen inte omfattar handläggning och 
beredning av �individärenden�. Detta torde innebära att granskade ärenden är 
sådana där överklagandet av besluten endast kan ske med genom 
laglighetsprövning enligt Kommunallagen. 

Till en början kan konstateras att det i Förvaltningslagen 3 § uttryckligen anges 
att paragraferna 9 andra stycket, 10 � 12, 16 � 20 och 23 � 49 inte ska tillämpas 
vid handläggning av sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och 
landsting där besluten kan laglighetsprövas genom att överklagas enligt 13 kap 
kommunallagen. Bland de undantagna reglerna finns bl a reglerna om jäv, hur 



ärenden inleds, beredning av ärenden, där kraven på myndighetens 
utredningsansvar finns preciserade, remisskravet, hur beslut fattas, motiveras 
och dokumenteras samt reglerna för överklagande av beslut. Istället får 
Kommunallagens regler tillämpas i dessa delar. 

Enligt 4 kap 20 § Kommunallagen får varje ledamot i nämnden väcka ärenden i 
nämnden. Det är således upp till Kommunstyrelsens ledamöter att väcka de 
ärenden var och en av dessa finner lämpligt. Något krav på kvaliteten eller 
formen för ärendens väckande finns inte. Med några få undantag är det således 
förbehållet ledamöterna, d v s förtroendevalda, att bestämma vilka ärenden som 
alls ska företas till Kommunstyrelsen. Det är därmed också rimligt att det är de 
förtroendevalda som bestämmer omfattningen av utredningen, som ligger till 
grund för kommande beslut i Kommunstyrelsen. Den formen som 
Stadsrevisionen synes förorda, med inledning och utredning av ärenden 
inklusive förslag till beslut, gärna med flera variationer, helt utan inblandning av 
de som har ensamrätten att sedan bestämma om ärendet alls ska väckas i 
Kommunstyrelsen och sedan beslutet, synes naiv och synnerligen 
arbetskrävande. Man skulle också kunna se den som aningens respektlös mot 
det demokratiska beslutssystem vi har, med beslutanderätten förlagd till de 
folkvalda. 

I Stadsrevisionens rapport slås i inledning fast att beslut i Kommunfullmäktige 
ska beredas före beslutsfattandet och att beredningen är reglerad i �principiella 
lagar och förarbeten�. Vidare anges att beredningsprocessen ska vara 
transparent så att det tydligt kan utläsas hur ärenden initierats, vem eller vilka 
som har ansvaret för olika delar av ett beslutsunderlag och på vilket sätt ärendet 
har beretts i olika led i organisationen. Det är korrekt att de flesta beslut i 
Kommunfullmäktige måste föregås av beredning. Det regleras i 5 kap 26 § 
Kommunallagen. Där anges att innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det 
ha beretts antingen av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av 
en fullmäktigeberedning. Därtill anges i 5 kap 28 § andra stycket 
Kommunallagen att styrelsen ska lägga fram förslag till beslut i ett ärende, om 
inte någon annan nämnd eller en fullmäktigeberedning har gjort det. Det är 
således viktigt att Kommunstyrelsen lägger fram ett förslag till beslut i 
Kommunfullmäktige, för de av Kommunstyrelsens ärenden som går dit. Vem 
som framställt yrkande i respektive nämnd och i styrelsen framgår uttryckligen 
av nämndens och styrelsens respektive protokoll. Något krav på att viss 
tjänstemannaberedning eller att det framgår vilken eller vilka tjänstepersoner 
som deltagit i beredningen inför Kommunstyrelsens förslag till 
Kommunfullmäktige finns inte.  

Trots avsaknad av lagstöd kring tjänstepersoners närvaro i Kommunstyrelsens 
beredning av ärenden slås i rapporten ändå fast att det är den anställda 
tjänstepersonen som ska ta fram underlag till de politiska besluten och 
underlagen ska omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se 
vilka sakliga och rättsliga utrymmen det finns för att fatta olika former av 
beslut. Det är nog oomtvistat att anställda tjänstepersoner i olika professioner 
ska utföra sina uppgifter de är anställda för och att allt det hjälper de 
förtroendevalda att fatta såväl lagliga som kloka beslut. Något lagkrav att 
anställda ska få sina åsikter eller sitt underlag redovisat finns det dock inte. 



Trots detta förekommer det, när tjänstepersonen anser det befogat, rena 
tjänstemannapromemorior i vissa ärenden, som beskriver rena sakförhållanden 
eller är en bedömning i en viss sakfråga. Detta är något Stadsrevisionen inte ens 
nämner i sin rapport.    

Det finns inte heller något lagstöd för viss kvalitet på beredningen, vilket även 
Stadsrevisionen redovisar i revisionsrapporten under punkten 2.2.3 
Kommunallagen (KL). 

Under punkten 2.2.5 Ärendeberedning � Normering och vägledning refereras 
utdrag ur den SOU (2015:24) som har legat till grund för den Kommunallag vi 
har nu. Rapporten har särskilt lyft fram förvaltningens roll med att ta fram 
underlag för de förtroendevalda för att öka transparensen för medborgarna och 
för att stärka minoritetens möjlighet till inflytande. De delar som åberopats låg 
till grund för ett förslag där Direktören fick ett ansvar för att det finns ett 
underlag till samtliga beslut som styrelsen ska behandla och att besluten 
verkställs. Den delen av utredningens förslag ledde emellertid inte till någon 
lagstiftning, bl a till följd av kritik från SKL.  

Det framförs också kritik mot att det i instruktionen till Kommunchefen inte 
har någon information om Kommunchefens roll eller uppgift när det gäller 
ärendehandläggning eller ärendeberedning, punkt 2.3.3 Stadsrevisionens 
iakttagelser av lokala styrdokument och rutiner. Detta innebär att ansvaret för 
att ärendena är korrekt och tillräckligt beredda för beslut, ligger kvar hos 
Kommunstyrelsen.  

Stadsrevisionen har på flera ställen angett att otydligheten om vem som har fört 
fram visst underlag till beslut gör deras arbete med att bedöma 
ansvarsutkrävandet otydlig. Kommunstyrelsen har svårt att se Stadsrevisionens 
problem. Det är alltid nämnden, i det här fallet Kommunstyrelsen, som har 
ansvaret för de beslut som fattas och att underlaget för beslutet är tillräckligt. 

I rapporten anges att det genomförts ett antal intervjuer men det anges inte 
med vem. Under avsnittet 2.4.1 Intervjuer om Kommunstyrelsens 
ärendeberedning anges att �en intervjuad har uttryckt något, en annan intervjuad 
beskriver något annat, flera av de intervjuade har uppgett något och enligt flera av de 
intervjuade präglas något av något annat. Under underrubriken Kommunalrådens 
roll har några intervjuade menat något, andra intervjuade menat något annat och att 
flera intervjuade har uppgett något. Referat om vad en, annan, flera, samtliga eller 
de flesta av de intervjuade har framfört muntligt återkommer även under 
rubrikerna Tjänstemännens roll och Tjänsteskrivelser. Förfaringssättet, 
åtminstone så som det redovisas i rapporten, uppfyller inte kraven på saklighet 
när det för läsaren inte framgår tydligt hur många som intervjuats, vilka frågor 
som har ställts, hur många som har svarat vad eller ens hur många �flera� av de 
intervjuade är.  

Det ger närmast skenet av Stadsrevisionen har haft en uppfattning i förväg om att 
tjänsteskrivelse är den enda tillåtna beredningsformen för sådana ärenden i 
Kommunstyrelsen som kan överklagas med laglighetsprövning. Den bilden stärks, 
om än utan tillräckligt underlag för bedömningen, av innehållet i och utformningen 
av intervjuerna med förre och nuvarande kommunsekreterare. Vid dessa intervjuer 
framförde de på ett tydligt sätt uppfattningen att den ärendeberedning som 



Kommunstyrelsen valt, väl uppfyller Kommunallagen och andra berörda lagar. 
Deras åsikter om �kravet� på tjänsteskrivelser finns inte redovisat någon stans i 
rapporten. Ett förfaringssätt som, mot bakgrund av Stadsrevisionens uppfattning 
om vikten av att �professionens� uppfattningar och synpunkter alltid skall framgå, 
framstår som mycket förvånande. 

Under punkten 3 Stadsrevisionens bedömningar drar Stadsrevisionen slutsatser 
av sin granskning. Enligt Stadsrevisionen krävs det för att tillgodose 
lagstiftningens krav och intentionerna i regeringsformen, 
tryckfrihetsförordningen, kommunallagen och förvaltningslagen en reglering av 
ärendes beredning som är tydlig och transparent för både förtroendevalda och 
anställda inom förvaltningen men även för kommunens invånare. 
Stadsrevisionen drar slutsatsen att den granskade ärendeberedningen inte lever 
upp till lagstiftningens krav och intentioner. Det hänvisas inte till något speciellt 
lagrum, trots den allvarliga kritiken. Stadsrevisionen bedömer också att bristen 
på styrdokument inom området ärendeberedning också är ett avsteg från 
principen om en tydlig och transparent ordning för ärendens beredning men 
även här utan att hänvisa till något annat underlag än sitt egen uppfattning. Det 
anges att det måste framgå att ett eget underlag från en förtroendevald inte varit 
föremål för tjänstepersoners beredning utan att ange var det finns stöd för 
sådan uppfattning. Det påstås också att ärendeberedningen i Kommunstyrelsen 
utgör ett avsteg från god förvaltning i Förvaltningslagen, inriktningen mot 
tillförlitliga och allsidigt belysta beslutsunderlag i kommunallagen samt att den 
inte lever upp till lagstiftarens �krav� om tydlighet och transparens om vem 
som har författat underlaget och i vilken roll. I ingendera fallen har någon 
laghänvisning gjorts. Slutligen anser Stadsrevisionen att denna otydlighet 
försvårar insyn, ansvarsutkrävande och revision. 

Kommunstyrelsen delar inte den framförda kritiken och hittar inget stöd i 
lagstiftning eller andra styrande dokument för de av Stadsrevisionen framförda 
kraven kring ärendehanteringen i Kommunstyrelsen utan kritiken synes baseras 
på Stadsrevisionens egen uppfattning.  

Stadsrevisionen påpekar att under 2018 har nio stycken protokoll inte blivit 
justerade inom den tidsram som finns i Kommunallagen. Den tidsfrist för 
justering som hänvisas till är en så kallad kvalificerad ordningsföreskrift och om 
denna överskrids medför detta inte att besluten blir olagliga (prop 1990/91:117, 
sid 193) utan endast att överklagandeperioden förlängs. 

Stadsrevisionen påstår, utan belägg,  att �avvikelserna medför en risk� för 
�försenad verkställighet� och �försämrad protokollskvalité�. Med det arbetssätt 
som Kommunstyrelsen tillämpar, med fullständiga och kompletta 
beslutsunderlag, kan expediering i normalfallet ske utan att avvakta justering. 
För verkställighet av beslut, som inte kan återställas, avvaktar 
Kommunstyrelsen alltid inte bara justering, utan även att besluten vunnit laga 
kraft. Sådana beslut är för övrigt mycket ovanliga hos Kommunstyrelsen. Att 
överskridande av tidsramen för justering skulle innebära försämrad 
protokollskvalité vill Kommunstyrelsen bestämt bestrida. Inte i något fall, 
varken under den angivna perioden eller under överskådlig tid historiskt, har 
det förekommit varken att protokollsjustering behövt hänskjutas åter till 



styrelsen eller att justerare anmält avvikande åsikt. Sammanträdena är öppna för 
press och allmänhet och direktsänds på webben. De är också möjliga att ta del 
av efteråt, för de förtroendevalda som utsetts till justerare. Mot bakgrund av 
ovanstående anser Kommunstyrelsen att det inte ens teoretiskt finns något fog 
för påståendet att det innebär en ökad risk, om den angivna tidsgränsen 
överskrids. 

 

Stadsrevisionen framför kritik mot att Kommunstyrelsens bryter mot 
tryckfrihetsförordningen och arkivregler för Borås Stad. I rapporten hävdar 
Stadsrevisionen att Kommunstyrelsen expedierar handlingar utan att dessa 
diarieförs eller anser dem som upprättade genom att publicera dem på Borås 
Stads webbplats. 

Stadsrevisionen hävdar att förhållandet strider mot tryckfrihetsförordningens 
bestämmelser om när handlingar skall anses upprättade. 

En skrivelse som ska till Kommunstyrelsens är tillika ett politiskt förslag från 
ansvarigt Kommunalråd. Datumet för upprättande av en skrivelse är alltid satt 
till det datum som är för sammanträdet som den behandlas på. Innan dess är 
det ett politiskt förslag och det kan ändras då initiativtagaren (ansvarigt 
Kommunalråd) ändrar sitt förslag till Kommunstyrelsen. 

Formellt är det ett politiskt förslag som först blir upprättat efter mötet och 
således kan det inte ses som en allmän handling tills efter sammanträdet.  

Det finns även stöd för detta i Kommunallag (2017:725) 5 kap. 67 §. Protokoll 
ska för varje ärende redovisa vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och 
inte tagits tillbaka. I detta fall är det politiska förslag som kan tas tillbaka eller 
ändras under perioden de återfinns på Borås Stads webbplats fram tills att 
mötet har hållits, varför de inte ska diarieföras. 

För att öka transparensen publiceras handlingar till Kommunstyrelsen på Borås 
Stads webbplats för att de som bor och verkar i Borås ska kunna ta del av 
handlingarna innan sammanträdet. Beslutet kan ändras men upprättandedatum 
är sammanträdesdagen då det faktiska beslutet är taget. Detta förhållande 
framgår även i skrivelsen som publiceras på Borås Stads webbplats i form av 
datumstämpel. 

Stadsrevisionen framhåller även kritik där de anser att Kommunstyrelsen bryter 
mot Borås Stads arkivregler genom att det finns problem med det nya 
ärendehanteringssystemet Ciceron och att systemet inte går att anpassa fullt ut 
till ärendeberedningen i Kommunstyrelsen. Stadsrevisionen påstår även att 
diarieförda och expedierade handlingar ändras och därmed gallras, vilket strider 
mot Borås Stads arkivregler och arkivlagen. 

Det är anmärkningsvärt att Stadsrevisionen i ett stycke beskriver att 
Kommunstyrelsen bryter mot tryckfrihetsförordningen för att 
Kommunstyrelsen inte diarieför handlingar. I ett annat stycka bryter 
Kommunstyrelsen mot arkivregler för Borås Stad och arkivlagen för att 
skrivelsen diarieförs och sen kan komma att ändras. I detta avseende refererar 



Stadsrevisionen till samma typ av handling och att den hanteras på olika sätt 
trots att detta missförhållande har påpekats vid intervjuer och efterföljande 
faktagranskning av rapporten. 

Stadsrevisionen gör en helt felaktig analys i detta avseende vilket 
Kommunstyrelsen ser som anmärkningsvärt.  

Dessutom kritiserar Stadsrevisionen ett verksamhetssystem som 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder använder för ärendeberedningen, 
Ciceron, och hävdar att detta skulle påverka beredningen av ärenden till 
Kommunstyrelsen. Ett verksamhetssystem är ett stöd till en viss process och 
har inget att göra med själva arbetssättet i processen, vilket gör att 
Kommunstyrelsen ställer sig frågande till Stadsrevisionens konstaterande att 
verksamhetssystemet skulle påverka arbetssättet. Dessutom är 
verksamhetssystemet Ciceron väl anpassat till nuvarande arbetssätt vilket även 
gör att det inte finns någon grund för kritiken. 

Stadsrevisionen hävdar att avsaknaden av styrdokument och en tydlig ordning 
för ärendeberedningen försvårar allmänhetens insyn.  

Borås Stad har under 2017/2018 genomfört ett omfattande projekt inom den 
nämndadministrativa processen med byte av system och i samband med det sett 
över hanteringen av ärenden till samtliga nämnder inklusive Kommunstyrelsen. 
Det finns nu väldokumenterat hur detta ska genomföras genom rutiner, mallar, 
instruktioner och filmer. En stor utbildningsinsats har även genomförts i 
systemets handläggning och information genom nämndbesök. 

Vid Stadsrevisionens intervjuer framfördes att Stadsledningskansliet börjat 
arbeta med en ärendehandbok för dels Kommunstyrelsen men även övriga 
nämnder, något som Stadsrevisionen valt att inte redovisa i sin rapport. Likaså 
nämner inte Stadsrevisionen arbetet med en Gemensam beredningsprocess för 
Borås Stads nämnder som vid detta tillfälle var ute på remiss och nu är antagen 
av Kommunchefen. 

Stadsrevisionen hävdar att Borås Stad är den enda kommun i Sverige som inte 
använder sig av tjänsteskrivelser. Stickprov har genomförts genom manuell 
granskning av 75 Kommuner och sedan kompletarats med frågor till 
Kommunens kommunsekreterare i form av en rak fråga: 

�Använder man sig av tjänsteskrivelser eller motsvarande i Kommunstyrelsens 
ärendeberedning?� 

Ingen definition av ordet tjänsteskrivelse har skickats med utan det har varit 
upp till respektive kommunsekreterare att definiera vad ordet tjänsteskrivelse 
betyder.  

Utifrån granskningen som Stadsrevisionen har genomfört utifrån att tillfråga 
Kommuner om de använder tjänsteskrivelse finns det ingen anledning att 
betvivla förekomsten av tjänsteskrivelser. Dock behöver man belysa frågan 



djupare och analysera mer. Det går inte att konstatare att 289 kommuner gör på 
ett sätt bara för att de använder någon form av tjänsteskrivelse.  

En definition av ordet tjänsteskrivelse är ett förslag från förvaltningen, utan 
politisk inblandning, till nämnden att ta ställning till eller som Stadsrevisionen 
beskriver det i sin rapport: 

�En tjänsteskrivelse är en tjänstemannaskrivelse som utgör underlag för 
politiska beslut. Skrivelsen är ett sakkunnigt utlåtande eller bedömning från 
förvaltningen till nämnden. Tjänsteskrivelsen innehåller ett förslag eller en 
begäran som syftar till att nämnden ska fatta beslut, till exempel godkänna en 
åtgärd, fastställa en riktlinje eller liknande.� 

Således sker ingen politisk förankring från förvaltningens sida gentemot 
nämnden utan förvaltningen skriver fram ärenden.  

Vid en djupare analys av exempelvis Helsingborg Stad så förekommer det dels 
tjänsteskrivelse men även ordförandeförslag i vissa ärenden. I en lokaltidning 
under 2019, i en grannkommun, som använder tjänsteskrivelser kan man se 
följande citat publicerat. 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen hävdar att Stadsrevisionen inte kan dra slutsatsen att 289 
kommuner använder tjänsteskrivelser utifrån den definition som finns med i 
rapporten utan en mer gedigen och analyserande bild måste tas fram för att 
konstatera förhållanden som Stadsrevisionen påstår. 

Hela revisionsrapporten synes grunda sig på en av Stadsrevisionen i förväg 
bestämt linje, att det endast är tjänsteskrivelser som uppfyller kraven på en 
korrekt ärendeberedning i Kommunstyrelsen, för sådana ärenden som kan 
överklagas genom laglighetsprövning. I rapporten anges att det finns lagkrav 
utan att dessa närmare preciseras. Det åberopas principer utan att närmare ange 
varifrån dessa principer hämtats, annat än att de är Stadsrevisionens egen 
uppfattning. Stadsrevisionen refererar utredningsförslaget till den senaste 
Kommunallagen med förslag på Kommundirektörens utredningsansvar utan att 
ange att just detta, i sammanhanget centrala, förslag föll vid lagens införande. 
Intervjuer har gjorts med personal på Kommunstyrelsens förvaltning men vilka 
som har intervjuats, vad de har fått för frågor och vad de har svarat på 
respektive fråga har inte redovisats. 

Kommunstyrelsen har istället uppfattningen att den beredning som idag finns 
inför beslut i Kommunstyrelsen väl följer de regler som finns i 
Kommunallagen. Det är enligt 4 kap 20 § Kommunallagen ledamöterna i 
Kommunstyrelsen som väcker ärendena i styrelsen. Något lagstadgat 
kvalitetskrav på beredningen, som ligger till grund för besluten, finns inte. 



Kommunstyrelsen anser att det är effektivt att de förtroendevalda är delaktiga 
redan i ärendets inledning för att om möjligt undvika onödig administration. 
Därtill konstaterar Kommunstyrelsen att förvaltningen nyttjas väl för att ta fram 
underlag till beslut och att den av Stadsrevisionen uppmålade motsättningen 
mellan förtroendevalda och tjänstepersoner inte finns. Tvärtom nyttjas 
tjänstepersonernas profession för att få fram så fullödiga beslutsunderlag som 
möjligt. Det är dock alltid nämnden som har ansvar för de beslut som fattas 
och att det finns tillräckligt och korrekt beslutsunderlag. Kommunstyrelsen har 
därför väldigt svårt att förstå Stadsrevisionens farhåga för att det blir otydligt 
från vem ansvar kan utkrävas. 

I rapporten har det även framförts kritik mot att det inte finns någon 
ärendehandbok på nätet. Kommunstyrelsen har ingen avvikande uppfattning 
om lämpligheten av sådan handbok men har lite svårt att förstå 
bevekelsegrunden för att Stadsrevisionen inte ens bemödat sig att i sin rapport 
nämna att sådant arbete pågick under granskningen och rapportförfattarna 
erhöll besked om det. 

Slutligen har det i rapporten angetts att flera av Kommunstyrelsens protokoll 
inte har justerats inom den tidsram som anges i Kommunallagen. Det finns 
ingen anledning att påstå annat men Kommunstyrelsen är mycket kritisk till de 
slutsatser Stadsrevisionen drar av detta faktum. Stadsrevisionen påstår att 
tidsutdräkten på justeringen försenar verkställigheten och försämrar 
protokollskvaliteten utan att ange på vilket sätt det skulle ske. Möjligen beror 
påståendena på att Stadsrevisionen inte har insikt i hur besluten tas fram och 
expedieras efter sammanträdet. Expediering sker oavsett justering av 
protokollet, eftersom Kommunstyrelsen sedan väldigt lång tid beslutar om 
färdiga yttranden eller skrivelser, som kan expedieras så snart beslut har tagits. 
Samtliga sammanträden i Kommunstyrelsen sänds på webben och kan ses i 
efterhand, varför risken för kvalitetsbrister på grund av en senare 
justeringsdatum förefaller obefintlig. Visserligen förskjuts starten på 
överklagandeperioden men det är knappast en försämring för de som besluten 
är till för, kommuninvånarna, eller en kvalitetsbrist. 

1. Revisionsrapport  från Stadsrevisionen - Granskning av Kommunstyrelsens 
ärendeberedning i Borås Stad  

1. Stadsrevisionen, revisionskontoret@boras.se 
 

 

 

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Kommunchef 
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Revisionsrapport - Granskning av Borås Stads 

näringslivsarbete   

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anser att Stadsrevisionens rapport angående Borås Stads 

näringslivsarbete lider av brister, både vad gäller faktaunderlag och metod, 

varför kritiken delvis saknar stöd. Kommunstyrelsen översänder upprättat svar 

till Stadsrevisionen. 

        

Sammanfattning  

Stadsrevisionen har granskat näringslivsarbetet i Borås Stad huruvida detta 

arbete är effektivt, följer kommunstyrelsens beslut om i form av 

näringslivsstrategin samt om kommunstyrelsens styrning och uppföljning är 

ändamålsenlig och effektiv. Granskningen har resulterat i en rapport inlämnad 

2019-02-12. Kommunstyrelsen har uppmanats att avge sina synpunkter på 

rapporten senast 2019-06-17. 

               

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen är medveten om att en positiv utveckling av näringslivet i 

kommunen är avgörande för framtiden och för Borås Stads möjligheter att 

fortsätta att utvecklas till en ännu mer attraktiv och välmående kommun. Det är 

därför självfallet angeläget att ställa frågan om Borås Stads näringslivsfrämjande 

arbete utförs på bästa möjliga sätt eller om det finns utrymme för förbättringar, 

vilket ju är revisionens uppgift.  

 

I ljuset av näringslivets avgörande betydelse för utvecklingen i Borås uppskattar 

vi revisionens initiativ att utvärdera Borås Stads näringslivsarbete. Dessvärre är 

rapportens slutsatser ibland svåra att följa, eftersom författarna inte är 

konsekventa i frågan om vilket eller vilka år som granskningen avser. Ibland 

hänvisas till 2016, ibland till 2017, 2018 eller 2019 utan en tydlig linje. I 

slutsatser som dras hänvisas ibland till resultat eller budget för olika år vilket gör 

resonemangen svåra att följa. Citat plockas från flera olika källor, både 

intervjuer och texter, både källor inom Borås Stad och utanför, utan att källan 

alltid anges på ett tydligt sätt i texten. Det blir därför svårt att få en tydlig bild 

vad rapportens resonemang bygger på och vem som står bakom vilket 

uttalande. Detta gör det svårt att förstå nyanserna och slutsatserna i texten då 



Borås Stad 
  Sida 

2(10) 

 

 

det blir en hopblandning av fakta och tyckanden. Även på ett mer övergripande 

plan kan rapporten uppfattas som otillfredsställande. 

 

Det framgår av rapporten att det kan vara svårt för en utomstående att se 

sambanden mellan styrdokument och verksamhetsplanen för näringslivsarbetet. 

Här har Stadsrevisionens granskning lett till att Näringslivsavdelningen har 

analyserat styrdokumenten och strukturerat om verksamhetsplan, och i nästa 

steg verksamhetsrapporten, för att på ett tydligare sätt visa på linjen från vision 

till planerad och genomförd åtgärd. 

 

Den valda undersökningsmetodiken är i flera avseenden bristfällig, t.ex. när det 

gäller urval av representanter för företagen, se vidare nedan. Av resonemangen 

framgår också att revisorerna inte alltid har lyckats skapa sig en förståelse för 

näringslivets funktionssätt och det kommunala näringslivsarbetets villkor. 

 

Det är därför med besvikelse vi tvingas konstatera att rapporten lider av brister 

såväl faktamässigt som metodiskt och att värdet av rapportens slutsatser 

därmed måste anses som begränsat. 

 

Kommunalt näringslivsarbete – förutsättningar och samband 

För att kunna arbeta med att utveckla näringslivet i en kommun, och för att 

kunna utvärdera detta arbete, behövs en grundläggande förståelse för vilka 

faktorer som formar näringslivets utveckling och vilka av dessa som kan 

påverkas. Man behöver också ha en grundläggande förståelse för vad som är 

möjligt att mäta och vilka begränsningar, för- och nackdelar de olika 

mätmetoderna har.  

 

Faktorer som formar näringslivets utveckling 

Näringslivets utveckling inom ett territorium, t.ex. en kommun, formas av en 

mängd faktorer. De två grundläggande faktorerna är efterfrågan/kunder och 

entreprenörer/leverantörer. Någon måste ha behov och resurser att betala för 

att få dessa behov mötta, och någon måste ha förmågan att möta dessa behov 

på ett tillräckligt effektivt sätt. Utan kunder inga företag, utan entreprenörer, 

som kommer på olika sätt att möta behoven, inga företag. Detta samspel brukar 

sammanfattas i begreppet marknaden. När det gäller en geografiskt begränsad 

marknad, som Borås kommun, tillkommer även en konkurrens mellan lokalt 

aktiva företag och konkurrenter utifrån. Ju bättre det lokala näringslivet kan 

möta den nationella och internationella konkurrensen desto rikare blir den 

lokala marknaden. 

 

Dessa grundläggande förutsättningar kan en offentlig aktör, i vårt fall Borås 

Stad, inte göra mycket åt (förutom i de fall kommunen själv är kunden, till 

exempel vid inköp av livsmedel till skola och omsorg). Det har historiskt gjorts 

försök att ersätta marknadsekonomi med andra modeller, t.ex. planekonomi, 

men det aldrig utfallit till folkflertalets belåtenhet. Det är värt att notera att det 
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Borås Stad kan åstadkomma endast är positiva och negativa variationer inom 

den ram som marknaden ställer upp. 

 

Tyvärr är marknaden aldrig perfekt utan den lider av en mängd brister och 

begränsningar som i sin tur leder till ett antal olika problem, effekten blir då att 

kunder inte kan få sina behov mötta eller att företag inte kan få fram sina 

produkter eller tjänster till marknaden. Exempel på brister som påverkar 

marknaden negativt är kompetensbrist, brist på industrimark, felaktig eller 

otillfredsställande information, bristfällig infrastruktur, monopol, olagliga 

samarbeten mellan företag (kartellbildning), etc. Dessa olika hinder kan ses som 

friktion i marknadsmaskineriet med effekten att maskinen går trögare än den 

annars skulle göra och att marknadens behov inte möts i lika hög grad.  

 

Resultatet av friktionen på marknaden är att den potential som skulle kunna 

finnas inte uppfylls helt och hållet. Här kan olika aktörer, t.ex. en offentlig aktör 

som Borås Stad, gå in och verka för att minska, eller i vissa fall till och med ta 

bort ett eller flera av dessa hinder. Det är här det kommunala näringslivsarbetet 

har en av sina roller, att tjäna som olja i maskineriet. En annan roll för 

näringslivsarbetet kan vara att stödja utvecklingen av det lokala näringslivets 

konkurrenskraft i mötet med externa företag, t.ex. genom att ytterligare 

utveckla lokala styrkeområden, så kallade kluster. 

 

 

Det kommunala näringslivsarbetet 

Det kommunala näringslivsarbetet har två huvudsakliga aspekter med helt 

skilda förutsättningar: 

1. Kommunens myndighetsutövning, där målet är att kombinera 
rättssäkerhet och god service. Här ligger huvudansvaret på respektive 
förvaltning och näringslivsavdelningen har här dels en stödjande och 
rådgivande roll, dels en pådrivande roll. Det är främst denna aspekt som 
mäts med NKI, se vidare nedan. 

2. Kommunens stöd till och samarbete med näringslivet, både som 
helhet och i form av olika kluster och föreningar. (Som framgår av 
revisionsrapporten är stöd till enskilda företag endast tillåtet i speciella 
fall, t.ex. vid omfattande företagsnedläggningar eller varsel.) Detta 
arbete ansvarar kommunens näringslivskontor för i nära samverkan 
med företag och kommun, i första hand KS. Detta arbete beskrivs mer 
nedan. 

 

 

Kommunal myndighetsutövning 

Den kommunala myndighetsutövningen utförs i första hand av följande 

nämnder och förvaltningar: 

 Miljö och Konsument (livsmedelsinspektion, serveringstillstånd, 
tobakstillstånd) 

 Tekniska (markupplåtelse) 

 Stadsbyggnad (bygglov, detaljplaner, etc.) 
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 Brandskydd (ingår inte i denna revision eftersom detta område 
delegerats till SÄRF) 
 

Utmaningen för de berörda nämnderna och förvaltningarna är att kombinera 

korrekt, rättssäker hantering med god service och gott bemötande. Under flera 

år har Borås Stad arbetat för att stödja en sådan positiv utveckling. 

Erfarenheterna från detta arbete visar tydligt att de förvaltningar som har 

engagerat sig i arbetet också uppnår klara förbättringar i NKI-mätningarna. För 

att säkra arbetet med att förbättra bemötandet kan Kommunfullmäktige behöva 

se över ansvarsfördelning i dessa frågor. 

 

Eftersom varken Kommunstyrelsen eller näringslivsavdelningen har 

beslutanderätt i dessa sammanhang bör rapportens slutsatser i dessa delar 

framför allt framföras till respektive förvaltningsnämnd. 

 

 

Stöd till, och samarbete med, näringslivet 

Detta område är, som framgår av rapporten, frivilligt för Sveriges kommuner 

men så gott som alla kommuner i landet har någon form av näringslivsarbete. I 

och med att arbetet är frivilligt finns i princip ingen reglering av hur det bör gå 

tillväga (utom att man bara undantagsvis får gynna enskilda företag). Runt om i 

Sverige har ett antal olika strategier vuxit fram med varierande framgång. För 

Borås Stad gäller följande tre huvudstrategier: 

1. Stöd till kommunens styrkeområden/kluster som ett sätt att stärka 
hela kommunens konkurrenskraft och attraktivitet såväl nationellt som 
internationellt. 

2. Stöd till företagen i kritiska faser i företagens livscykel (oljan i 
maskineriet) t.ex. genom att erbjuda stöd vid företagsstart, expansion 
(t.ex. markköp, kompetens), etc. 

3. Stöd i framväxten av företagsnätverk (B2B) i kommunen genom att 
aktivt arbeta med olika mötesplatser och nätverk, i form av 
företagarluncher, samverkan med företagarföreningar etc. 
 

Dessa tre områden omfattas av Borås Stads vision, fördjupas i 

Näringslivsstrategin och konkretiseras i Verksamhetsplanen för 

Näringslivsavdelningen. 

 

 

Vad formar då näringslivsklimatet? 

Svenskt näringslivs årliga mätning av det kommunala näringslivsklimatet 

omfattar två huvuddelar, dels enkäter med ett antal företagare, dels offentlig 

statistik. I det slutliga resultatet väger enkätsvaren avsevärt tyngre än statistiken. 

En viktig fördel med undersökningen är att den har genomförts ett antal år och 

att alla Sveriges kommuner deltar. Det är dock viktigt att vara medveten även 

om de metodiska svagheterna. För Borås del var det endast 144 företag som 

besvarade enkäten 2018 vilket är 4 % av målgruppen (företag med minst en 

anställd) och 1,3 % av samtliga privata företag i kommunen. Knappt hälften 
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(48%) av de som svarade tillhörde handel- eller byggbranschen. Detta kan 

svårligen betraktas som en stabil grund för långtgående slutsatser. 

 

När Svenskt Näringsliv varje år mäter kommunernas näringslivsklimat påverkas 

resultatet, förutom av kommunens näringslivsarbete och myndighetsutövning, 

även av en mängd andra faktorer. Förutom faktorer som konjunktur och 

förväntningar på kommande ekonomisk utveckling har det i flera fall visat sig 

att lokal medierapportering kan har stor påverkan, framför allt nedåt. Så pekar 

t.ex. en uppföljningsundersökning, som Näringslivsavdelningen lät genomföra 

2016, på att dippen i näringslivsklimatet åren 2015-16 hade nära samband med 

ett antal kommunala beslut som lett till kritik i media och på insändarplats. 

 

Det är också viktigt att ha klart för sig att den stora majoriteten av kommuner 

har värden som ligger mycket nära varandra, liten förändring i en decimal kan 

avgöra placering flera platser upp eller ner. Det är därför vanskligt att lägga stor 

betydelse i mindre förflyttningar upp eller ner. 

 

Kommuner som är framgångsrika har nästan alltid lyckats genomföra följande: 

1. Åstadkommit en samling över partigränserna där man gemensamt 
uttrycker vikten av ett framgångsrikt näringsliv och att detta inte är en 
politisk stridsfråga. 

2. Arbetat med kommunpersonalens serviceattityder. 
3. Genomfört olika aktiviteter för att skapa möten mellan politik och 

företagande, t.ex. företagsbesök. 
4. Undvikit negativa skriverier om kommunala angelägenheter.  

 

Rankingen är därför inte ett enkelt och entydigt mått på kommunens 

näringslivsarbete utan speglar den helhetsbild som den intervjuade gruppen 

företagare upplever när man fyller i enkäten.  

 

 

Slutsats 

För att ha en möjlighet att utvärdera Borås Stads näringslivsarbete är det 

angeläget att ha en helhetsförståelse för näringslivets funktion och vilken roll 

det näringslivstödjande arbetet kan spela. Denna förståelse är också avgörande 

för att rätt kunna tolka de olika typer av mätningar som görs av t.ex. NKI och 

företagsklimat. Kommunstyrelsen kan konstatera att denna förståelse inte alltid 

präglar revisionens rapport. Kommunstyrelsen delar inte de framförda 

slutsatserna utan kritiken förefaller grundad på Stadsrevisionens egen 

uppfattning. 

 

 

Faktafel, otydligheter och brister 

Det kan konstateras att flera av de felaktigheter som fanns i den preliminära 

rapporten har korrigerats efter Näringslivsavdelningens faktagranskning. Dock 
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kvarstår ett antal felaktigheter, otydligheter och brister som kommenteras 

nedan. 

 

 

Avsnitt 2.3.1 

I beskrivningen av vilka delar av visionen som har bäring på näringslivsarbetet 

så saknas, även efter rättningen, fortfarande punkterna ”Människor möts i 

Borås” och ”Livskraftig stadskärna”. 

 

 

Avsnitt 2.3.2 

Utfallet i kommunfullmäktiges indikatorer för perioden 2014 till 2018 var  

 

 2014 2015 2016 2017

 2018 

Svenskt Näringslivs ranking    

  

(lägre=bättre)  36 47 106 118

 94 

Insikts NKI-värde (högre=bättre) 62 – 66 72

 71 

NKI-ranking (lägre=bättre) 177 – 91 73

 112 

 

 

 

Avsnitt 2.3.5 

I avsnittets andra stycket påpekar Stadsrevisorerna att aktiviteterna, 

”företagsbesök av Kommunstyrelsen och etableringsfrågor” inte genomförts 

under 2017. Man underlåter däremot att påpeka att dessa genomfördes helt 

enligt plan under 2018. 

 

 

Avsnitt 2.5 

För att få en bild av företagens uppfattning om Borås Stads näringslivsarbete 

har två av Borås företagarorganisationer intervjuats, Företagarna och 

Västsvenska Handelskammaren. Båda dessa organisationer är uppskattade 

samarbetspartners till Borås Stad i olika sammanhang och båda gör ett utmärkt 

arbete för sina respektive medlemmar och för staden. Problemet är att man har 

begränsat sig till bara intervjua två av Borås alla företagarföreningar. I ljuset av 

det totala arbete som lagts ner på rapporten måste det ses som anmärkningsvärt 

att man inte har lagt större en del av tiden på att få en bredare bild av olika 

företagsgruppers syn på saken. I varje fall borde man ha utsträckt sitt arbete till 

att också omfatta Viareds Företagarförening och Borås Näringsliv, som är två 

av Borås största och mest tongivande föreningar. Borås Näringsliv arbetar t.ex. 

sedan 2006 nära tillsammans med Borås Stad och Högskolan i Borås i 
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utvecklingen av Borås näringslivs. Man deltar också, tillsammans med stadens 

ledning, i Samrådsarenan där olika samrådsfrågor behandlas. Utöver de ovan 

nämnda föreningarna finns ytterligare ett antal kluster- och företagsföreningar 

som alla på olika sätt är delaktiga i utvecklingen av Borås näringsliv och som 

hade kunnat intervjuas för en ännu mer heltäckande bild. 

 

Kommunstyrelsen anser att de slutsatser som dras av intervjuerna hade vunnit 

på om man bemödat sig med att bredda underlaget och lyssna till fler aktörer. 

 

 

Avsnitt 2.6.2 

Såväl arbetet med, som uppföljningen av, NKI-undersökningen har letts av 

näringslivsavdelningen, framförallt från 2015 och framåt. Under denna period 

har olika aktiviteter genomförts, vilka successivt har lett till förbättrade resultat 

för de förvaltningar som engagerat sig i arbetet.  

Att, som Stadsrevisionen gör i rapporten, lyfta ur vissa aktiviteter under 

enskilda år blir missvisande. Under 2017 och 2018 har arbetet i förvaltningarna 

följts av den så kallade näringslivsgruppen med representanter från såväl ett 

antal företagar- och fastighetsföreningar som ett antal förvaltningar. Denna 

grupp har mötts regelbundet 4 gånger per år under 2017 och 2018 och arbetet 

fortsätter under 2019. 

 

 

Avsnitt 2.7 

Stadsrevisionen hävdar dels att ”prioritering av målområden och aktiviteter 

saknas” i verksamhetsberättelsen och att ”det inte sker någon prioritering av 

målområdena” i verksamhetsplanen. Detta är ett minst sagt förvånande 

påstående. I såväl Verksamhetsplanen som Verksamhetsberättelsen har varje 

aktivitet en angiven prioritet tydligt angiven i en separat ruta (låg, medel, hög). 

Målområdena är självklart också prioriterade, de målområden som inte är 

prioriterade tas helt enkelt inte upp i Verksamhetsplanen. 

 

Det sägs också i rapporten att ”De intervjuade uppger att någon mer kvalitativ 

uppföljning av verksamhetsplanens aktiviteter inte sker, varken gällande 

deltagarantal eller ur målsättnings- eller effektivitetssynpunkt”. Vilken av de 

intervjuade som säger detta framgår inte. Fakta i målet är att uppföljning av 

målen i verksamhetsplanen dels sker kontinuerligt i avstämningsmöten varje 

vecka där problem och hinder diskuteras, dels i särskilda prioriteringsmöten 

med näringslivschefen som genomförs då behov uppstår. Utöver detta 

genomförs två strategimöten med samtliga anställda på avdelningen två gånger 

per år, dels i februari och dels i september. Vid dessa möten redovisas 

respektive aktiviteter av ansvarig person samtidigt som utvärdering och 

eventuella omprioriteringar görs. Redovisningar av framgångar, problem och 

omprioriteringar görs också till respektive programråd vid olika möten. Ofta 

genomför avdelningen också egna undersökningar av hur olika arrangemang 

uppfattas av deltagarna, t.ex. vid näringslivsluncherna och näringslivsdagen.  
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Avsnitt 2.8 

I detta avsnitts inledning blandar författarna ihop begreppen när man skriver 

om ”samverkansgrupper och forum” (även om man rättat några av de mer 

graverande felen från utkastet). Fakta är att E-handelsstaden Borås är en av 

kommunens klusterföreningar, Landsbygdsinriktad näringslivsutveckling är en 

kommunal samordningsgrupp, Borås Connected är flera projekt inom logistik 

som projektleds av näringslivsavdelningen. Dessa genomförs i samarbete med 

bla EU, Volvo Lastvagnar, Chalmers och RISE/AstaZero. 

 

Vidare skriver författarna att ”I Verksamhetsplanen finns det inte beskrivet hur 

samordningsgrupperna bidrar till att uppnå Kommunfullmäktiges mål”. Som 

beskrivits ovan är näringslivsarbete ett komplext uppdrag och 

Kommunfullmäktiges mål täcker på intet sätt in allt det som visionen och 

näringslivsstrategin fokuserar på.  

 

I fjärde stycket sägs att ”Näringslivsenheten samordnar gruppen” fakta är att 

Näringslivsenheten ansvarar, driver och sammankallar gruppen. 

 

I sista stycket anges att den ena av de två intervjuade organisationerna ”ofta 

finns med i olika sammanhang som Borås Stad arrangerar” medan den andra 

”finns inte med i något sammanhang”. För Kommunstyrelsen är detta 

förvånande påståenden då båda organisationerna, fast på olika sätt, samverkat 

med Borås Stad i en mängd olika sammanhang, t.ex. kring kompetenstillgång 

och infrastruktur, både lokalt och t.ex. i Almedalen. Båda de intervjuade 

organisationerna är självklart varmt välkomna att i fortsättningen delta i alla 

arenor för samverkan mellan företagen och Borås Stad. 

 

 

Avsnitt 2.9 

Kommunstyrelsen konstaterar att Stadsrevisionen förbehållslöst, och som det 

förefaller oreflekterat, gör sig till tolk för ett snävt urval av de synpunkter och 

idéer som framkommit under samtalen med de intervjuade intressenterna. I 

detta avsnitt torgförs åsikter helt utan faktaunderlag. De representerar dessutom 

tyckanden och önskemål från flera olika intressenter, både inom och utom 

Borås Stad. De förefaller slumpvis valda och verkar lyfts fram för att ge sken av 

att den verksamhet som utövas av Kommunstyrelsen genom 

näringslivsavdelningen inte har förankring i verkligheten och därmed inte möter 

företagens behov eller förväntningar. 

 

 

Sammanfattande bedömning 

Stadsrevisionens rapport ”Granskning av Borås Stads näringslivsarbete” präglas 

av brister i både faktaunderlag, kunskap om näringslivsarbetets förutsättningar 
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och metodik. Arbetet verkar grunda sig på en av Stadsrevisionen i förväg 

bestämd linje. Underlaget bygger, förutom på dokumentgranskning, enbart på 

ett fåtal intervjuer som gjorts med två regionala företagarorganisationer, med 

representanter för de myndighetsutövande förvaltningarna samt med tre 

personer på näringslivsavdelningen. Det framgår inte vilka som intervjuats, vad 

de fått för frågor eller vad de svarat. Av texten framgår inte heller på vilket sätt 

slutsatser och åsikter, som framförs av intervjupersonerna, påverkat 

Stadsrevisionens egna grundläggande antaganden och slutsatser. Det är därmed 

oklart vad som är revisionens egna åsikter och slutsatser. 

 

Stadsrevisionens val att endast intervjua två av stadens många 

företagarföreningar är olyckligt. För att spegla bredden av Borås över 10 000 

företag hade rapporten vunnit på att man breddat underlaget och talat med flera 

olika aktörer, både företagarföreningar och kanske även några företag. Med ett 

sådant angreppssätt hade flera olika perspektiv och åsikter kunnat komma fram 

med en rikare bild som resultat. Stadsrevisionens hade vidare behövt väga de 

olika föreningarnas uppfattningar mot av staden fattade beslut, det allmännas 

intresse av rättssäker myndighetsutövning, god service till företagen, hög 

sysselsättningsgrad, god tillväxt etc, något som inte görs i rapporten. 

 

Kommunstyrelsen delar inte heller den bild som ges i rapporten och konstaterar 

att Näringslivstrategin och Näringslivsavdelningens arbete istället lett till bra 

resultat under perioden. Stadens tillväxt är mycket bra, många företag etablerar 

eller ometablerar sig i Borås, arbetet i våra klusterområden stärker Stadens 

profiler, samarbetet med Högskolan i Borås och stadens företagarföreningar är 

bra och bygger på ömsesidig respekt för våra olika förutsättningar och behov. 

Borås stads näringslivsavdelning utsågs 2016 till landets främsta i en 

riksomfattande undersökning. 

 

Ingenting är givetvis dock så bra utan att det kan bli bättre, men vi anser inte att 

Stadsrevisionens granskning är saklig eller ger en rättvisande bild av effekten av 

Borås stads näringslivsarbete. Kommunstyrelsen har sedan 2015 arbetat på att 

förbättra vår ranking i de olika mätningarna, men som framgått av vår skrivning 

tidigare i detta dokument är det arbetet komplicerat och många svårbedömda, 

och för kommunen opåverkbara, parametrar påverkar resultatet. 

Näringslivsklimatet kan endast förbättras genom ett långsiktigt arbete och det är 

vår uppfattning att det arbete som hittills gjorts, och som nu intensifierats 

ytterligare under 2019, kommer att leda till ett förbättrat resultat.  

 

Näringslivsstrategin är beslutad gälla under perioden 2016-2020. Inför nytt 

beslut och eventuell korrigering av Kommunfullmäktige hösten 2020 kommer 

den nuvarande strategin att grundligt ha utvärderas för att se om de gjorda 

insatserna lett till förväntade resultat. 
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Granskning av Borås Stads näringslivsarbete

1 PROJEKTBESKRIVNING

1.1 Bakgrund
Borås Stad har en viktig roll när det gäller att skapa förutsättningar för företagsetablering och 
för företagarnas möjligheter att utveckla sin verksamhet. Staden påverkar förutsättningarna för 
företagen genom myndighetsutövning som bygglov och utskänkningstillstånd men också genom 
att tillhandahålla tjänster och service av olika slag. 

Kommunfullmäktige har antagit målet att Borås Stad ska vara en av de 35 bästa näringslivskommunerna 
i landet enligt Svenskt näringslivs ranking1. Under flera år har Borås Stad placerat sig ganska långt 
ner i de kundundersökningar som presenteras årligen av Svenskt Näringsliv. Enligt SKL:s Nöjd-
Kund-Index (NKI) har man haft problem att nå Kommunfullmäktiges mål. Med bakgrund av detta 
har revisorerna valt att granska kommunens näringslivsklimat. Granskningens utgångspunkt är 
följsamhet mot lagstiftning och beslut i Kommunfullmäktige och nämnder, samt kommunjämförande 
bedömningar. 

1.2 Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att granska om Borås Stads näringslivsverksamhet är ändamålsenlig och 
effektiv samt om Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av näringslivsarbetet är ändamålsenlig. 

Revisionsfrågor
Den övergripande revisionsfrågan är om Kommunstyrelsens näringslivsverksamhet är ändamålsenlig 
och uppfyller det kommunala uppdraget.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
• Hur har näringslivsklimatet utvecklats i Borås Stad?

• Finns tillfredsställande styrdokument för näringslivsverksamheten?

• Hur bedrivs arbete för att säkerställa förutsättningar för företagare utifrån det
kommunala uppdraget?

• Hur följer berörda nämnder upp sin verksamhet/myndighetsutövning för att
förbättra företagsklimatet?

• Är samverkan mellan nämnder med myndighetsutövning och näringslivsenheten
ändamålsenlig?

• Sker en systematisk uppföljning och utvärdering av näringslivsverksamheten?

• Upplever företagen att kommunens verksamheter bidrar till ett förbättrat
näringslivsklimat?

• Är styrningen av näringslivsarbetet ändamålsenlig?

1.3 Avgränsning
Granskningen omfattar Borås Stads övergripande verksamhet riktad mot näringslivet, främst 
näringslivsenhetens arbete i samarbete med andra nämnders myndighetsutövande verksamhet under 
Kommunstyrelsens ansvar. I granskningen kommer inte området Brandtillsyn granskas, då det inte 
ligger under Borås Stads ansvar, utan är delegerat till SÄRF (Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund). 

1  Borås Stads budget 2018
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1.4 Revisionskriterier
Granskningen utgår från 2 kap kommunallagen (2017:725), Kommunfullmäktiges mål samt 
Borås Stads näringslivsstrategi samt övriga lokala styrdokument. Därutöver används material från 
undersökningar från Svenskt Näringsliv samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

1.5 Ansvariga nämnder
Granskningen berör Kommunstyrelsen, Miljö- och Konsumentnämnden, Tekniska nämnden 
(markupplåtelse) samt Samhällsbyggnadsnämnden. I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger 
att samordna verksamheter såsom att främja sysselsättningen och näringslivet.2

1.6 Metod 
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och intervjuer riktade mot tjänstemän vid berörda 
förvaltningar samt näringslivsorganisationer. Inom ramen för granskningen kommer även genomgång 
av relevant statistik att genomföras.

1.7 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Sandström vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare är 
Stefan Sjöblom och Niclas Ericson vid Revisionskontoret.

2 GRANSKNINGSRESULTAT

2.1 Inledning
Borås Stad har en viktig uppgift i att bidra till ett gott näringslivsklimat. I Borås Stad ligger 
ansvaret för näringslivsfrågorna på Kommunstyrelsens näringslivsenhet. Därutöver har i huvudsak 
fem verksamheter i kommunen direkta kontakter med näringslivet; bygglov, livsmedelskontroll, 
serveringstillstånd, miljötillsyn och markupplåtelse.

Granskningen omfattar Borås Stads övergripande verksamhet riktad mot näringslivet, främst 
näringslivsenhetens arbete i samarbete med andra nämnders verksamhet riktat mot näringslivet.

Att arbeta med näringslivsfrågor ingår inte i det kommunala kärnuppdraget, om man bortser från 
myndighetsbeslut som bygglov, serveringstillstånd, exploateringsfrågor, planarbetet m.m. Ändå är 
det många kommuner som väljer att arbeta med dessa frågor.

2.2 Lagar och förordningar 

2.2.1 Kommunallagen (2017:725)
I 2 Kap. kommunallagen anges de grundläggande bestämmelserna om de Kommunala befogenheterna 
och allmänna kompetens.  

I 2 kap 8 § kommunallagen, Stöd till andra näringsverksamheter, framgår att:

”Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen 
eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns 
synnerliga skäl för det.”

2 Borås Stads författningssamling 2018, Reglemente för Kommunstyrelsen § 3, antaget av Kommunstyrelsen 

 2018-02-08 
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Kommunen har under vissa begränsningar rätt att främja näringslivet i kommunen. Inom det 
egentliga näringslivet får kommuner i princip endast vidta åtgärder som främjar näringslivet i 
kommunen. Till de allmänt näringsfrämjande åtgärderna hör att tillhandahålla mark och teknisk 
service till företagen. Det kan t.ex. handla om att ställa i ordning byggklara industriområden med 
trafikleder, stickspår, vatten och avlopp och upplåtelse m.m.3 

Exempel på andra i princip tillåtna allmänfrämjande åtgärder är kommunala engagemang i utställningar, 
mässor och annan kollektiv marknadsföring.4

Det krävs av de allmänfrämjande åtgärderna att man kan förvänta sig att det kommer att få avsedd 
effekt och att stödet inte innebär ett otillbörligt gynnande av någon enskild näringsidkare. Det 
räcker inte med att själva ändamålet med en åtgärd är kompetensenlig. Stödet eller främjandet måste 
nå sitt mål. Det ska finnas en proportion mellan kommunens utgift och det förväntade resultatet.5

I Borås Stad arbetar främst Näringslivsenheten under Kommunstyrelsen med stöd och allmänfrämjande 
åtgärder gentemot näringslivet.

2.2.2 Plan- och bygglag (2010:900)
Kommunens byggnadsnämnd (Samhällsbyggnadsnämnden) ansvarar enligt plan- och bygglag 
(PBL), för ett antal uppgifter inom lov- och byggprocessen. Kommunerna har enligt PBL ansvar 
för prövning och hantering av lov och förhandsbesked. Byggnadsnämnden ansvarar även för 
frågor om startbesked, slutbesked, att fastställa kontrollplaner, besluta om kontrollansvariga 
samt anordna tekniska samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd under byggprocessen.6 

För detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplaner anger inte PBL att det är byggnadsnämnden 
som ska ansvara för processen fram till antagande utan istället används begreppet kommunen i 
lagstiftningen.7

Samhällsbyggnadsnämnden är även tillsynsmyndighet enligt PBL. Nämnden ska genom tillsyn se 
till att lagstiftningen följs och att felaktigheter och brister åtgärdas.8

Samhällsbyggnadsnämnden har enligt PBL även till uppgift att:9

• verka för en god byggnadskultur och en estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö

• följa den allmänna utvecklingen och ta initiativ om planläggning, byggande
och fastighetsbildning

• samarbeta med andra vars arbete och intressen rör nämndens verksamhet

• lämna råd och upplysningar

• tillhandahålla nybyggnadskarta

I Borås Stad arbetar främst Samhällsbyggnadsnämnden och i vissa delar avdelningen Mark- och 
exploatering under Kommunstyrelsen med olika näringslivskontakter med utgångspunkt i kommunens 
uppgifter enligt PBL.

3 SKL-Kommentus; Kommunallagen med kommentarer, 2011 sid 172-173  

Lundin, Olle & Mandell, Tom; Kommunallagen – En kommentar, 2018:68-71 

Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2017 sid 30-31

4 Ibid.

5 Lindquist, Ulf & Lundin, Olle & Madell, Tom; Kommunala befogenheter, 2016 sid 263-264

6 Boverket; PBL Kunskapsbanken, byggnadsnämndens ansvar och uppgifter, 2019. 

Uppgifterna regleras bl.a. i PBL 8-10 Kap 

7 PBL 5 kap 27 §

8 PBL 11 kap 3 § och 8 kap 2 §

9 PBL 12 kap 2, 4 §§
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2.2.3 Alkohollagen (2010:166) och alkoholförordningen 
(2010:1636)
Kommunernas uppgifter med serveringstillstånd och tillsyn anges i alkohollagen och alkoholförordningen. 

I 8 kap. 1 § Alkohollagen framgår kommunerna är ansvariga för serveringstillstånd avseende 
alkoholdrycker. I 5 kap. Alkoholförordningen framgår att kommunen ska fatta beslut i ett ärende 
om serveringstillstånd inom fyra månader från det att en fullständig ansökan har kommit in till 
kommunen. 

Kommunens tillsynsansvar för områdena servering av alkoholdrycker och marknadsföring av 
alkoholdrycker framgår av 9 kap 2 och 3 §§ alkohollagen.

Kommunerna har utöver ovanstående även visst ansvar när det gäller tillsyn enligt tobakslagen 
(1993:581) och för kontroll av handel med receptfria läkemedel enligt lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel (2009:730). 

I Borås Stad arbetar Tillståndsenheten under Miljö- och konsumentnämnden med tillstånd, tillsyn 
och kontroll utifrån ovan lagstiftning. Arbetet innefattar olika former av kontakter med näringslivet.10 

2.2.4 Miljöbalk (1998:808) och Livsmedelslag (2006:804)
Miljöbalken är huvudlagstiftning på miljörättens område. Det övergripande målet i miljöbalken är 
att främja en hållbar utveckling.11 En grundtanke i miljöbalken är att kommande generationer ska 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Olika slags miljöintressen ska tillgodoses vid tillämpningen 
av balken. Hit hör skyddet för människors hälsa mot olika slags störningar och skyddet för naturen 
och kulturmiljön. Kommunerna har ansvar för vissa former av tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynen 
regleras i förordning om tillsyn enligt miljöbalken (1998:900). I förordningen anges bl.a. vilken 
myndighet som har ansvar för den operativa tillsynen inom olika områden. Tillsynsområden för 
det kommunala ansvaret är b.la områdesskydd, strandskydd, vattenskydd, miljöfarlig verksamhet 
och buller. 12

Livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för konsumenternas 
intressen när det gäller livsmedel.13 Kommunerna är enligt livsmedelsförordning (2006:813) behöriga 
att pröva frågor om godkännande av livsmedelsanläggningar i vissa fall.14 Kontroll och tillsyn 
med utgångspunkt i livsmedelslagen är i vissa avseenden en kommunal uppgift. En kommuns 
uppgift skall fullgöras av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet.15  

I Borås Stad bedrivs de kommunala uppgifterna omkring tillstånd och tillsyn med utgångspunkt i 
miljöbalken och livsmedelslagen av Miljö- och konsumentnämnden. Arbetet innefattar olika 
former av kontakter med näringslivet.  

Sammanfattningsvis har kommunerna ett omfattande ansvar när det arbete med tillstånd, 
tillsyn, planläggning m.m. med utgångspunkt i plan- och bygglagen, miljöbalken, alkohollagen 
och livsmedelslagen gentemot bl.a. näringslivet. Kommunerna kan utöver det även arbeta med vissa 
allmänt främjande åtgärder för näringslivet med utgångspunkt i kommunallagen 2 kap 8 §. Till 

10  Borås Stad; Information om alkohollagen och serveringstillstånd, inte daterad

11  Miljöbalk 1 kap. 1 §

12  Förordning om tillsyn enligt miljöbalk (1998:900) 10 §

13  Livsmedelslagen 1 §

14  Livsmedelsförordning (2006:813) 23 §

15  Livsmedelslagen 11 §
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de allmänt näringsfrämjande åtgärderna hör att tillhandahålla bl.a. mark och teknisk service till 
företagen. Exempel på andra i princip tillåtna allmänfrämjande åtgärder är kommunala engagemang 
i utställningar, mässor och annan kollektiv marknadsföring.  

2.3 Borås Stads styrdokument

2.3.1 Borås Stads vision 2025
I oktober 2012 antogs visionen Borås 2025 av Kommunfullmäktige. Arbetet med att ta fram den 
inleddes drygt ett år tidigare och engagerade förutom politiker även det kommunala ungdomsrådet, 
medborgare, näringslivet, ett 20-tal referensgrupper och ett 20-tal skolor och förskolor. Visionens 
inledningstext är styrande för näringslivsområdet.

Visionsformuleringar som speglar näringslivssamverkan i Vision 2025 är främst:

• Företagandet växer genom samverkan

• Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan
näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling 
som skapar arbetstillfällen.16 Vår långa historia inom handel gör Borås till ett
handelscenter som erbjuder något mer än andra modestäder. Vi skapar kluster
där textil innovation och design möter entreprenörskap och handel. Vi stimulerar 
nyföretagande och entreprenörer som bryter nya vägar.17

Strategin i vision 2025 är:

• Vi organiserar mötesplatser för näringsliv, högskola och Borås Stad där
entreprenörskap och nyföretagande är i fokus.18

Målen i Vision 2025 är utgångspunkt för allt arbete i kommunen och genom att bryta ned visionens 
strategiska målområden till mätbara mål för nämnder och verksamheter görs det möjligt att följa 
upp resultat i respektive års budget och årsredovisning.19

2.3.2 Kommunfullmäktiges mål och Kommunstyrelsens 
reglemente 
Kommunfullmäktiges mål fastställs med utgångspunkt i vision 2025 i Borås Stads budget varje år. 
För 2018 har följande mål fastställts: 20

Kommunfullmäktiges indikatorer

16  Vision 2025, 2012:4

17  Vision 2025, 2012:5

18  Vision 2025, 2012:14

19  Borås Stad; Styr- och ledningssystem, fastställd av Kommunfullmäktige 2010-02-25, rev. 2016:4

20  Borås Stads budget 2018:17
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Kommunstyrelsens reglemente 
I Kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att samordna verksamheter såsom att främja sysselsättningen 
och näringslivet. Kommunstyrelsen ska svara för överläggningar och förhandlingar rörande dessa 
frågor.21

2.3.3 Borås Stads Budget 2018
I Budget 2018 står det under visionsområdet, företagandet växer genom samverkan, om 
näringslivsverksamhet. Kommunstyrelsens åtaganden är att:22

”Vi är alla ömsesidigt beroende av varandra – företagen, staden och alla de som arbetar åt både företag 
och kommun. Därför behöver vi täta kontakter och goda relationer. När företagsklimatet undersöktes i 
Borås i våras bidrog de tillfrågade företagen med ett tydligt budskap till staden: Bättre dialog och större 
förståelse från politiker och tjänstemän för företagandets villkor.

Vi tar fasta på denna önskan om bättre dialog genom att hela Kommunstyrelsen vid minst tre tillfällen 
under 2018 gemensamt besöker ett större eller mindre företag. Tanken är detta sedan ska fortsätta i en 
takt av 3‐6 företagsbesök per år. Vi vill på detta enkla sätt göra en markering, föregå med gott exempel 
som vi förutsätter kommer att få spridningseffekter i hela den kommunala organisationen.”

2.3.4 Näringslivsstrategi, etableringspolicy och handelsvision 

Näringslivsstrategi
Näringslivsstrategin antogs av Kommunfullmäktige den 29:e september 2016 och ska uppdateras 
2020. Näringslivsstrategin utgår från Vision 2025, där näringslivets utveckling framhålls avgörande 
för stadens betydelse att växa hållbart och ekonomiskt. Strategin är ett övergripande dokument 
med syftet att tydliggöra och utveckla kommunen till en bra stad för företagande. Syftet uttrycks 
på följande vis: 

” för att skapa goda förutsättningar för detta krävs såväl ett kraftfullt lokalt engagemang, förståelse för 
företagandets villkor, satsningar på service och tillgång till etableringsmark som en äkta samverkan med 
företagen.”23

I strategin påvisas även ansvarsområden för näringslivsfrågorna: 

”Kommunfullmäktige beslutar om strategi och inriktning, Kommunstyrelsen har det operativa ansvaret 
för näringslivsstrategin.”24

I näringslivsstrategin identifieras bl.a. strategiska områden i form av Penta helix modellen, olika 
klusterområden, handel i staden och service, kommunikation, bemötande och myndighetsutövande.25

En strategi är enligt Borås Stads riktlinjer för styrdokument det mest översiktliga och överordnade 
av de aktiverande dokumenten, men samtidigt det mest abstrakta. Strategin gör ett vägval, pekar 
ut handlingsriktningar och långsiktiga mål, men går inte in på hur man praktiskt ska agera. Det 
återstår att tolka och bryta ner detta dokument i mera detaljerade skrivningar.26

21  Borås Stad; Reglemente för Kommunstyrelsen, reviderat 2018-03-23

22  Borås Stads budget 2018:6

23  Borås Stad; näringslivsstrategi, 2016:3

24  Ibid.

25  Borås Stad; näringslivsstrategi, 2016:5-6

26  Borås Stad; Riktlinjer för styrdokument, 2016:3
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Handelsvision
Borås Stad har en handelsvision, Framtidens handel i Borås, kopplad till Vision 2025. Handelsvisionen 
omfattar b.la åtta olika mål.27

Etableringspolicy
Borås Stads Etableringspolicy är ett komplement till den antagna näringslivsstrategin och ses av 
Kommunstyrelsen som en bilaga till denna.28

Etableringspolicyn har två inriktningar: 

• Tillväxt i fokus
Om- och nyetablering är en förutsättning för tillväxt. Borås Stad ska därför vara
den naturliga etablerings- och utvecklingsregionen för våra fokusområden inom
textil, modeföretag och framtida handel med konsumentinsikt i Sverige.
Företag och organisationer, nationella som internationella, från olika branscher
ska ha möjlighet att etablera sig inom Borås Stad och hitta lämplig mark
och/eller lokaler, skapa affärsmöjligheter och kunna delta i olika nätverk

• Vårt förhållningssätt
Genom professionalism, engagemang och samverkan arbetar vi för tillväxt och
ständiga förbättringar. Borås Stad ska växa genom kreativitet och mod att tänka
och handla i nya banor. Detta når vi genom att stärka det befintliga näringslivet
och våra fokusområden, samtidigt som vi genom proaktivt arbete lockar nya
branscher för etablering i vårt område. Genom ett stort engagemang får vi ett
brett, diversifierat och dynamiskt näringsliv där kompetens tydligt matchas till
företagens behov

2.3.5 Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för 
Näringslivsenheten
För Näringslivsenheten finns det interna verksamhetsdokument som benämns verksamhetsplan 
och verksamhetsberättelse.29 Verksamhetsplanen är planering för Näringslivsenheten i två år 
framåt. Verksamhetsberättelsen är en summering av genomförda och icke genomförda aktiviteter 
för verksamheten det senaste verksamhetsåret. Dokumenten är enligt uppgift från intervjuade inte 
antagna i Kommunstyrelsen, men dess innehåll är avstämt med programansvariga kommunalråd. 

Verksamhetsberättelsen för 2017 följer upp verksamhetsplanen (2017-2018) genom självskattning 
av genomförda aktiviteter. Stadsrevisionen noterar att de områden som Borås Stad i budget 2017 
tillsammans med näringslivsorganisationerna lyft som viktiga frågor, företagsbesök av Kommunstyrelsen 
och etableringsfrågor, tillhör de aktiviteter som inte är genomförda. 30

En grundligare genomgång av Näringslivsenhetens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 
återfinns i kap. 2.7. 

27 Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/foretagare/kvalitetresultatochjamforelser/utvecklingsarbetenochprojekt/ 

 handelsvisionen.4.3a190f22158fdcf7b0c47597.html; 2019-01-02

28 Borås Stad; Etableringspolicy

29 Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/  

 stadsledningskansliet/naringsliv.4.6a80e56d15869d0d313d42ce.html ;2019-01-02

30 Borås Stad; Budget 2018:6 

https://www.boras.se/foretagare/kvalitetresultatochjamforelser/utvecklingsarbetenochprojekt/handelsvisionen.4.3a190f22158fdcf7b0c47597.html
https://www.boras.se/foretagare/kvalitetresultatochjamforelser/utvecklingsarbetenochprojekt/handelsvisionen.4.3a190f22158fdcf7b0c47597.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/stadsledningskansliet/naringsliv.4.6a80e56d15869d0d313d42ce.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/stadsledningskansliet/naringsliv.4.6a80e56d15869d0d313d42ce.html
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2.4 Borås Stads organisation av näringslivsarbetet 
2.4.1 Kommunstyrelsen - Näringslivsenheten
Näringslivsenheten hör organisatoriskt till Kommunstyrelsens verksamhet i Stadsledningskansliet. 
Avdelningen arbetar med att få fler företag att etablera sig i staden och med att främja befintliga 
företags utveckling och tillväxt. Näringslivsenheten arbetar också med att stödja innovativa miljöer 
och entreprenörskap genom samverkan med näringslivet. På avdelningen arbetar nio medarbetare 
samt näringslivschef. På avdelningen drivs även ACTE-kontoret då Borås Stad är ordförande för 
det textila europeiska nätverk under åren 2016-2019. 

Avdelningens verksamhetsidé är att enheten ska uppfattas som en professionell, serviceinriktad och 
proaktiv aktör av näringslivet och kommuninvånarna.31

Näringslivsenheten ska enligt näringslivsstrategin arbeta med följande målområden:32

• Etablering

• Regional och lokal tillväxt

• Logistik

• Omvärldsanalys

• Internationellt arbete

• Kommunikation och marknadsföring

• Internt arbete

• Miljö och hållbarhet

• Strategiska samarbetspartners

• Särskilda aktiviteter

Näringslivsenheten har övergripande ansvar för Borås Stads webbplats för företagare som finns på 
hemsidan. Portalen är en webbplats för företagare där Borås Stad samlat information för näringslivet. 
Respektive förvaltning sköter sin del av informationen på webbplatsen.33 Webbplatsen för företagare 
är enligt intervjuade fortfarande under uppbyggnad.

2.4.2 Kommunstyrelsen – Mark och exploatering
Kommunstyrelsen styr Stadsledningskansliet. Stadsledningskansliet har tio avdelningar varav Mark 
och exploatering är en. Avdelningen leds av en avdelningschef. Avdelningen leder, utvecklar, följer 
upp och samordnar frågor som avser mark- och exploateringsverksamhet. Avdelningen utvecklar 
bostads- och industriområden. De arbetar även med köp och försäljning av fastigheter, tomträtter, 
arrenden samt förmedlar kommunala småhustomter.34  

2.4.3 Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet med att nå stadens miljömål och 
en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Nämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet 
kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena 

31 Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/  

 stadsledningskansliet/naringsliv.4.6a80e56d15869d0d313d42ce.html; 2019-01-02

32 Borås Stad; näringslivsstrategi, 2016

33 https://www.boras.se/foretagare; 2019-01-02

34 Borås Stads intranät: https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet/  

 organisation/markochexploatering; 2019-01-02

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/stadsledningskansliet/naringsliv.4.6a80e56d15869d0d313d42ce.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/stadsledningskansliet/naringsliv.4.6a80e56d15869d0d313d42ce.html
https://www.boras.se/foretagare
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet/organisation/markochexploatering
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet/organisation/markochexploatering
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miljötillsyn och livsmedelskontroll. Miljö- och konsumentnämnden styr över Miljöförvaltningen.
Miljöförvaltningen arbetar tillsammans med samarbetspartners på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Miljöförvaltningens uppdrag och 
ansvar är att se till att lagar och regler följs för miljöfarlig verksamhet, boendemiljö, livsmedelshantering, 
receptfria läkemedel, serveringstillstånd för alkohol och tobak. Två av förvaltningens enheter arbetar 
mot näringslivet direkt: 35

Livsmedelskontroll med därtill hörande serveringstillstånd
• Avdelningen har tillsyn över restauranger, butiker, tillverkare och vattenverk.

Tillsynen omfattar både privat och kommunal verksamhet

• Tillsynen omfattar handläggning av anmälningar om registrering och tillsynsbesök 
på verksamheterna (offentlig kontroll). Livsmedelskontroll ser till att lagar och
förordningar följs. Om brister framkommer vid tillsynsbesök kan det resultera
i förelägganden om att bristerna ska rättas till. Om brott upptäcks är nämnden
skyldig att göra en åtalsanmälan

I intervjuer uppges att serveringstillstånd har bra information på hemsidan, under webbplatsen 
för företagare, för att möta företagarnas frågor. Via webbplatsen för företagare nås två e-tjänster 
av de som Miljö- och konsumentnämnden har. E-tjänsterna avser ansökan om serveringstillstånd 
samt anmälan om försäljning av folköl eller tobak. Omkring 95 % av ansökningarna inom dessa 
områden sker elektroniskt. Det finns fortfarande möjlighet att få hjälp genom att boka in personliga 
möten eller via telefon. Handläggningstiden för ansökningar via e-tjänsterna uppgår under 2018 
till c:a två veckor.

Miljötillsyn
• Miljötillsyn utövar tillsyn enligt miljöbalken som omfattar vissa miljöfarliga

verksamheter, förorenade områden, kemiska produkter, avfall samt hälsoskydd

• Enheten bistår även smittskyddsläkare inom smittskyddet med att spåra smittkällor
och förhindra ytterligare smittspridning

• Enheten jobbar dels med planerad tillsyn på fasta objekt, dels i projektform som
kan omfatta en viss bransch eller område

• Enheten arbetar även med tillståndsgivning för exempelvis miljöfarlig verksamhet
och viss livsmedelsverksamhet

Vid intervju uppgavs att cirka 60 % av Miljö- och konsumentnämndens verksamheter omfattas av 
nöjd-kund-index (NKI) undersökningen, som Borås Stad utför varje år. Verksamheterna har även 
stor andel offentliga kunder (ex. skolkök) som inte följs upp av NKI eller dylika undersökningar. 

2.4.4 Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden styr Samhällsbyggnadsförvaltningen och fastställer även målen för 
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet. Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås driver 
verksamhet inom områdena bygglov, detaljplanering, mätning, kartproduktion, GIS (geografiskt 
informationssystem) och lantmäterifrågor.36  

Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är bland annat att arbeta för att plan- och bygglagens och 
miljöbalkens intentioner, som handlar om hushållande med naturresurser och estetik i bebyggelse 

35 Borås Stads intranät: https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/miljoforvaltningen/

 organisation.4.3025bc80148884464ed3df6.html; 2019-01-02

36 Borås Stads webbplats:

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen;  

 2019-01-02

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/miljoforvaltningen/organisation.4.3025bc80148884464ed3df6.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/miljoforvaltningen/organisation.4.3025bc80148884464ed3df6.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/samhallsbyggnadsforvaltningen
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och miljö, uppfylls. Förvaltningen ska också arbeta för att allmänna och enskilda intressen vägs 
samman genom öppenhet och delaktighet i stadsbyggnadsprocessen. Förvaltningen ska även arbeta 
med hög kompetens, tydlighet, opartiskhet, god service och kvalitet.37

Förvaltningens Plan- och bygglovsavdelning arbetar mot näringslivet. Vid intervju uppges att cirka 
10 % av enhetens totala arbetsomfång berör näringslivet i Borås. Förvaltningen har de senaste åren 
arbetat mycket med bemötande och tillgänglighet, bland annat har man upprättat ett elektroniskt 
bokningssystem, samt infört automatiseringar via en digital robot i bygglovsprocessen. År 2018 fick 
man pris som ”Årets klättrare” i NKI-undersökningen Bygglovsindex av Sveriges byggindustrier. 
Detta då man förbättrat sin plan- och byggprocess.38

2.4.5 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden styr Tekniska förvaltningen. Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och 
cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag 
samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.39 

Den enhet som främst arbetar mot näringslivet är enheten för markupplåtelse. Markupplåtelse 
avser frågor gällande att använda kommunens mark på olika sätt (t.ex. uteservering, konserter eller 
uppförande av byggnadsställningar). För att använda offentlig mark till något annat än vad den 
är avsedd för krävs som regel tillstånd av polisen. Tekniska förvaltningens handläggare avger ett 
yttrande på ansökan som inkommit till polisen. Nästan alla platser utomhus där allmänheten kan 
röra sig är offentlig mark. Andra benämningar på offentlig mark är offentlig plats, allmän plats 
eller allmän mark.40

Enheten för markupplåtelse har enligt intervjuade de senaste åren arbetat mycket med det interna 
arbetsflödet för att ansökan är korrekt vid inlämning till Borås Stad eller Polisen. Handläggare har 
även många möten med restaurangägare och andra företagare hos dem för att gå igenom ansökningar. 
Arbetet på enheten Markupplåtelse utförs av en handläggare på Tekniska förvaltningen.

2.5 Näringslivsorganisationer
Det finns flera näringslivs- och branschorganisationer som verkar inom näringslivet i Borås. Stadsrevisionen 
har valt att intervjua de två största näringslivsorganisationerna. Båda organisationerna representerar 
flest företag och flest olika branschsegment. Urvalet är genomfört för att med ett fåtal intervjuer 
kunna ge en så representativ bild som möjligt om Borås Stads näringslivsarbete från företrädare 
från näringslivet.

Företagarna
Företagarna är Sveriges största näringslivsorganisation. Organisationen representerar 70 000 företagare 
i landet. Medlemmarna är näringslivsföreträdare och stödmedlemmar.41 

Organisationen har ett regionalt kontor för Västra Götaland i Göteborg. Utöver de regionala kontoren 
finns ca 260 lokalföreningar. Företagarna finns representerade med kontor i Borås och har en 
ordförande. I Borås verkar företagarna för att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla 
och äga företag. Arbetet syftar till att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett 

37 Ibid.

38 https://www.boras.se/nyheter/nyheter/borasutseddtillaretsklattrare.5.24c372b165863b44447fd1e.html; 2019-01-02

39 Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnder/

 tekniskanamnden.4.392266d31578efe53774bda3.html; 2019-01-02

40 Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/foretagare/lokalermarkochbygglov/

 anvandakommunensmarkmarkupplatelse.4.143f48f4158d2c5dae299d9a.html; 2019-01-02

41 https://www.foretagarna.se/om-foretagarna/; 2019-01-02

https://www.boras.se/nyheter/nyheter/borasutseddtillaretsklattrare.5.24c372b165863b44447fd1e.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnder/tekniskanamnden.4.392266d31578efe53774bda3.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnder/tekniskanamnden.4.392266d31578efe53774bda3.html
https://www.boras.se/foretagare/lokalermarkochbygglov/anvandakommunensmarkmarkupplatelse.4.143f48f4158d2c5dae299d9a.html
https://www.boras.se/foretagare/lokalermarkochbygglov/anvandakommunensmarkmarkupplatelse.4.143f48f4158d2c5dae299d9a.html
https://www.foretagarna.se/om-foretagarna/
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klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag. Företagarna ordnar bland annat temadagar, 
event, seminarium, middagar, delar ut priser och är aktiv på sociala medier.42

Västsvenska Handelskammaren
Västsvenska Handelskammaren är en partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med ca 
2 900 medlemsföretag från hela Västsverige. Huvudkontoret finns i Göteborg. Vid det lokala 
Boråskontoret finns en regionchef samt två affärsutvecklare som ansvarar för Handelskammarens 
verksamhet i Sjuhäradsbygden. 

Västsvenska Handelskammaren arbetar för att påverka opinion och politiska beslut för näringslivets 
bästa. Handelskammaren arbetar bland annat för att förbättra Västsveriges infrastruktur. Fokus 
ligger på väg- och flygförbindelser. Under senare tid har Västsvenska Handelskammaren verkat för 
bättre järnväg och kollektivtrafik och för att skapa bättre relationer mellan skola och näringsliv. 
Handelskammaren tillhandahåller olika tjänster för att underlätta företagens verksamhet, som till 
exempel affärsnätverk, utbildningar, konsulttjänster inom internationell handel, och juridiska tjänster.43

2.6 Jämförelser med andra kommuner

2.6.1 Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. 
Kommunerna rankas från plats 1 till 290. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva 
företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2018 års ranking bygger till 
två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-
april 2018 och ytterligare en tredjedel bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och 
Upplysningscentralen (UC). Borås hamnar 2018 på plats 94, en förbättring med 24 placeringar 
mot föregående år. I ett längre perspektiv har kommunen tappat jämfört med 2014 när Borås 
Stad låg på 36:e plats.44 Svensk Näringslivs ranking presenteras i sin helhet i Bilaga 1. 
Diagrammet nedan visar rankingutvecklingens förändring de senaste åren.45

42  Ibid.

43  https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/om-oss/; 2019-01-02

44  www.foretagsklimat.se; 2019-01-02

45  Svenskt näringslivs ranking, Västsvenska Handelskammaren, Borås, 2018-11-09

https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/om-oss/
http://www.foretagsklimat.se
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Diagram 1 Svenskt Näringslivs ranking

I diagrammet ovan låg Borås på mellan plats 36 och 66 i rankingen under åren 2010 till 2015. 
Mellan år 2015 och 2016 tappar Borås från plats 47 år 2015 ned till plats 106 år 2016. Mellan 2016 
till 2018 har rankingen gått från plats 106 till plats 94. 

I syfte att jämföra Borås Stads utveckling av SNI jämfört med andra städer har en jämförelse ställts 
samman mellan Borås SNI och medelvärdet för kommungruppen större städer. Diagrammet nedan 
visar Borås rankingutveckling de senaste fem åren jämfört med andra större städer.46

46  www.kolada.se Kommungruppen större städer innefattar 21 kommuner. Se närmare definition i Kolada. 2019-01-15

http://www.kolada.se
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Diagram 2 Rankingutveckling 2014-2018 jämfört med större städer

Borås ligger för samtliga år över medelvärdet för jämförelsegruppen. År 2014 placerade sig Borås 
på plats 36 medan de övriga större städerna placerade sig på plats 111 (medelvärde). Borås tappar 
kraftigt i ranking mellan 2015 och 2016. Även de större städerna tappar men nedgången är inte alls 
lika kraftig som den är för Borås vilket illustreras av diagrammet ovan. De större städerna ligger 
kvar på samma plats i rankningen under 2017 som 2018 medan Borås klättrar under samma period.  

Tabellen nedan visar några av de 18 faktorer som vägs in när Svenskt Näringsliv gör rankningen samt 
hur dessa faktorer utvecklats under perioden 2014-2018 för Borås Stad. Västsvenska Handelskammaren 
har utifrån Svenskt Näringslivs ranking gjort en sammanställning av de faktorer i mätningen där 
Borås Stad har tappat flest platser 2014-2018. 
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Tabell 1. Några faktorer som vägs in vid rankingen samt förändring i placering under perioden 2014-2018 47

Av tabellen ovan framgår att den negativa förändringen är stor för flera faktorer. Borås tappar i 
placeringar över 100 platser när det gäller områdena; tillämpning av lagar och regler, tjänstemännens 
attityder till företagande, service till företag och kommunpolitikernas attityder till företagande. För 
dessa fyra områden är Borås Stads sammanvägda ranking 178 av Sveriges 290 kommuner. 

2.6.2 SKL:s nöjd-kund-index (NKI), Insikt
SKL genomför löpande en mätning kallad Insikt. Insikt är en servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare. En enkät skickas till kunder 
(företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen 
under mätåret. Sex myndighetsområden mäts: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och 
hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. 48

Resultaten kan löpande följas via en webbportal som åskådliggör resultaten över tid. Enkäten 
innehåller 40 frågor; tre NKI-frågor (nöjd-kund-index), 11 bakgrundsfrågor, tre öppna frågor samt 
23 frågor kopplade till sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet (se bilaga 2).49 Svarsfrekvensen i Borås Stad är 47 %, den är relativt 
låg men godkänd enligt intervjuade på Stadsledningskansliet.

För år 2018 är inte samtliga mätvärden färdigställda. Stadsrevisionen väljer därför att använda sig 
av 2016 och 2017 års NKI-värden i granskningen.50

Enligt intervjuade vid Näringslivsenheten i Borås följer man främst utvecklingen av näringslivsklimatet 
med hjälp av NKI via Insikt löpande. 

47 Svenskt näringslivs ranking, Västsvenska Handelskammaren, Borås; 2018-11-09

48 SKL:s webbplats https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/

 lopandeinsikt.6696.html 

49 https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-foretagsklimat-2017.html; 2019-01-02

50 Stadsrevisionen har tagit del av värden för Tertial 1 och 2 år 2018, men då hela året saknas har vi valt att bortse från  

siffrorna för 2018. Det är också i vissa fall väldigt låg svarsfrekvens i materialet

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/lopandeinsikt.6696.html
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/lopandeinsikt.6696.html
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-foretagsklimat-2017.html
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NKI undersökningen redovisas på två olika sätt. Dels genom presentation av NKI-värdet som visar 
på utfallet för respektive område för mätningen. NKI värdet sammanställs sedan jämfört med 
andra kommuners resultat inom respektive område och totalt i en ranking. Deltagande kommuner 
i NKI-undersökningen för 2016 och 2017 är 159 kommuner. 

Sammanställning av NKI värden för Borås Stad för 2016 och 2017 blir enligt följande: 

Diagram 3 Myndighetsområden – NKI värde

Genomgång av NKI för Borås Stad 2016 och 2017 visar att Borås Stad har ett NKI-värde totalt 
på 72, i jämförelse med samtliga kommuner som har NKI-värde med medelvärde 71.51 Ytterligare 
slutsatser man kan dra av Borås Stads resultat är: 

• att Kommunfullmäktiges indikator är NKI-värde på 66. NKI-värdet tangerar
man eller når med marginal för samtliga verksamheter som omfattas av mätningen 

• att samtliga förvaltningsområden har förbättrats eller har samma resultat från
2016 till 2017

• att Borås rankas totalt som 74 av 159 deltagande kommuner

Näringslivsenheten mäter sedan år 2016 myndighetsutövningen var fjärde månad i NKI-undersökningen. 
Gällande de olika verksamheterna i Borås Stad som har myndighetsområden för näringslivet har 
NKI förbättrats för flera verksamheter. Det är främst verksamheterna bygglov, markupplåtelse 
och serveringstillstånd (se diagram 3). Livsmedelskontroll har samma värden 2016 och 2017. 
Miljötillsynsverksamheten har inte kunnat mäta sina värden 2016 p.g.a. personalomsättning varför 
jämförelse inte kan göras. Samtliga verksamheter och totala siffran för Borås Stad ligger i enlighet 
eller över Kommunfullmäktiges mål för NKI som är satt till 66 för år 2017. Det totala utfallet var 
NKI på 72 för Borås Stads myndighetsutövande verksamheter.

51  SKL:s nöjd-kund-index, statistik hämtad från Kolada.se; 2019-01-02 
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Våren 2017 höll Näringslivsenheten ett informationsmöte gällande resultatet av 2016 års NKI. På 
mötet deltog företrädare från alla myndighetsutövande verksamheter. På mötet arbetade man fram 
en handlingsplan med förbättringsåtgärder för respektive verksamhet. Stadsrevisionen noterar att 
ingen sådan träff har skett under 2018. 

Diagrammet nedan är en jämförelse av NKI mellan Borås och medelvärdet för kommungruppen 
större städer per verksamhetsområde. 

Diagram 4 Borås Stads verksamheter jämfört med större städer-gruppen i Kolada52

Jämförelsen visar att två områden ligger över resultatet för kommungruppen större städer – markupplåtelse 
(Tekniska nämnden) samt miljötillsyn (Miljö- och konsumentnämnden). Tre områden ligger under 
medelvärdet för större städer – bygglov (Samhällsbyggnadsnämnden), livsmedelskontroll (Miljö- och 
konsumentnämnden) och serveringstillstånd (Miljö- och konsumentnämnden). 

52  www.kolada.se Kommungruppen större städer innefattar 21 kommuner. Se närmare definition i Kolada; 2019-01-02

http://www.kolada.se
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En genomgång av NKI:s serviceområden för Borås Stad avseende 2016 och 2017 jämfört med 
kommungruppen större städer visar på följande utfall: 

Diagram 5 Borås Stads mätområden jämfört med större städer-gruppen i Kolada

I diagrammet framgår att Borås Stad har förbättrat sina resultat från 2016 till 2017 inom samtliga 
områden. Företagsklimatet totalt ligger något bättre än medelvärdet för kommungruppen större 
städer.53 Det enda området där Borås Stad har ett sämre NKI värde för 2017 än jämförelsegruppen 
är inom området effektivitet.

2.6.3 Andra kommuners näringslivsprogram
Som en del i granskningen har Stadsrevisionen genomfört en enklare omvärldsbevakning.  Granskningen 
utgår från fyra större kommuners näringslivsprogram eller motsvarande; Helsingborg, Malmö, 
Västerås samt Uppsala kommun. Dessa fyra valdes ut då de vid genomgång av de större kommunerna 
i Sverige hade näringslivsprogram som fanns enkelt tillgängliga på respektive kommuns hemsida. 
Därutöver har Stadsrevisionen gått igenom näringslivsstrategier eller motsvarande för ett antal mindre 
kommuner. Denna del av granskningen utgår från Nyköping, Båstad, Kramfors och Gällivare.

De fyra granskade större kommunerna har ett övergripande visionsdokument som b.la omfattar 
näringslivsarbetet. Man har sedan beslutat om program eller planer för verksamheten avseende 
arbete med näringslivet som konkretiserar hur visionsmålen ska nås och hur arbetet ska följas upp. 

De mindre kommunerna saknar oftast visionsdokument, men har istället näringslivsstrategier. I 
en av kommuner där man har en näringslivsstrategi finns även en beslutad handlingsplan kopplad 
till strategin.54

53  www.kolada.se; 2019-01-02

54 Se exempelvis Nyköpings kommun; https://nykoping.se/naringsliv--arbete/naringslivsstrategin-och-handlingsplan/;  

 2019-01-02

http://www.kolada.se
https://nykoping.se/naringsliv--arbete/naringslivsstrategin-och-handlingsplan/
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2.6.4 Intervjuer med näringslivsorganisationer
I intervjuer med näringslivsorganisationerna framkommer bl.a. att en av organisationerna är särskilt 
bekymrade över tappet i ranking under åren 2014 till 2018. En av de intervjuade näringslivsorganisationerna 
uppger att de har varit i kontakt med kommunchefen för ett par år sedan då man såg att Borås började 
tappa i rankning. En av de intervjuade efterfrågar en större samverkan med Borås Stad. Det kan 
också finnas vissa aktiviteter som Staden anordnar men som kanske inte är det mest efterfrågade 
och prioriterade av näringslivet menar man. 

Vid intervju med en av näringslivsorganisationerna uppger de vara särskilt bekymrade över de 
sjunkande siffrorna kring attityder hos kommunala tjänstemän gentemot näringslivets företagare, där 
det dessutom är ett prioriterat område i Vision 2025. När det gäller tillämpning av lagar och regler 
menar näringslivsorganisationen att tjänstemännen ibland kan vara lite tydligare och informera på 
ett flexiblare sätt utan att för den delen tänja på lagen. Tjänstemännen är rädda att göra fel upplever 
man. Bägge näringslivsorganisationerna efterlyser någon form av analys, vad ligger exempelvis bakom 
de sjunkande siffrorna kring attityderna. Detta bör Näringslivsenheten och Kommunstyrelsen 
analysera närmare, menar man.  

När det gäller attityder till företagande och service kan det vara en lång process att förbättra. När 
rankingen visar på negativa attityder omkring företagande från både politiker och kommunens 
tjänstemän behöver man kanske börja från grunden menar den intervjuade. 

Andra kommuner har enligt en av de intervjuade lyckats mycket bra med sitt näringslivsarbete, exempelvis 
Rättvik som arbetat med ”Rättviksmodellen” 55(dialogbaserad tillstånds- och tillsynshandläggning 
i kommunen). Ett annat exempel är Marks kommun som tagit hjälp av en extern aktör under en 
längre tid för att exempelvis förbättra attityder till företagande. 

En av organisationerna konstaterar samtidigt att man är ganska nöjd med näringslivsklimatet 
generellt i Borås Stad, men det finns alltid förbättringspotential menar man. Ett problem med 
Svenskt Näringslivs ranking är att den kan upplevas ”för tunn”. Detta då det dels kan vara för 
få företag som svarat, och dels kan svaren utgå ifrån den allmänna känslan av hur Borås Stad 
fungerar. Undersökningen från Svenskt Näringsliv behöver på det sättet kompletteras även med 
annan information för att få reda på vad som är angeläget för lokala näringsidkare. 

En av näringslivsorganisationerna föreslår att Borås Stad exempelvis kan ta reda på vad företagen i 
Borås anser behöver göras genom att skicka ut en enkät med lokalt förankrade frågor till en mängd 
företagare. Även om svarsfrekvensen skulle ligga lågt på en sådan enkät skulle mycket nyttig input 
erhållas. Vill Borås Stad få reda på anledningarna till ex. varför rankingen sjunker och vad som 
behöver göras för att förbättra resultaten behöver Staden finna former för dialog med näringslivet 
på ett strukturerat sätt. 

En av näringslivsorganisationerna framhåller att det borde bildas en grupp som ansvarar och samverkar 
kring frågorna om hur näringslivsklimatet fungerar samt vad kan vi påverka och vad som kan bli 
bättre. 

En av organisationerna noterar att Borås Stad arbetar med NKI där går det att göra jämförelser med 
liknande större städer. Det finns säkert något som de städerna gör som Borås kan lära sig utav för att 
bli ännu bättre menar man. De intervjuade näringslivsorganisationerna anger även att det bör vara 
ett större fokus på företagare eftersom de genererar intäkter. Andra viktiga frågor som lyfts fram, 
ur ett näringslivsperspektiv, är lokaliseringen av snabbjärnvägen och bristen på hotellrum i Borås.

55 Svenskt Näringslivs webbplats: https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/kronoberg/livsmedelsverket-fick-ge-sig-for- 

 opinionen_694499.html; 2019-01-15 

https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/kronoberg/livsmedelsverket-fick-ge-sig-for-opinionen_694499.html
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/kronoberg/livsmedelsverket-fick-ge-sig-for-opinionen_694499.html
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En av näringslivsorganisationerna konstaterar att det är viktigt att de kommer med inspel och får 
Borås Stad att tänka ”utanför boxen”. Organisationen framhäver b.la att: 

”det är viktigt att det undersöks vad som behöver förbättras, utarbetas en strategi för att komma dit Borås 
vill, att göra och lägga resurser på rätt saker”

En av näringslivsorganisationerna tycker även det är bra om politikerna sätter ned foten och presenterar 
ett mål såsom t.ex. att Borås ska vara bland de bästa bland de större städerna i Sverige eller Borås ska 
vara topp 15 bland alla större städer. Den andra näringslivsorganisationen anser att man behöver sätta 
ett mål där man bestämmer sig för att till exempel ligga på topp 25 i Svenskt Näringslivs ranking. 
Man nämner även att Borås Stad bör i målsättningen ta hänsyn till närliggande kommuner som 
har högre ranking och kan konkurrera om exempelvis företagsetableringar.

Stadsrevisionen noterar att det i Kommunfullmäktiges budget 2019 finns målet gällande Svenskt 
Näringslivs ranking att:

”Borås Stad ska vara bäst av landets femton största kommuner när näringslivet betygssätter hur det är 
att driva företag i sin kommun”. 56

2.6.5 Intervjuer med Borås Stads verksamheter
I intervjuer med de verksamheter som mäts i NKI undersökningen uppges att man inte kan se 
verksamheters tillstånds- respektive tillsynsverksamhet åtskilda i NKI. Detta framförs som en brist. 
Det kan också gå många månader från tillfället då de svarande har kontakt med myndigheten till 
dess att NKI-undersökningen sker, vilket gör NKI mätningen osäker enligt de intervjuade. Flera 
intervjuade anger att osäkerheten är större då det är ett externt undersökningsföretag (ORIGO) som 
genomfört undersökningen. Det innebär att mätningen inte går att anpassa efter lokala förhållanden 
och att det inte finns någon fråga för att fånga upp andra åsikter som respondenterna kan ha, 
exempelvis en övrigt fråga.

En av verksamheterna planerar att göra en egen undersökning i anslutning till besöket på företaget. 
Detta för att fånga upp andra åsikter än vad NKI-undersökningen gör. Det är många externa kunder 
som besöks som inte tillhör näringslivet, t.ex. offentliga kunder, som inte omfattas alls av NKI 
undersökningen. Där vill verksamheten fånga upp även deras åsikter. Vidare menar de intervjuade 
att NKI undersökningen borde genomföras i närmare anslutning till att näringslivsföreträdare har 
haft kontakt med verksamheten. 

En annan verksamhet uppger arbetar med egna indikatorer som rör handläggningstider i syfte att 
förbättra NKI resultaten. Man arbetar dessutom med bemötande och service utifrån ett kundfokus. 
Sammantaget har åtgärderna lett till förbättrat NKI värde för verksamheten.

En annan verksamhet förklarar sina höga NKI-siffror med att man har personlig kontakt med hög 
tjänstegrad i handläggningen gentemot kunderna. Verksamheten drivs av en person som sköter alla 
arbetsuppgifter till största delen på egen hand. Förhållandena ger god kontinuitet, men innebär att 
verksamheten är personberoende. Vid brådskande ärenden har man en skyndsam handläggning 
och ger i vissa fall muntliga besked på förhand.
De intervjuade uppger att det inte har genomförts något samlat, nämndövergripande arbete omkring 
NKI undersökningen sedan våren 2017 som då avsåg 2016 års NKI resultat. Då genomfördes 
en genomgång av ett konsultföretag (Markör) som grund för en gemensam handlingsplan med 
förbättringsåtgärder. Handlingsplanen har enligt de intervjuade inte följts upp. Någon ny samlad 
genomgång av NKI-resultaten som underlag för förbättringar har heller inte genomförts sedan dess.

56  Borås Stads Budget 2019, 2019:15
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2.7 Uppföljning och utvärdering av Borås Stads 
näringslivsarbete

Näringslivsstrategin, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
Som en del i granskningen har Stadsrevisionen gått igenom näringslivstrategin och näringslivsverksamhetens 
verksamhetsplan och verksamhetsberättelse. Genomgång av Kommunstyrelsens handlingar och 
protokoll för 2018 visar att det inte genomförts någon uppföljning av näringslivsstrategin, som är 
det formella styrdokumentet för näringslivsverksamheten, under året. 

Verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen för näringslivsenheten är inte beslutad av 
Kommunstyrelsen eller anmäld för kännedom. Näringslivsstrategin bryts av näringslivsenheten 
ned till en verksamhetsplan för verksamheten för de kommande två åren där en lång rad aktiviteter 
finns beskrivna. Aktuell verksamhetsplan avser åren 2018 och 2019 och omfattar sammantaget 196 
aktiviteter uppdelat i 46 olika målområden. Kommunfullmäktiges mål avseende NKI anges inom 
näringslivsenhetens målområde ”Insikt”. Kommunfullmäktiges mål avseende Svenskt Näringslivs 
ranking finns inte med bland näringslivsenhets mål i Verksamhetsplanen.

Verksamhetsplanen med tillhörande aktiviteter följs upp varje år i en verksamhetsberättelse. 
Näringslivsenheten har genomfört en uppföljning för 2017, men ännu inte för 2018. Verksamhetsberättelsen 
bygger på en självskattning av genomförandegraden av de aktiviteter som angetts i verksamhetsplanen. I 
Verksamhetsberättelse för 2017 följs 175 aktiviteter inom 45 olika målområden upp. 32 av aktiviteterna 
anges som att de inte kommer att kunna genomföras i tid eller inte genomförts alls. Någon analys 
om de 45 angivna målen nås eller inte finns inte i verksamhetsberättelsen. Det finns inte heller 
någon analys eller angivna åtgärder i de fall aktiviteter inte genomförts i verksamhetsberättelsen. 
Även prioritering av målområden och aktiviteter saknas. 

Det sker en mängd olika aktiviteter inom ramen för Näringslivsenhetens verksamhet. Exempel 
på aktiviteter är företagsluncher, arrangera Näringslivsdagen, utser Årets butik, företagsbesök, 
nyhetsmagasinet Företagsamt, internationellt arbete i olika former – Yancheng, ICLD-projekt i 
Kenya, ACTE-medlemskap, Kosovo, Bikini Berlin och värdskap vid internationella besök, Inkubator, 
nyföretagararena, etableringar, projekt Asta Zero m fl. aktiviteter. Huvuddelen av dessa aktiviteter 
är frekvent återkommande under året, och har genomförts sedan ett antal år tillbaka. 

Stadsrevisionen noterar att det inte sker någon prioritering av målområdena i deras verksamhetsplan.
De intervjuade uppger att någon mer kvalitativ uppföljning av verksamhetsplanens aktiviteter inte 
sker, varken gällande deltagarantal eller ur målsättnings- eller effektivitetssynpunkt. 

Borås Stads Årsredovisning 
I Borås Stads årsredovisning redovisas indikatorn från Svenskt Näringslivs ranking av kommunens 
företagsklimat, samt uppföljning av SKL:s nöjd-kund-index (NKI). Man kan konstatera att det är 
olika målsättningar i Borås Stads budget, där man mäter företagsklimat i förhållande till ranking 
och en indikator i enheter (NKI värde) gällande nöjd-kund-index. 

Någon djupare analys av resultat och förändringar i resultaten för NKI finns inte att tillgå i 
årsredovisningen. Förklaringen till att Svenskt Näringslivs ranking sjönk under 2017 formuleras 
på följande sätt i årsredovisningen:57

”Undersökningen är en attitydundersökning och mäter ”stämningar” – inte absoluta fakta. Många 
företagare förefaller svara utifrån den känsla man har av att vara företagare i kommunen. Är man 
missnöjd med läget så faller ofta alla betyg. Tycker man inte att kommunen som helhet gör ett bra jobb 
ger detta ett stort utslag. Skolans attityd till företagande är den fråga där Borås ranking förbättrats mest 
i förhållande till föregående år samtidigt som kommunpolitikernas attityd till företagande är den fråga 
där den största försämringen skett.”

57 Borås Stads Årsredovisning 2017
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Utöver ovanstående finns ingen analys i förhållande till Kommunfullmäktiges mål avseende NKI 
och Svenskt Näringslivs ranking i årsredovisningen.

2.8 Samarbete och samverkan 
I verksamhetsplanen för Näringslivsenheten beskrivs ett antal olika samverkansgrupper och forum. 
Exempel på detta är: 

E-handelsstaden Borås, Landsbygdsinriktad näringslivsutveckling, Framtidens handel och Borås
Connected. Näringslivsplanen beskriver även samverkan med aktörer som Marketplace Borås,
BoråsBorås TME, Borås Citys etableringsgrupp, Textile Fashion Center och Borås inkubator m.fl.

Många samarbeten är kopplade till kluster såsom textila klustret, ”creative cluster innovation 
hub” och ”högteknologisk aktiv bilsäkerhet”.58 I verksamhetsplanen finns det inte beskrivet hur 
samverkansgrupperna bidrar till att uppnå Kommunfullmäktiges mål.

I samverkansarbetet finns även en näringslivsgrupp kallad Förbättra företagarklimatet Borås 
som träffas några gånger per år. Där ingår representanter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Näringslivsenheten, Fastighetsägarna, Företagarna i Borås, Borås Näringsliv samt Sveriges Byggindustrier. 
Näringslivsenheten samordnar gruppen och är den sammankallade parten. I gruppen diskuteras 
bl.a. hur man tillsammans kan arbeta för att förbättra företagsklimatet i Borås. Detta sker bl.a. 
genom workshops, uppföljningsträffar och tematräffar. Främst under våren 2016 och 2017. Denna 
näringslivsgrupp har enligt intervjuade fortsatt sitt arbete även under 2018. Tekniska förvaltningen 
har haft en representant med de senaste två mötena.

Arbetet i näringslivsgruppen har enligt intervjuade främst berört Samhällsbyggnadsförvaltningens 
verksamheter och inte i lika hög utsträckning övriga verksamheter i Borås Stad. I intervjuer med 
en av näringslivsorganisationerna framkommer uppfattningen att man har ett bra samarbete med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

En informationslunch hölls på hösten 2017. Lunchen innefattade ca 20 personer från näringslivet 
samt tjänstemän och politiker. Varje myndighetsområde fick berätta kring hur dem arbetar med 
exempelvis e-tjänster, tidsbokningar osv. Sedan hösten 2017 har inget sådant evenemang arrangerats. 

Näringslivsenheten arrangerar, i samverkan med Företagarna Borås, ALMI och Svenskt Näringsliv, 
däremot företagsluncher löpande med en omfattning om c:a sju stycken per år. Vid luncherna deltar 
företrädare från näringslivet och Näringslivsenheten. I intervjuer med en av näringslivsorganisationerna 
framkommer att man på företagsluncherna saknar deltagande från politiker och från övriga verksamheter 
i Borås Stad som har kontakt med näringslivet. Inriktningen är inspirationsluncher, menar en av 
näringslivsorganisationerna. Det är oklart vad syftet med luncherna är, menar en av organisationerna. 

En av de intervjuade vid näringslivsorganisationerna uppger att de ofta finns med i olika sammanhang 
som Borås Stad arrangerar när det gäller samverkan mellan Borås Stad och näringslivet. Den andra 
intervjuade näringslivsorganisationen finns inte med i något sammanhang menar de intervjuade. 
Det finns även andra näringslivsorganisationer som finns med i olika samverkansform mellan Borås 
Stad och näringslivet.

2.9 Övriga synpunkter som framkommit under intervjuerna 

Näringslivsorganisationerna
Det framkommer i intervjuerna med näringslivsorganisationerna att Näringslivsenhetens arbete 
har förbättrats över tid. Vidare menar de att det finns ett engagemang och intresse inom enheten. I 
intervjuerna är man samtidigt frågande kring om det är rätt åtgärder och aktiviteter som genomförs 

58  Borås Stad; Näringslivsenhetens verksamhetsplan 2017-2018
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av Näringslivsenheten när det gäller att förbättra näringslivsklimatet. Näringslivsorganisationerna 
framhäver också att den första kontakten med Borås Stads verksamheter är viktig. Borås Stad bör 
därför arbeta kontinuerligt med bemötande. Vidare betonas värdet av information under processen 
när det handläggs ett ärende i Borås Stad. Borås Stad måste arbeta smartare och skaffa stödsystem 
som snabbar på olika processer. Om inte annat för att frigöra tid som kan användas till annat och 
kan leda till att de blir effektivare.

Verksamheter i Borås Stad
Vid intervjuer med Borås Stads verksamheter uppges att vid en förvaltning skickas nyanställda 
handläggare regelbundet på bemötandekurs i tre dagar som ges i Göteborg. Denna utbildning finns 
inte i Borås Stads regi. Verksamheter med näringslivskontakter ordnar utbildning och fortbildning 
i bemötandefrågor på olika sätt. 

I intervjuer framkommer att man efterfrågar samverkande utbildningsinitiativ från Näringslivsenheten 
eller Stadsledningskansliet för alla Borås Stads verksamheter med näringslivsanknytning. Man 
framhäver att det finns andra kommuner, Vänersborg exempelvis, där kommunen ordnar gemensamma 
utbildningsinsatser. I kommunen leder detta till att ett femtiotal tjänstemän blir företagslotsar. 
Arbetet leder till att man breddar och kvalitetssäkrar kring företagsärenden.59 

I ett pressmeddelande från Borås Stad, som lades ut 2019-01-15, beskriver man ett startskott för 
Näringslivets servicecenter, där man vill skapa en väg in genom företagslotsning.60 

Vid intervjuer framkommer även önskemål om att Borås Stad borde upphandla ett gemensamt 
ärendehanteringssystem för ansökningar till samtliga avdelningar med näringslivskontakter. I ett 
dylikt system skulle det gå att följa t ex var ett ärende ligger, handläggningstid etc. som skulle vara 
till nytta vid kontakt med företag. I intervjun uttrycker man att: 

”Näringslivsenheten behöver kontakta och säkerställa vad som gäller – tidsmässigt, juridiskt, handläggning 
etc. då man annars ger en förväntan till företagare som kanske inte kan infrias.”

En av verksamheterna framhåller vikten av kommunikation och klarspråk vid näringslivskontakter. 
Det är viktigt att Borås Stad ger en rättvis bild av verksamheterna vid kommunikation via media. 
Vid intervjun uppgavs att: 

”gamla rykten lever kvar om en ineffektiv verksamhet, trots höga siffror vid NKI-undersökningen och 
effektivare handläggningstider så skrivs det om verksamheten i negativa ordalag i ett pressmeddelande 
författat av Borås Stad”. 61

59 http://www.vanersborg.se/naringsliv--arbete/arkiv-naringsliv--arbete/nyheter-naringsliv-o-arbete/2018-10-02- 

 vanersborg-gor-annu-ett-stort-kliv-i-foretagsranking.html; 2019-01-02

60 https://www.boras.se/nyheter/nyheter/premiarfornaringslivetsservicecenter.5.3db5ff881684233a6f61ebfd.html; 

 2019-01-02

61 https://www.boras.se/nyheter/nyheter/borasklattrarisklenkat.5.6abcf492162dd31af5d813c0.html; 2019-01-02

http://www.vanersborg.se/naringsliv--arbete/arkiv-naringsliv--arbete/nyheter-naringsliv-o-arbete/2018-10-02-vanersborg-gor-annu-ett-stort-kliv-i-foretagsranking.html
http://www.vanersborg.se/naringsliv--arbete/arkiv-naringsliv--arbete/nyheter-naringsliv-o-arbete/2018-10-02-vanersborg-gor-annu-ett-stort-kliv-i-foretagsranking.html
https://www.boras.se/nyheter/nyheter/premiarfornaringslivetsservicecenter.5.3db5ff881684233a6f61ebfd.html
https://www.boras.se/nyheter/nyheter/borasklattrarisklenkat.5.6abcf492162dd31af5d813c0.html


25

Granskning av Borås Stads näringslivsarbete

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

Näringslivsklimatet i Borås Stad mäts genom i huvudsak två undersökningar, Svenskt Näringslivs 
ranking samt SKL:s nöjd-kund-index. I Svenskt Näringslivs ranking har Borås Stad tappat i ranking de 
senaste åren; 2015-2018. Enligt Borås Stads årsredovisning 2017 framgår det att Kommunfullmäktiges 
mål nås i en av undersökningarna, nöjd-kund-index, men inte i den andra, Svenskt Näringslivs 
ranking. Stadsrevisionens konstaterar att det saknas en analys av resultatet i årsredovisningen samt 
redovisning av åtgärder för att nå Kommunfullmäktiges mål. 

I Borås Stads budget och årsredovisning redovisas Svenskt Näringslivs undersökning i förhållande 
till ett målvärde avseende ranking och NKI redovisas i förhållande till ett målvärde som avser NKI-
värde. Det vore, enligt Stadsrevisionens bedömning, bättre om man håller sig till ett enhetligt sätt 
att redovisa bägge undersökningarna (ranking). 

Enligt Stadsrevisionens bedömning sker inget strukturerat och kontinuerligt arbete för de nämnder 
som berörs av Svenskt Näringslivs ranking och NKI-undersökningen. Granskningen visar att de 
intervjuade uppfattar att analys av resultat och förbättringsåtgärder är upp till varje nämnd att själva ta 
fram. Flera verksamheter i Staden gör differentierade insatser för att förbättra och utveckla sina egna 
kontakter med näringslivet. Stadsrevisionen noterar att insatserna är av varierande art och inte sker på 
ett strukturerat och systematiskt sätt. Stadsrevisionens bedömning är att Näringslivsenheten bör vara 
den sammankallande parten för samtliga verksamheter som har näringslivskontakter och gemensamt 
utforma en handlingsplan för hur man ska uppnå Kommunfullmäktiges mål. Handlingsplanen 
kan med fördel vara baserad på en analys av resultaten i undersökningarna och framtagen i dialog 
med företrädare för näringslivet.

Stadsrevisionen noterar att det uppsatta målet i Budget 2018 där det anges att hela Kommunstyrelsen 
vid minst tre tillfällen 2018 gemensamt ska besöka ett större företag inte har genomförts. 
Näringslivsorganisationerna efterfrågar samtidigt fler företagsbesök och ett ökat engagemang i 
näringslivsfrågorna från Borås Stads Kommunstyrelse.

Borås Stad har antagit en näringslivsstrategi, ett övergripande strategiskt styrdokument, för 
näringslivsverksamheten. Näringslivsstrategin har inte följts upp under året av Kommunstyrelsen. 
Den uppföljning som ändå sker framgår av näringslivsenhetens verksamhetsplan och redovisas i en 
verksamhetsberättelse för föregående år. Verksamhetsberättelsen för 2017 omfattar en mängd aktiviteter 
i förhållande till 45 olika mål. Ett av Kommunfullmäktiges två mål ingår inte i redovisningen. 
Verksamhetsplanen för Näringslivsenheten är inte formellt beslutad, men är avstämd med 
programansvariga kommunalråd. Planen kan därmed bara betecknas som en lokal verksamhetsplan. 
Uppföljningen, verksamhetsberättelsen, stäms också av med programansvariga kommunalråd, men 
föredras varken för Kommunstyrelse eller Kommunfullmäktige. 

Verksamhetsberättelsen består av en självskattning om planerade aktiviteter genomförts eller inte 
under året. Stadsrevisionen bedömer att uppföljningen som genomförs inom området behöver 
förbättras i flera avseenden och inriktas mot Kommunfullmäktiges mål. En grund för att kunna 
göra en mer kvalitativ uppföljning är att syftet med aktiviteterna och på vilket sätt de bidrar till att 
uppnå uppsatta mål är tydliggjorda. 

En omvärldsanalys visar att många större kommuner har brutit ned övergripande styrdokument, som 
näringslivsstrategier, i mer konkreta näringslivsplaner eller näringslivsprogram. Ett näringslivsprogram 
bör utgå från det kommunala kärnuppdraget och innehålla ett tydligt syfte med mål och prioriteringar 
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samt hur genomförande och uppföljning av programmet ska ske. Stadsrevisionens bedömning är att 
ett näringslivsprogram som formellt beslutas och följs upp av Kommunstyrelsen därför bör upprättas. 

Granskningen visar att det saknas en gemensam processkartläggning för att synliggöra 
ärendehantering av berörda myndighetsutövande verksamheter med näringslivskontakter i Borås Stad. 
Näringslivsorganisationerna efterfrågar bättre information samt effektivare ärendehanteringsprocess 
av Borås Stads enheter med näringslivskontakter. 

I Borås Stads verksamheter pågår ett arbete för att förbättra kontakterna med näringslivet genom 
samverkansform där olika aktörer inom och utom Borås Stad medverkar. Stadsrevisionens bedömning 
är att det är oklart om syfte och effekter är tydliggjorda i dessa forum. Därutöver omfattar samverkan 
inte alla parter i Borås Stads verksamheter eller samtliga berörda näringslivsorganisationer som 
verkar i Staden. Det är Stadsrevisionens uppfattning att en bred samverkan, med tydligt syfte att 
förstärka det kommunala kärnuppdraget och förbättra näringslivskontakter som mål, bör initieras 
av Näringslivsenheten i dess sammanhållande roll. 

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, detta då analys och uppföljning av resultat 
inom området saknas.

Andreas Ekelund
Revisionschef

Anna Sandström
Granskningsledare
Certifierad kommunal yrkesrevisor
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SKL-Kommentus; Kommunallagen med kommentarer, 2011 
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Internetkällor

Borås Stads webbplatser: 
https://www.boras.se/foretagare/kvalitetresultatochjamforelser/utvecklingsarbetenochprojekt/
handelsvisionen.4.3a190f22158fdcf7b0c47597.html; 2019-01-02 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/stadsledningskansliet/
naringsliv.4.6a80e56d15869d0d313d42ce.html ;2019-01-02

https://www.boras.se/foretagare; 2019-01-02

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/
samhallsbyggnadsforvaltningen; 2019-01-02

https://www.boras.se/nyheter/nyheter/borasutseddtillaretsklattrare.5.24c372b165863b44447fd1e.
html; 2019-01-02

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/namnder/
tekniskanamnden.4.392266d31578efe53774bda3.html; 2019-01-02

https://www.boras.se/foretagare/lokalermarkochbygglov/
anvandakommunensmarkmarkupplatelse.4.143f48f4158d2c5dae299d9a.html; 2019-01-02

https://www.boras.se/nyheter/nyheter/premiarfornaringslivetsservicecenter.5.3db5ff881684233a6f61ebfd.
html; 2019-01-02

  https://www.boras.se/nyheter/nyheter/borasklattrarisklenkat.5.6abcf492162dd31af5d813c0.html; 
2019-01-02

Borås Stads intranäts webbplatser: 
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/stadsledningskansliet/organisation/
markochexploatering; 2019-01-02

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/miljoforvaltningen/
organisation.4.3025bc80148884464ed3df6.html; 2019-01-02

Externa internetkällor:

Företagarnas webbplats:
https://www.foretagarna.se/om-foretagarna/; 2019-01-02

Västsvenska handelskammarens webbplats:
https://www.vastsvenskahandelskammaren.se/om-oss/; 2019-01-02

Svenskt Näringslivs webbplats:
https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/kronoberg/livsmedelsverket-fick-ge-sig-for-opinionen_694499.
html; 2019-01-15 

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/metod-for-rankingen_570012.html; 2019-01-15 
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Svenskt näringslivs ranking:
www.foretagsklimat.se; 2019-01-02

Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada)
www.kolada.se 2019-01-15

Sveriges Kommuner och Landstings webbplats: 
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/lopandeinsikt.6696.
html; 2019-01-02

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-foretagsklimat-2017.html; 2019-01-02

Nyköpings kommuns webbplats:
https://nykoping.se/naringsliv--arbete/naringslivsstrategin-och-handlingsplan/; 2019-01-02

Vänersborg kommuns webbplats:
http://www.vanersborg.se/naringsliv--arbete/arkiv-naringsliv--arbete/nyheter-naringsliv-o-arbete/2018-
10-02-vanersborg-gor-annu-ett-stort-kliv-i-foretagsranking.html; 2019-01-02

Intervjuer
Intervju med medarbetare   2018-09-05
Intervju med avdelningschef  2018-10-30
Intervju med avdelningschef  2018-10-31
Intervju med medarbetare   2018-11-07
Intervju med enhetschef   2018-11-08
Intervju med näringslivsorganisation 1 2018-11-09
Intervju med avdelningschef  2018-11-15
Intervju med medarbetare 1, 2 och 3 2018-11-26
Intervju med näringslivsorganisation 2 2018-12-06
Intervju med avdelningschef  2019-01-07
Intervju med förvaltningschef  2019-01-17

https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/lopandeinsikt.6696.html
https://skl.se/naringslivarbetedigitalisering/naringslivforetagsklimat/foretagsklimat/lopandeinsikt.6696.html
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BILAGA 1 Svenskt Näringslivs ranking62

Vad är företagsklimat?
Den definition av företagsklimat som Svenskt Näringsliv satt upp är: 
Summan av de institutioner, attityder, regler och kunskaper som möter företagaren i vardagen. 

Det är den definition som frågorna i enkätundersökningen baserats på. Vad som krävs för ett bra 
företagsklimat i respektive kommun är det bara företagarna i varje kommun som kan svara på.

Varför görs rankingen?
Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. 
Syftet med rankingen är att visa var det är bäst att starta och driva företag i Sverige. En kommuns 
rankingplacering beror på företagens svar från enkätundersökningen och statistik från SCB och 
UB AB. Vissa delar av rankingen handlar om kommunens arbete för företagsklimatet, andra frågor 
och statistikfaktorer är svårare för kommunala politiker och tjänstemän att påverka. Rankingen 
är alltså en lista över var i Sverige det, utifrån ett antal faktorer, är bäst att starta och driva företag. 
Det är inte en ranking över vilka kommuner som gör mest för sitt företagsklimat.

62  https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/metod-for-rankingen_570012.html; 2019-01-15 

https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/foretagsklimat/metod-for-rankingen_570012.html
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Större städer 
kommungrupp 2018 2017 2016 2015 

Helsingborg 25 13 44 29 

Växjö 40 33 13 17 

Karlstad 64 74 89 75 

Luleå 95 109 77 77 

Halmstad 98 103 82 74 

Örebro 104 119 112 127 

Trollhättan 105 122 121 153 

Östersund 110 135 131 152 

Jönköping 112 111 65 52 

Västerås 124 124 46 50 

Linköping 129 106 97 35 

Lund 142 132 134 72 

Norrköping 166 148 160 160 

Borlänge 167 196 136 131 

Eskilstuna 175 152 210 186 

Umeå 185 144 124 89 

Uppsala 199 213 185 171 

Södertälje 215 211 218 209 

Sundsvall 224 239 159 149 

Gävle 254 259 252 239 

Medelvärde 137 137 123 112 

Borås 94 118 106 47 

Medelvärdet är från de 20 större städer som Borås jämförs med i rapporten. Definition är hämtad 
från Kolada.se. 
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BILAGA 2 SKLs servicemätning NKI 
Insikt
Borås når ett NKI värde på 72. Borås placerar sig därmed på rankingplats 74 av 159 deltagande 
kommuner. 63 

63  SKL, https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-foretagsklimat-2017.html 

https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/oppna-jamforelser-foretagsklimat-2017.html
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Frågematerial NKI Insikt

40 frågor som ställs till företagare som varit i kontakt med kommunens verksamheter
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Rekommendation till kommunerna om gemensam 

finansiering av ett mer samlat system för 

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Borås Stad antar rekommendationen om gemensam finansiering av ett mer 

samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.        

 

 

Datum 

2019-05-27 Malin Carlsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-06-05 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00913 1.1.2.1 Programområde 02 

Handläggare: Ingegerd Eriksson 
 

Datum 

2019-05-27 Ingegerd Eriksson   

  Avdelningschef 

 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00913 1.1.2.1 

  

 

Rekommendation till kommunerna om gemensam 

finansiering av ett mer samlat system för 

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad antar rekommendationen om gemensam finansiering av ett mer 

samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter.        

Ärendet i sin helhet 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde 

den 14 december 2018 beslutat att rekommendera kommunerna att gemensamt, 

till SKL, finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom 

områdena uppföljning och nationell samordning till en kostnad av maximalt 

19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller 

för fyra år (2020-2023).  

Borås Stad antar denna rekommendation om finansiering av nationell 

stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik 

socialtjänst.  

Borås Stad anser dock att kommunerna generellt inte ska bidra till denna typen 

av särskilda finansieringar utan att dessa ska finansieras via förbundsavgiften för 

SKL. Önskvärt om ett klargörande vad kommunerna kan förvänta sig ingå i 

förbundsavgiften.               

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse gemensam finansiering av ett mer samlat system för 

kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 

2. Meddelande från SKL:s styrelse, 2018-12-18 

3. Meddelande från SKL:s styrelse, 2019-03-06   

Beslutet expedieras till 

1. registrator@skl.se  

2. IFON.diarium@boras.se 

3. VAN. diarium@boras.se 

4. SON.diarium@boras.se 

5. ALN.diarium@boras.se 

 

mailto:IFON.diarium@boras.se
mailto:diarium@boras.se
mailto:SON.diarium@boras.se


Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



 MEDDELANDE FRÅN 

STYRELSEN NR 15/2018 

Vårt ärendenr:   

 18/00003 

 2018-12-14   

    

   

 

 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se 

 Kommunstyrelserna 
 
 

 

Meddelande från styrelsen – Rekommendation till 

kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat 

system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter 
 
Ärendenr: 18/00295 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 14 
december 2018 beslutat: 
 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 
förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning och 
nationell samordning till en kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 
kr/invånare i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).  

 
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 

medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. 
De fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.  

 
3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 

kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 
 

4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem 
meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 
2019. 

 
Medlen till de olika delarna i förslaget kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen. Den föreslagna rekommendationen om 
gemensam finansiering med tillhörande lednings- och styrningsmodell kommer att gälla 
från 2020 förutsatt att tillräckligt många kommuner antar rekommendationen.   
 

Behov av ställningstagande från alla kommuner 

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKL behöver 
merparten av kommunerna anta rekommendationen. Av ställningstagandet ska det 
framgå om rekommendationen antas eller inte. Om merparten av kommunerna avstår 
från att anta rekommendationen kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL 
tillhandahåller kommer att kunna erbjudas nationellt framöver.  
 
För att SKL:s kansli ska kunna planera sitt arbete inför 2020 så behöver samtliga 



    

    

    

    

   

 

kommuner meddela SKL sitt ställningstagande avseende rekommendationen senast den 
15 juni 2018.  
 
Skicka din kommuns ställningstagande till registrator@skl.se med hänvisning till 
ärendenummer 18/00295. 
 

Bakgrund 

SKL:s kongress har beslutat att SKL ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, 
jämställd och evidensbaserad socialtjänst. Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap 
ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. 
Det ska vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 

De tjänster och stöd som ingår i förslaget har aldrig finansierats inom ramen för SKL:s 
ordinarie medlemsavgift utan SKL stöttat kommunerna i denna utveckling med stöd av 
överenskommelser mellan SKL och regeringen, tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna eller interna tillfälliga utvecklingsmedel. Efter 2016 är de omfattande 
överenskommelserna med staten, för utveckling inom socialtjänstens område, avslutade.  
SKL rekommenderade därför i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera en 
stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad socialtjänst under åren 
2017-2018. Det angavs i rekommendationen att SKL i slutet av 2018 skulle återkomma 
om hur den framtida organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna 
utformas.  
 
En förändring som påverkat SKL:s arbete, med de områden som förslaget omfattar, är 
att de statsbidrag som förut var riktade till området nu, efter önskemål från 
kommunerna, är generella statsbidrag. Kommunerna kan själva prioritera hur dessa 
medel ska användas – tex. genom att i samverkan finansiera, driva och förvalta 
avgörande delar för kunskapsstyrning inom socialtjänsten.  
 
För områden där kommunerna ser behov av en hållbar och långsiktig samverkan, 
struktur och stöd krävs således nu en mer långsiktig finansiering, drift och förvaltning. 
Kommunerna behöver gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för 
de verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna tillsammans med  
SKL.  
 
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med företrädare för 
medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en fortsatt gemensam utveckling för 
kunskapsstyrning inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården. 
 
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och medverkan i 
ledning och styrning av: 
 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- och sjukvård 
inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder undanröjs, möjlighet att 
utveckla andra register för socialtjänstens verksamheter. 

mailto:registrator@skl.se


    

    

    

    

   

 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar och 
utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

 

Rekommendationen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
 

 
Lena Micko 
Ordförande 



 
 1 

  

  
 KUNSKAPSSTYRNING I SAMVERKAN - SOCIALTJÄNST OCH 

KOMMUNAL HÄLSO OCH SJUKVÅRD 
 
Förslag till SKL:s styrelse att ta beslut om en rekommendation till Sveriges 
kommuner om att gemensamt finansiera viktiga förutsättningar för 
kunskapsstyrning inom ett mer samlat system för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.  

 

 

 

 
Förankrings- och beslutsprocess under 2018: 

1. Information till beredningen för socialpolitik och individomsorg 
och primärvård och äldreomsorg 19 april. 

2. Information och avstämning med Socialchefsnätverket 15 april, 
18 maj och 7 september. 

3. Information och avstämning med NSK-S 4 april,12 juni och 30 
augusti. 

4. Information till RSS-nätverket 14 mars och 12 september. 
5. Information till AU 14 juni.  
6. Information till beredningen för primärvård och äldreomsorg och 

överläggning med beredningen för socialpolitik och 
individomsorg 13 september. 

7. Överläggning om förändrad tidsplan för beredningen för 
socialpolitik och individomsorg 15 november. 

8. Information till kommundirektörsnätverket 22 november. 
9. Beslut i SKL:s styrelsen 14 december. 

Vårt dnr: 18/00295 
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Inledning  
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) kongress har beslutat att 
förbundet ska stödja medlemmarna i arbetet för en jämlik, jämställd och 
evidensbaserad socialtjänst. Kommunerna har under senare år, i högre 
grad än tidigare, börjat samverka i frågor kring kunskapsutveckling och 
kunskapsstyrning inom socialtjänstens område. Genom att gemensamt 
utveckla och etablera ett långsiktigt och hållbart stöd för 
kunskapsstyrning på olika nivåer i systemet skapas förutsättningar för att 
kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet.  
 
Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid 
varje möte mellan socialtjänstens personal och deras klienter. Det ska 
vara lätt att göra rätt och det ska finnas förutsättningar för lärande. 
 
Kunskapsstyrning omfattar de samverkande delarna; 

• Kunskapsstöd 
• Uppföljning och analys  
• Verksamhetsutveckling, lärande och ledarskap 

 
En effektiv och ändamålsenlig kunskapsstyrning ger förutsättningar för 
att socialtjänstens verksamheter har: 
• tillgång till bästa tillgängliga kunskap som också tillämpas. 
• möjligheter att kunna följa upp kvalitet och resultat samt att analysera 

dessa - genom användning av t.ex. kvalitetsregister, 
brukarundersökningar och gemensamma variabler för uppföljning.  

• brukarinflytande genom t.ex. brukarundersökningar. 
• att socialtjänstens verksamheter arbetar med ständiga förbättringar 

utifrån den kunskap som utvecklas genom uppföljning och analys av 
kvalitet och resultat.  
 

Nationell samverkan mellan kommuner (och även mellan kommuner och 
landsting) med stöd och samordning av SKL bör ske inom områden där 
samverkan är mer ändamålsenligt och effektivt än att varje huvudman 
gör arbetet var för sig. Nationella insatser utgår ifrån områden där det 
finns gemensamma utmaningar och där det bedöms troligt att 
gemensamma insatser effektivare kan bidra till målet om en jämlik och 
evidensbaserad socialtjänst.   
  
Nationellt gemensamma utvecklingsinsatser har skett och sker på flera 
områden. Till stora delar har arbetet utvecklats och bedrivits inom ramen 
för överenskommelser mellan staten och SKL, med stöd av tillfälliga 
centrala utvecklingsmedel inom SKL eller med tillfällig gemensam 
finansiering från kommunerna. Finansieringen har hittills varit av mer 
kortsiktig karaktär. För områden där kommunerna ser behov av en 
hållbar och långsiktig samverkan, struktur och stöd, krävs en mer 
långsiktig finansiering, drift och förvaltning. Kommunerna behöver 
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gemensamt identifiera och långsiktigt säkerställa finansiering för de 
verksamheter och funktioner de vill samverka kring och samordna med 
stöd av SKL.  
 
SKL rekommenderade i juni 2016 kommunerna att gemensamt finansiera 
en stödfunktion på SKL för att bidra till en mer evidensbaserad 
socialtjänst under åren 2017-2018. Det angavs i rekommendationen att 
SKL i slutet av 2018 skulle återkomma om hur den framtida 
organisationen och finansieringen för detta stöd skulle kunna utformas.  
Sedan rekommendationen antogs har behovet av kommunal 
medfinansiering ökat. En pådrivande faktor är fortlevnaden av de 
kvalitetsregister som kommunerna använder. Dessa register har 
finansierats av den sedan tidigare avslutade överenskommelsen om 
Bättre liv för sjuka äldre mellan SKL och staten samt av 
landstingen/regionerna. Idag finansieras samtliga kvalitetsregister av 
staten och landstingen/regionerna. Dock är de nationella anslagen för 
kvalitetsregister minskade från 2018. Detta har lett till att de 
kvalitetsregister som kommunerna använder (och som förvaltas av 
landstingen) är underfinansierade och därmed har svårigheter att bedriva 
sin verksamhet som tidigare.  
 
Med dessa förutsättningar som utgångspunkt har SKL, i dialog med 
företrädare för medlemmarna, tagit fram ett förslag för att säkra en 
fortsatt gemensam utveckling för kunskapsstyrning inom socialtjänsten 
och den kommunala hälso- och sjukvården. 

Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal 
finansiering och medverkan i ledning och styrning av: 
• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- 

och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

Kostnaden beräknas till 19,5 mkr årligen. 

Varför behöver kommunerna finansiera detta? 
Dessa stöd och insatser har aldrig finansierats genom medlemsavgiften 
till SKL. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga 
överenskommelser samt genom tillfällig gemensam finansiering från 
kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna inom IFO och 
funktionshinderområdet samt utveckling av gemensamma variabler för 
uppföljning i socialtjänsten. Där har interna utvecklingsmedel från SKL 
avsatts under fem år, bl.a. för att utveckla och etablera dessa.  
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Efter 2016 är de omfattande överenskommelserna med staten, för 
utveckling inom socialtjänstens område, avslutade. Medlen som förut var 
riktade statsbidrag är nu, efter önskemål från kommunerna, generella 
statsbidrag. Kommunerna kan nu själva prioritera hur dessa medel ska 
användas – t.ex. genom att i samverkan finansiera och medverka i 
ledning och styrning av avgörande delar för kunskapsstyrning inom 
socialtjänsten.  
 
Sveriges landsting och regioner finansierar gemensamt 2018 sammanlagt 
116,5 mkr till SKL för motsvarande tjänster och stöd inom området 
kunskapsstyrning inom landsting/regioner: 

• Kvalitetsregister, Registercentrumorganisationerna och 
Kansliet för kvalitetsregister = 100 mkr. 

• Nationell patientenkät = 9,5 mkr.  
• Stödfunktion för att stödja etableringen av 

landstingens/regionernas gemensamma system för 
kunskapsstyrning = 7 mkr. 

 
Utöver ovanstående delar finansierar landstingen/regionerna i samverkan 
även andra tilläggsuppdrag inom kunskapsstyrningsområdet, så 
totalbeloppet är högre än ovan angivet. Det handlar t.ex. om stöd till 
uppföljning och analys (30 mkr/år), landstingens samverkansmodell för 
ordnat införande av läkemedel (16,2 mkr/år), Nationellt kliniskt 
kunskapsstöd (13,8 mkr/år), Nationella biobanksrådet (0,8 mkr/år) etc. 
Landstingen/regionerna finansierar därför ca totalt 177 mkr för att 
utveckla kunskapsstyrning utanför medlemsfinansieringen. 
 
Om samtliga ovan beskrivna kostnader (kunskapsstyrning för både 
kommun- och region/landsting) skulle läggas till på medlemsavgiften 
skulle det innebära att medlemsavgiften till SKL näst intill skulle behöva 
fördubblas. Det är inte heller ett alternativ att dessa tjänster och stöd 
inryms inom den befintliga medlemsavgiften då det skulle innebära en 
fullständig omprioritering av hela SKL:s uppdrag.  
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Förslag till beslut 
Förslaget omfattar en samlad gemensam kommunal finansiering och 
medverkan i ledning och styrning av: 

• de kvalitetsregister som kommuner använder för kommunal hälso- 
och sjukvård inom främst äldreomsorg och om juridiska hinder 
undanröjs, möjlighet att utveckla andra register för socialtjänstens 
verksamheter. 

• stöd för uppföljning och analys genom t.ex. brukarundersökningar 
och utveckling av gemensamma variabler för uppföljning av kvalitet 
och resultat. 

• nationell samordning för gemensam utveckling av kommunernas 
kunskapsstyrningssystem. 

 
Förslag till beslut: 

1. att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, 
finansiera viktiga förutsättningar för att arbeta evidensbaserat 
inom områdena uppföljning och nationell samordning till en 
kostnad av maximalt 19,5 mkr, vilket innebär ca 1,95 kr/invånare 
i kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2024).  

 
1.a att kommunerna bidrar till finansieringen av de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder, för att säkra 
uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvårdens 
kvalitet och resultat med 14,6 mkr årligen. Denna summa 
inkluderar medel för utveckling utöver förvaltning.  
1. b att kommunerna bidrar till finansieringen avseende stöd 
för systematisk uppföljning och analys av socialtjänstens 
kvalitet och resultat, genom t.ex. brukarundersökningar med 
2,4 mkr årligen. Denna summa inkluderar medel för 
utveckling utöver förvaltning. 
1. c att kommunerna genom finansiering bidrar till nationell 
samordning och stöd för att utveckla kunskapsstyrning inom 
socialtjänstens verksamheter med 2,5 mkr årligen. 
1.d att Stora AU som utgörs av arbetsutskotten för SKL:s 
socialchefsnätverk, Nationell samverkansgrupp för 
kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) och nätverket för 
regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) tillsammans 
med SKL inledningsvis utgör en interimistisk styrgrupp för att 
leda arbetet.  

 
2. att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen 

för SKL:s medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på 
befolkningen i respektive kommun. De fyra största kommunerna 
får en rabatt på 10 procent.  
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3. att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering 
permanentas, där kommunerna så väl som staten bidrar 
långsiktigt. 

 
4. att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation 

samt be dem meddela SKL sitt ställningstagande till det samlade 
förslaget senast den 15 juni 2019. 

 

Medlen till de olika delarna kan vid behov och med god framförhållning 
omfördelas utifrån beslut i styrgruppen.  
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL från 2020 behöver merparten av kommunerna anta 
rekommendationen. Av ställningstagandet ska det framgå om 
rekommendationen antas eller inte.  
Om merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendationen 
kan SKL inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller 
kommer att kunna erbjudas nationellt framöver. Den föreslagna 
rekommendationen om gemensam finansiering med tillhörande lednings- 
och styrningsmodell kommer att gälla från 2020 förutsatt att tillräckligt 
många kommuner antar rekommendationen.   
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Uppföljning och analys 
Nationella kvalitetsregister som kommunerna använder  
Kvalitetsregister är en källa för uppföljningen av kvalitet och effektivitet 
inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av 
kunskapsstyrningen. Genom att skapa långsiktighet och stabilitet ges 
möjlighet till utveckling av det nationellt gemensamma arbetet utifrån 
kommunernas och landstingens/regionernas behov. 
 
Kommunerna skulle genom gemensam finansiering få ökat inflytande 
över vilka register de önskar finansiera samt om juridiska hinder 
undanröjs en eventuell utveckling av andra register för socialtjänstens 
verksamheter.  
 
De kvalitetsregister som 2018 finansieras av stat och landsting/regioner 
och som kommunerna använder, och som därmed omfattas av förslaget 
är:  

• Senior alert – kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, 
viktminskning samt blåsdysfunktion (används av 287 kommuner)  

• Svenska palliativregistret – kvalitetsregister för verksamheter som 
vårdar personer i livets slut (används av 290 kommuner)  

• BPSD-registret – kvalitetsregister för personer med 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom 
(används av 289 kommuner)  

• SveDem – kvalitetsregister för en god demensvård (används av 
63 kommuner)  

• Rikssår – kvalitetsregister för svårläkta sår (används av 60 
kommuner) 

 
Beräknad kostnad årligen: 14,6 mkr inkl. utveckling. 
 

Stöd till uppföljning och analys genom t.ex. 
brukarundersökningar och utveckling av gemensamma 
variabler för uppföljning av kvalitet och resultat 
Brukarundersökningar är ett stöd för uppföljning och analys och är ett av 
flera verktyg, i kommunernas systematiska kvalitetsarbete. 
 
De tjänster som omfattas av förslaget är för närvarande förvaltning och 
utveckling av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten:  

1. Brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg:  
• myndighetsutövning inom social barn- och ungdomsvård, 

missbruks- och beroendevård samt ekonomiskt bistånd (143 
kommuner är anmälda till 2018 års undersökning jämfört med 
87 kommuner 2017. 50 av dem använder för första gången ett 
gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen).  
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• ensamkommande barns boendesituation, d.v.s. om 
utförarverksamheter, både kommunala och privata aktörer (60 
kommuner och åtta privata aktörer 2018 jämfört med 22 
kommuner i  pilotundersökningen 2017).  

2. Brukarundersökning inom funktionshinderområdet:  
• utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri, både 

kommunala och privata aktörer (hittills är 120 kommuner och 
sex privata aktörer anmälda för 2018 jämfört med 102 
kommuner och åtta privata aktörer 2017).  

 
Deltagande kommuner och privata utförare betalar idag en avgift för 
användningen av de webbenkätverktyg som används i undersökningarna. 
Ett mer ändamålsenligt och gemensamt webbenkätverktyg skulle 
behövas upphandlas för insamling och hantering av data i nationella 
undersökningar som genomförs från 2020 och framåt. Kostnader för 
upphandling, förvaltning, samordning, stöd och utveckling av 
brukarundersökningarna ingår i förslaget. Utöver det tillkommer en 
kostnad per enkät. 2018 är kostnaden per besvarad enkät inom 
funktionshinderområdet 30 kr. Samma prismodell används också för 
Nationell patientenkät (NPE), där landstingen/regionerna, utöver 
finansiering för förvaltning och utveckling av NPE, också betalar ett pris 
per enkät. Detta beroende på variationerna i antal patienter och 
omfattning av undersökningarna i olika landsting/regioner samt dess 
påverkan av arbetsinsats och kostnad för att administrera 
undersökningen. I dagsläget är priset per enkät i NPE drygt 17 kronor.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,4 mkr inkl. utveckling. 
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Nationell samordning för 
gemensam utveckling av 
kunskapsstyrning  
För att kunna tillhandahålla en mer jämlik, jämställd och evidensbaserad 
socialtjänst av hög kvalitet är det en förutsättning att landets kommuner 
arbetar tillsammans. Ett sådant samarbete är effektivt såväl ur ett 
ekonomiskt perspektiv som ur ett tidsperspektiv. Genom en nationell 
samordning och stöd från SKL kan kommunerna tillsammans med SKL 
generera ett mervärde för kommunernas socialtjänst och hälso- och 
sjukvård.  
 
För kommunerna innebär denna samordning inte bara en ökad effektivitet 
utan även att kommunerna får inflytande över den nationella 
samordningen. Den samordning som omfattas av förslaget innebär en 
vidareutveckling av:  

• Samordning mellan kommuner, RSS, SKL och myndigheter  
(i Partnerskapet).  

• Stöd till och utveckling av arbetet i NSK-S.  
• Samordning av Huvudmannagruppen för huvudmännens talan 

med Rådet för styrning med kunskap.  
• Förutsättningarna att arbeta evidensbaserat, så att 

kommunerna tillsammans med stöd av SKL kan utveckla ett 
gemensamt system för kunskapsstyrning inom socialtjänstens 
verksamheter.  

• Samordning med landsting/regioners gemensamma system för 
kunskapsstyrning, i nuläget med fokus på de nationella 
programområden för psykisk hälsa samt barn och unga.  

 
Samordningen och stödet som SKL kan erbjuda innebär att SKL planerar 
och tillsammans med medlemmarna bereder och genomför samordning, 
stöd och gemensam utveckling. Samordningen, stödet och utvecklingen 
av detta innebär behov av både fysiska och digitala möten. Att de olika 
nätverken som ansvarar för socialtjänstens kunskapsutveckling träffas 
och gemensam driver på frågan är en förutsättning för att ta steg framåt 
tillsammans. Kostnaden nedan inkluderar både personal och 
möteskostnader. I dag finansieras nationell samordning på det här 
området både av tillfällig gemensam finansiering från kommunerna och 
genom medlemsavgiften. Till exempel finansieras möten med 
utvecklingsledare inom de olika sakområdena kopplat till socialtjänstens 
kunskapsstyrning samt samordning av dessa genom medlemsavgiften.  
 
Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr. 
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Bättre insatser för brukare 
och bättre förutsättningar för 
huvudmännen 
Nedan redovisas exempel på resultat som har uppnåtts genom 
kvalitetsregister, nationella brukarundersökningar samt nationell 
samordning: 

• Mellan 2009 och 2015 har läkningstiden för svårläkta sår minskat 
med 63 procent från 146 dagar i snitt till 53 dagar (Rikssår). En 
halvering av kostnaderna för behandling per läkt sår har skett.  

• Mellan 2011 och 2015 minskade trycksåren från 14,3 procent till 7,5 
procent (Senior alert). 

• Brukarundersökningar har gett ett 100-tal kommuner förutsättningar 
att bedriva förbättringsarbete utifrån jämförbara mått och ny kunskap 
om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna. Ca 20 000 
brukare har fått möjligheten att tala om hur de upplever kvaliteten i 
socialtjänstens verksamheter. 

• NSK-S har inlett ett arbete med att på ett systematiskt sätt kartlägga 
kommunernas behov av kunskapsstöd. 

• Kommunerna har genom NSK-S och Huvudmannagruppen påverkat 
de statliga myndigheternas arbete med kunskapsstyrning t.ex. 
avseende förvaltning och vidareutveckling av Kunskapsguiden.se och 
inledd förstudie avseende den kommunala hälso- och sjukvården. 

• Kommunerna har genom NSK-S samverkat med 
landstingen/regionerna i kunskapsstyrningsfrågor inom områden där 
kommuner och landsting behöver agera gemensamt, t.ex. psykisk 
hälsa. 
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En önskan om medverkan 
från samtliga kommuner 
 
Förslaget innebär att kommunerna långsiktigt (fyra år inledningsvis) 
säkerställer och gemensamt finansierar viktiga förutsättningar för att 
tillsammans kunna utveckla en mer kunskapsbaserad och jämlik 
socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård med stöd av SKL.  
För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av 
SKL behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om 
merparten av kommunerna avstår från att anta rekommendation kan SKL 
inte säkra att tjänsterna och stödet som SKL tillhandahåller kommer att 
kunna erbjudas nationellt framöver.  
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Ledning och styrning av det 
gemensamt finansierade 
delarna 
Inledningsvis kommer en styrgrupp tillsättas bestående av Stora AU och 
SKL. Stora AU består av arbetsutskotten för nätverket för RSS, SKL:s 
socialchefsnätverk och NSK-S. Denna styrgrupp får mandat att föreslå en 
permanent styrmodell för de gemensamt finansierade delarna.  
 
När det gäller styrning och ledning avseende de nationella 
kvalitetsregister som kommunerna använder bör kommunföreträdare  
inkluderas i den befintliga ledningsfunktionen som idag består av 
landstingen/regionerna och staten. Under förutsättning att kommunerna 
antar rekommendationen och tillser medel till de kvalitetsregister som de 
använder, kommer ledning och styrning för nationella kvalitetsregister 
kompletteras med det kommunala perspektivet och kompetensen.  
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Fredrik Lennartsson 

Avdelningschef 

Vård och omsorg 

Kommunstyrelserna  

för kännedom till socialchef/motsvarande 

förvaltningschefer 

Rekommendation till kommunernas om gemensam 

finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i 

socialtjänstens verksamheter 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting beslutade vid sitt sammanträde den 

14 december 2018: 

att rekommendera kommunerna att gemensamt, till SKL, finansiera viktiga 

förutsättningar för att arbeta evidensbaserat inom områdena uppföljning 

(kvalitetsregister, brukarundersökningar m.m.) och nationell samordning till en 

kostnad av maximalt 19,5 mkr årligen vilket innebär ca 1,95 kr/invånare/år i 

kommunen. Finansieringen gäller för fyra år (2020-2023).  

 

att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKL:s 

medlemsavgift. Medlemsavgiften baseras på befolkningen i respektive kommun. De 

fyra största kommunerna får en rabatt på 10 procent.  

 

att en uttalad avsikt är att finansiering och organisering permanentas, där 

kommunerna så väl som staten bidrar långsiktigt. 

 

att i en skrivelse informera kommunerna om rekommendation samt be dem meddela 

SKL sitt ställningstagande till det samlade förslaget senast den 15 juni 2019.  

 

Förtydligande avseende meddelande från styrelsen: 

Finansieringen gäller enligt rekommendationen för fyra år (2020-2023). Inte 2020-

2024 som felaktigt angavs i det ursprungliga beslutsunderlaget.  

Beslutet ska meddelas SKL senast 15/6 2019. 
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Process för kommunernas ställningstagande: 

Senast den 15 juni 2019 önskar SKL svar från samtliga kommuner angående 

respektive kommuns ställningstagande till rekommendationen. Kommunens 

ställningstagande meddelas till registrator@skl.se   

Om er kommun väljer att avstå från att anta rekommendationen är vi tacksamma om 

ni kan ange vilka skäl som föranleder detta.  

En sammanställning av kommunernas ställningstagande återkopplas efter sommaren 

2019 till mottagarna av detta följebrev. SKL:s och de berörda kvalitetsregistrens 

fortsatta arbete i frågan påverkas av kommunernas ställningstagande. Förutsatt att 

tillräckligt många kommuner ställer sig bakom rekommendationen kommer 

förberedande arbete inför 2020 att påbörjas under hösten 2019.  

 

Länk till informationsmaterial om rekommendationen på skl.se 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Vård och omsorg 

Fredrik Lennartsson   Mari Forslund 

Avdelningschef Vård och omsorg Sektionschef Kvalitet och uppföljning 

 

  

  

mailto:registrator@skl.se
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/gemensamutvecklingavkunskapsstyrningisocialtjansten.26619.html


Län/organisation Namn Nätverkstillhörighet SKL Epost Telefonnummer

Västernorrland/Härnösand Mats Collin Kontakt NSK-S mats.collin@harnosand.se

Västernorrland/Kommunförbundet Sirpa Virtanen Kontakt RSS sirpa.virtanen@kfvn.se 0703-20 85 41

Skåne/Perstorp Annelie Börjesdotter Kontakt NSK-S annelie.borjesdotter@perstorp.se 0435-391 41

Skåne/Båstad Emma Pihl Kontakt NSK-S emma.pihl@bastad.se 0431-770 00 (växel)

Skåne/Kommunförbundet Nicolina Fransson Kontakt NSK-S/kontakt RSS nicolina.fransson@kfsk.se 0728-85 48 76

Skåne/Kommunförbundet Carina Lindkvist Kontakt RSS carina.lindkvist@kfsk.se 0728-85 48 61

Västra Götaland/Västkom Anneli Assmundson Bjerde Kontakt RSS anneli.bjerde@vastkom.se 0733-35 85 16

Västra Götaland/Region Rose-Marie Nyborg Kontakt RSS rose-marie.nyborg@vgregion.se 0707-80 12 12

Västra Götaland/Boråsregionen Ann-Katrin Schutz Kontakt RSS ann-katrin.schutz@borasregionen.se 0721-91 28 24

Västra Götaland/Göteborgsregionen Vakant Kontakt NSK-S

Västra Götaland/Göteborgsregionen Elisabeth Beijer Kontakt RSS elisabeth.beijer@grkom.se 031-335 51 94, 0706-51 03 09

Västra Götaland/Göteborgsregionen Lena Holmlund Kontakt RSS lena.holmlund@goteborgsregionen.se 031-335 51 88

Västra Götaland/Göteborgsregionen Maria Ljung Kontakt RSS maria.ljung@goteborgsregionen.se 031-335 51 73

Västra Götaland/Skaraborg/Töreboda Sandra Säljö Kontakt NSK-S sandra.saljo@toreboda.se 0506-181 64

Västra Götaland/Skaraborg/Kommunförbundet Jessica Ek Kontakt RSS jessica.ek@skaraborg.se 0500-49 72 07, 0730-39 72 07

Västra Götaland/Skaraborg/Kommunförbundet Hanna Linde Kontakt RSS hanna.linde@skaraborg.se 0500-49 72 04, 0708-48 72 04

Västra Götaland/Sjuhärad/Mark Vakant Kontakt NSK-S

Västra Götaland/Sjuhärad/Kommunförbundet Vakant Kontakt RSS

Västra Götaland/Fyrbodal/Bengtsfors Lena Gardtman Kontakt NSK-S lena.gardtman@bengtsfors.se 0531-52 65 01

Västra Götaland/Fyrbodal/Kommunförbundet Annica Johansson Kontakt RSS annica.johansson@fyrbodal.se 0522-44 08 21

Västra Götaland/Fyrbodal/Kommunförbundet Lis Palm Kontakt RSS lis.palm@fyrbodal.se 0733-35 85 22

Blekinge/Karlskrona Martin Olsson Kontakt NSK-S martin.olsson@karlskrona.se 0455-30 44 01

Blekinge/Blekinge kompetenscentrum Birgitta Nilsson Kontakt RSS birgitta-a.nilsson@ltblekinge.se 0455-73 78 12, 0734-47 12 70

Kalmar/Högsby Teresa Tolic Trossmo Kontakt NSK-S teresa.tolic-trossmo@hogsby.se 0491-291 05

Kalmar/Kommunförbundet Sofia Wermelin Kontakt RSS sofia.wermelin@kfkl.se 0480-45 67 21, 0722-43 72 63

Stockholm/Södertörn/Nynäshamn Charlotte Dahlbom Kontakt NSK-S charlotte.dahlbom@nynashamn.se 08-520 682 22

Stockholm/Nordväst/Ekerö Lena Burman Kontakt NSK-S lena.burmanjohansson@ekero.se 08-124 571 00 (växel)

Stockholm/Nordväst/Sollentuna Gunilla Avby Kontakt RSS gunilla.avby@sollentuna.se 08-579 210 24

Stockholm/Nordost Lina Palmlöf Kontakt RSS lina.palmlof@founordost.se 0700-87 03 35

Stockholm/Nestor FoU-center Eva Lindqvist Kontakt RSS eva.lindqvist@nestorfou.se 0761-15 99 90

Stockholm/FoU Södertörn Kristina Engwall Kontakt RSS kristina.engwall@fou-sodertorn.se 0737-08 23 76

Stockholm/Karolinska Institutet Håkan Uvhagen Kontakt RSS hakan.uvhagen@ki.se 0707-36 87 58

Stockholm/Äldrecentrum Åsa Hedberg Rundgren Kontakt RSS asa.hedbergrundgren@aldrecentrum.se 08-690 58 09, 0707-22 52 52

Stockholm/Stockholms Stad Anna Lindskog Kontakt RSS anna.lindskog@stockholm.se 08-508 252 48, 0761-22 52 48

Stockholm/Stor Stockholm Helena Wiklund Kontakt RSS helena.wiklund@storsthlm.se 08-615 94 37, 0739-17 94 37

Värmland/Kristinehamn Eva-Lotta Lindskog Kontakt NSK-S eva-lotta.lindskog@kristinehamn.se 0550-886 33

Värmland/Region Yvonne Lennemyr Kontakt RSS yvonne.lennemyr@regionvarmland.se 054-700 11 04

Värmland/FoU Karlstad Anna Gund Kontakt RSS anna.gund@kau.se 054-700 24 42

Halland/Falkenberg Johan Klingborg Kontakt NSK-S johan.klingborg@falkenberg.se 073-867 41 74

Halland/Region Patrik Dahlqvist Jönsson Kontakt RSS patrik.dahlqvist-jonsson@halland.se 0703-20 66 51

Halland/Region Maria Nilsson Kontakt RSS maria.a.nilsson@regionhalland.se 035-13 46 61

Örebro/Kumla Gabriella Mueller Prabin Kontakt NSK-S gabriella.muellerprabin@regionorebrolan.se 019-58 85 71

Bilaga 1. Kontaktpersoner Regionala stödstrukturer (RSS) och Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S)



Örebro/Region Ingmar Ångman Kontakt RSS ingmar.angman@regionorebrolan.se 0586-482 40, 0739-20 42 40

Jönköping/Vetlanda Anders Saldner Kontakt NSK-S anders.saldner@vetlanda.se 0383-971 01, 0705-497101

Jönköping/FoUrum Ola Götesson Kontakt RSS ola.gotesson@rjl.se 0725-72 42 93

Gävleborg/ Marita Lindsmyr Kontakt NSK-S marita.lindsmyr@ovanaker.se 0271-571 47

Gävleborg/Region Ingrid Åsberg Kontakt RSS ingrid.asberg@regiongavleborg.se 026-15 86 18

Gävleborg/Region Emelie Printz Kontakt RSS emelie.printz@gavle.se 026-17 81 80

Sörmland/Nyköping Stefan Heinebäck Kontakt NSK-S stefan.heineback@nykoping.se 0155-24 85 73 

Sörmland/Region Monika Agnedal Kontakt RSS monika.agnedal@dll.se 0703-38 35 55

Östergötland/Norrköping Yvonne Thilander Kontakt NSK-S yvonne.thilander@norrkoping.se 011-15 23 03, 0730-20 12 20

Östergötland/Region Camilla Salomonsson Kontakt RSS camilla.m.salomonsson@regionostergotland.se 0730-67 01 57

Kronoberg/Ljungby Magnus Wallinder Kontakt NSK-S magnus.wallinder@ljungby.se 0372-78 96 05, 0733-73 96 01

Kronoberg/Region Annika Magnerot Kontakt RSS annika.magnerot@kronoberg.se 0470-58 30 05

Dalarna/Leksand Ulrika Gärdsback Kontakt NSK-S ulrika.gardsback@leksand.se 0247-805 61

Dalarna/Region Vakant Kontakt RSS

Jämtland/Härjedalen/Härjedalen Anda Embretzen Kontakt NSK-S anda.embretzen@herjedalen.se 0680-176 59

Jämtland/Härjedalen/Region Lena Hallqvist Kontakt RSS lena.hallquist@regionjh.se 063-14 65 25, 0702-25 20 42

Västerbotten/Skellefteå Staffan Näslund Kontakt NSK-S staffan.naslund@skelleftea.se 0910-73 50 00, 0705-57 13 50

Västerbotten/Region Anita Helgesson Kontakt RSS anita.helgesson@regionvasterbotten.se 090-16 57 15, 0705-77 57 18

Västerbotten/FoU Annika Nordström Kontakt RSS annika.nordstrom@regionvasterbotten.se 0725-26 57 32

Norrbotten/Haparanda Marjo Koivumaa Kontakt NSK-S marjo.koivumaa@haparanda.se 0922-260 03, 070-301 43 75

Norrbotten/Kommunförbund Eva Lakso Kontakt RSS eva.lakso@kfbd.se 0706-93 54 17

Uppsala/Östhammar Håkan Dahlkvist Kontakt NSK-S Hakan.Dahlqvist@osthammar.se 0173-862 23, 0727-731 48 78

Uppsala/Region Lena Ring Kontakt RSS lena.ring@regionuppsala.se 018-617 40 18

Uppsala/Region Susanne Söderberg Kontakt RSS susanne.soderberg@uppsala.se 018-727 14 23, 0708-21 68 83

Västmanland/Hallstahammar Lillemor Quist Kontakt NSK-S lillemor.quist@hallstahammar.se 0220-242 50

Västmanland/VKL Ann Tjernberg Kontakt RSS ann.tjernberg@vkl.se 021-481 82 55

Gotland/Region Hanna Ogestad Kontakt RSS hanna.ogestad@gotland.se 0704-47 78 37

mailto:annastina.fors.sjodin@kramfors.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Beredningen för medborgardialog 

 

Kommunstyrelsen föreslås Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Beredningen för medborgardialog utvecklas till en demokratiberedning.    

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 

”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

 

 

 

Datum 

2019-05-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-06-05 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Handläggare: Ingegerd Eriksson 
 

Datum 

2019-05-24 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 
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Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00517 1.4.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Beredningen för medborgardialog  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Beredningen för medborgardialog utvecklas till en demokratiberedning.    

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 

”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige fattade 2013-09-19 beslutet att inrätta en beredning för 

medborgardialog under fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium finns 

representerat i gruppen och leder arbetet. Därutöver finns en representant från 

varje parti i Kommunfullmäktige med i beredningen. 

Beredningsgruppen har diskuterat möjligheten att vidareutveckla 

demokratifrågorna och öka dialogen mellan invånare och politiker. Beredningen 

tar fram ett direktiv för hur man avser att arbeta vidare med att utveckla 

demokratifrågorna. 

Beröringspunkter finns med Kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en 

kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter (MR) samt ta 

fram ett förslag för Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 

rättigheter. Kartläggningen visar att ett av utvecklingsområdena är att samordna 

MR-arbetet i kommunen. Ett utökat uppdrag för beredningsgruppen skulle 

kunna innebära att stärka och utveckla stadens arbete med mänskliga rättigheter 

och i arbetet utgå från FN:s rättighetsprinciper. Principerna handlar inte bara 

om mål som ska nås utan också hur arbetet bedrivs.   

Kommunstyrelsen ger som tidigare administrativt stöd till beredningens arbete.             

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 

   

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd   Ingegerd Eriksson 

    Avdelningschef 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens 

nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta 

fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att 

stärka mänskliga rättigheter.  

 

Kommunstyrelsen föreslås Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med 

ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter.   

 

Datum 

2019-05-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-06-05 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00301 1.1.2.25 Programområde 4 

Handläggare: Ingegerd Eriksson 
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2019-05-25 Ingegerd Eriksson 

  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00301 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens 

nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta 

fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att 

stärka mänskliga rättigheter.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med 

ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter.            

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 

kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt 

ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 

rättigheter. Syftet med kartläggningen är att dels synliggöra det arbete som 

Borås Stads verksamheter redan gör dels lämna förslag på hur arbetet med 

mänskliga rättigheter kan stärkas och utvecklas.  

Arbetet med kartläggning, analys/tolkning och förslag har skett i en gemensam 

arbetsgrupp med representanter för förvaltningarna. Arbetsgruppen har 

utformat enkäten om förvaltningarnas arbete med mänskliga rättigheter som 

förvaltningscheferna besvarat. Enkäten är en del i underlaget för de förslag som 

redovisas tillsammans med kontakter och dokumentation från andra 

kommuner, organisationer och Sveriges kommuner och landsting. 

Rapportens förslag till fortsatt arbete innehåller 6 konkreta förslag som snabbt 

kan stärka arbetet mänskliga rättigheter. Förslagen berör följande områden; 

• Det politiska ansvaret att leda och samordna  

• Styrdokumentens innehåll och koppling till mänskliga rättigheter 

• Kompetenshöjande insatser avseende bl.a. rättighetsbaserat 

arbetssätt  

• Utveckling av planerings- och uppföljningsunderlag, nyckeltal för 

ledning och styrning, bl.a. Välfärdsbokslutet m.fl. dokument och underlag 

• Använda befintlig organisation Säker och trygg kommun för ett 

förvaltningsgemensamt nätverk som resurs för arbete med mänskliga rättigheter  
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• Resurspersoner för arbete med mänskliga rättigheter på 

Stadsledningskansliet och övriga förvaltningar samt stöd till nämnder, styrelser, 

förvaltningar och medarbetare  

 

Kommunstyrelsen kommer att arbete vidare med ovanstående föreslagna 

områden för att främja arbetet med mänskliga rättigheter.   

 

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 

kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt 

ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 

rättigheter. Syftet med kartläggningen är att dels synliggöra det arbete som 

Borås Stads verksamheter redan gör dels lämna förslag på hur arbetet med 

mänskliga rättigheter kan stärkas och utvecklas. 

En arbetsgrupp med representanter för förvaltningarna har funnits för arbetet. 

Arbetsgruppens arbete har omfattat utformning, analys och tolkning av den 

enkät som förvaltningarna besvarat, insamling av exempel på arbete med 

mänskliga rättigheter i förvaltningarna och förslag avseende Borås Stads 

fortsatta arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna.  

Rapporten 

Rapporten innehåller dels en kartläggning av Borås Stads arbete med mänskliga 

rättigheter dels förslag till fortsatt arbete med att stärka de mänskliga 

rättigheterna.  

Kartläggningen visar att det bedrivs en stor mängd aktiviteter i olika 

verksamheter som kan kopplas till med mänskliga rättigheter. Men det blir 

också tydligt att kopplingen i huvudsak sker outtalat. Ett exempel är att 

kommunens styrdokument, med några få undantag, inte nämner mänskliga 

rättigheter eller tar upp en koppling till mänskliga rättigheter. Arbetet upplevs 

också som ganska spretigt.  

Det finns idag inget uttalat politiskt eller förvaltningsansvar för arbete med 

mänskliga rättigheter och det finns därmed heller ingen organisation för att ta 

hand om frågan på kommunnivå. Nämnder och styrelser gör aktiviteter och 

insatser men det sker till uteslutande del i den egna verksamheten eller i delar av 

den egna verksamheten. 

För att stärka och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter så har arbetssättet 

avgörande betydelse och att det är en del av det fortlöpande arbetet. I rapporten 

redovisas det rättighetsbaserade arbetssättet och dess principer. Arbetssättet är 

inte okänt bland förvaltningar och medarbetare men det kräver ytterligare 

utbildningsinsatser.  
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Arbetet med kartläggning, analys/tolkning och förslag har skett i en gemensam 

arbetsgrupp med representanter för förvaltningarna. Arbetsgruppen har 

utformat enkäten om förvaltningarnas arbete med mänskliga rättigheter som 

förvaltningscheferna besvarat. Enkäten är en del i underlaget för de förslag som 

redovisas tillsammans med kontakter och dokumentation från andra 

kommuner, organisationer och Sveriges kommuner och landsting.  

Fortsatt arbete 

Rapportens förslag till fortsatt arbete innehåller 6 konkreta förslag som snabbt 

kan stärka arbetet mänskliga rättigheter. Förslagen berör följande områden; 

• Det politiska ansvaret att leda och samordna  

• Styrdokumentens innehåll och koppling till mänskliga rättigheter 

• Kompetenshöjande insatser avseende bl.a. rättighetsbaserat 

arbetssätt  

• Utveckling av planerings- och uppföljningsunderlag, nyckeltal för 

ledning och styrning, bl.a. Välfärdsbokslutet m.fl. dokument och 

underlag 

• Använda befintlig organisation Säker och trygg kommun för ett 

förvaltningsgemensamt nätverk som resurs för arbete med 

mänskliga rättigheter  

• Resurspersoner för arbete med mänskliga rättigheter på 

Stadsledningskansliet och övriga förvaltningar samt stöd till 

nämnder, styrelser, förvaltningar och medarbetare  

 

Kommunstyrelsen kommer att arbete vidare med ovanstående föreslagna 

områden för att främja arbetet med mänskliga rättigheter.   

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse  

2. Rapport Mänskliga rättigheter, 2019-01-31   

Samverkan 

Den Centrala samverkansgruppen (CSG) har informerats vid två tillfällen, 

2018-09-20 och 2019-05-23. 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

Sammanfattning 

Rapporten innehåller dels en kartläggning av Borås Stads arbete med mänskliga rättigheter dels 

förslag till fortsatt arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna.  

Kartläggningen visar att det bedrivs en stor mängd aktiviteter i olika verksamheter som kan kopplas 

till med mänskliga rättigheter. Men det blir också tydligt att kopplingen i huvudsak sker outtalat. Ett 

exempel är att kommunens styrdokument, med några få undantag, inte nämner mänskliga rättigheter 

eller tar upp en koppling till mänskliga rättigheter. Arbetet upplevs också som ganska spretigt.  

Det finns idag inget uttalat politiskt eller förvaltningsansvar för arbete med mänskliga rättigheter och 

det finns därmed heller ingen organisation för att ta hand om frågan på kommunnivå. Nämnder och 

styrelser gör aktiviteter och insatser men det sker till uteslutande del i den egna verksamheten eller i 

delar av den egna verksamheten. 

För att stärka och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter så har arbetssättet avgörande betydelse 

och att det är en del av det fortlöpande arbetet. I rapporten redovisas det rättighetsbaserade 

arbetssättet och dess principer. Arbetssättet är inte okänt bland förvaltningar och medarbetare men 

det kräver ytterligare utbildningsinsatser.  

Arbetet med kartläggning, analys/tolkning och förslag har skett i en gemensam arbetsgrupp med 

representanter för förvaltningarna. Arbetsgruppen har utformat enkäten om förvaltningarnas arbete 

med mänskliga rättigheter som förvaltningscheferna besvarat. Enkäten är en del i underlaget för de 

förslag som redovisas tillsammans med kontakter och dokumentation från andra kommuner, 

organisationer och Sveriges kommuner och landsting.  

 

Rapportens förslag till fortsatt arbete innehåller 6 konkreta förslag som snabbt kan stärka arbetet 

mänskliga rättigheter. Förslagen berör följande områden; 

 Det politiska ansvaret att leda och samordna  

 Styrdokumentens innehåll och koppling till mänskliga rättigheter 

 Kompetenshöjande insatser avseende bl.a. rättighetsbaserat arbetssätt  

 Utveckling av planerings- och uppföljningsunderlag, nyckeltal för ledning och styrning, bl.a. 

Välfärdsbokslutet m.fl. dokument och underlag 

 Använda befintlig organisation Trygg och säker kommun för ett förvaltningsgemensamt 

nätverk som resurs för arbete med mänskliga rättigheter  

 Resurspersoner för arbete med mänskliga rättigheter på Stadsledningskansliet och övriga 

förvaltningar samt stöd till nämnder, styrelser, förvaltningar och medarbetare  
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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1. Inledning 
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Exempel från förvaltningarna  
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Lika rättigheter och möjligheter i arbetsmiljön 

Medarbetarenkäten i Borås Stad   

Enkät om mänskliga rättigheter till förvaltningscheferna 

Rättighetsbaserat arbete 
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Ledning, styrning och organisation  

Nyckeltalssammanställning för mänskliga rättigheter 

5. Analys och tolkning 
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Bilagor 

1. FN:S allmänna förklaring om de mänskliga  

rättigheterna och förteckning av ett antal konventioner 
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4. De globala målen i Agenda 2030 
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Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

1. Inledning 

Alltfler kommuner tydliggör sambandet mellan den egna verksamheten och uppdraget att 

respektera, skydda, uppfylla och främja mänskliga rättigheter. 

Mänskliga rättigheter gäller alla människor för att de är just människor. De sätter och 

upprätthåller gränser för vad som inte får göras mot någon människa och vad som måste göras för 

varje människa. De är med andra ord gränser som inte får överskridas. De mänskliga rättigheterna 

är allmängiltiga och får aldrig fråntas någon människa. De är också ömsesidigt beroende av 

varandra och odelbara, det vill säga de ska inte rangordnas eller behandlas isolerat, oberoende av 

de andra rättigheterna. De mänskliga rättigheterna definieras och regleras i internationella 

juridiska dokument som konventioner och stadgor framtagna av bland andra FN, Europarådet och 

EU.  

Arbetet för mänskliga rättigheter (MR) tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring1 om de 

mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter som inryms i förklaringen har senare förts in och 

vidareutvecklats i ett antal konventioner. En stor majoritet av världens länder har anslutit sig till 

konventionerna.  

Tillsammans utgör de ett universellt ramverk2. Det innebär att de mänskliga rättigheterna är 

universella och gäller för alla, utan åtskillnad. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur 

och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter och att de mänskliga rättigheterna 

är odelbara. De mänskliga rättigheterna rör förhållandet mellan staten och individen.  

I Sverige är det offentliga ansvaret för mänskliga rättigheter inskrivet i regeringsformen och andra 

lagar och förordningar. Det förstärks av Sveriges internationella åtaganden, som reglereras i 

konventioner. Det är staten som ytterst garanterar befolkningens mänskliga rättigheter men alla 

offentliga verksamheter är skyldighetsbärare, det vill säga skyldiga att se till att alla människor 

som berörs av verksamheten får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Riksdagen och 

regeringen, den regionala och kommunala verksamheten har alla ansvar för de mänskliga 

rättigheterna.  

I praktiken sker stora delar av arbetet med att respektera, skydda, uppfylla och främja mänskliga 

rättigheter på lokal och regional nivå, i kommuner och landsting. Det innebär att kommunen är 

skyldighetsbärare och kommuninvånarna är rättighetsbärare på lokal nivå. De mänskliga 

rättigheterna ställer krav på vad kommunen ska göra för sina invånare och vad kommunen inte får 

göra mot dem. Om människor inte har samma rättigheter urholkas principen om allas lika värde. 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har under senare år presenterat en rad olika 

publikationer om arbete med mänskliga rättigheter som stöd för landets kommuner3. De 

konstaterar ”att arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige behöver konkretiseras och 

systematiseras för att genomsyra verksamheten, oavsett om avsikten är att mer formellt åta sig  att 

bli en MR-kommun, ett MR-landsting eller en MR-region eller inte. 

                                                        
1 Se bilaga 1 för en kortare sammanfattning av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och ett antal 
konventioner 
2 Se bilaga 2 för det universella ramverket 
3 Se referenser 
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Även om det i många kommuner, landsting och regioner pågår ett aktivt arbete för att respektera, 

skydda och främja mänskliga rättigheter, skiljer sig synen på vad mänskliga rättigheter är och hur 

man kan arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv. 

Kartläggningar visar att MR-arbetet ofta är splittrat och ses som något extra, istället för att 

utgöra en del av ordinarie verksamhet. Synsättet gör det svårt att förverkliga människors 

rättigheter och kvalitetsbrister, ojämlikhet och diskriminering riskerar att missas”.  

2. Uppdrag och syfte 

Kommunfullmäktige4 har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra dels en kartläggning av 

kommunens arbete med mänskliga rättigheter dels ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta 

arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna. 

Syftet med kartläggningen är att dels synliggöra det arbete som Borås Stads verksamheter redan 

gör dels lämna förslag på hur arbetet med mänskliga rättigheter kan stärkas och utvecklas. 

3. Metod 

I kartläggning och förslag till fortsatt arbete har en arbetsgrupp med representanter för 

förvaltningarna medverkat tillsammans med ansvarig utredare. Det har också funnits en styrgrupp 

för arbetet5. Arbetsgruppens arbete har omfattat utformning, analys och tolkning av den enkät som 

förvaltningarna besvarat, insamling av exempel på arbete med mänskliga rättigheter i 

förvaltningarna och förslag avseende Borås Stads fortsatta arbete med att stärka de mänskliga 

rättigheterna. 

Ett urval av Borås Stads styrdokument6 har studerats och dess koppling till mänskliga rättigheter. 

Utredningen har också tagit del av dokumentation från arbete med mänskliga rättigheter i ett antal 

andra kommuner, publikationer från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

referensmaterial från en rad andra organisationer, företag och myndigheter7. Representanter för 

Västra Götalandsregionens avdelning för mänskliga rättigheter har medverkat på ett av 

arbetsgruppens möten och informerat om regionens arbete med mänskliga rättigheter. 

Arbetsgruppen har också haft en särskild genomgång avseende rättighetsbaserat arbete.   

4. Kartläggning  

Det pågår arbete med mänskliga rättigheter 

Kartläggningen beskriver Borås Stads arbete med mänskliga rättigheter. Idag återfinns mänskliga 

rättighetsfrågor i kommunens samtliga verksamheter och förvaltningar. Det gäller i verksamheter 

och aktiviteter som vänder sig till kommunens invånare, olika målgrupper och medarbetare. Men 

det gäller också i styrdokument som budget, verksamhets-, handlingsplaner, dokumentmallar, 

rutiner, regler, föreskrifter mm.  

                                                        
4 Kommunfullmäktiges beslut 2018-03-22 §§ 54, 56, 58, 59, samt bilaga 6 
5 Se bilaga8 för arbetsgruppens deltagare, ansvarig utredare och styrgrupp 
6 Se bilaga 3 för ett urval av Borås Stads styrdokument 
7 Se referenser 
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Kort sagt, det finns en rad olika sammanhang där Borås stad på ett eller annat sätt arbetar med 

mänskliga rättigheter. Arbetet sker på olika nivåer, i aktiviteter, i enskilda beslut och i bemötandet 

av enskilda, i  arbetet med mål, strategier, policydokument och rutiner.   

 

Exempel från förvaltningar och verksamheter 

Utredningen har särskilt samlat in exempel från förvaltningarnas arbete som har koppling till 

mänskliga rättigheter. Exemplen ger en bild av den mångfald av aktiviteter som genomförs i olika 

verksamheter och som berör mänskliga rättigheter. Varje exempel har kopplats till FN:s 

konventioner och/eller de globala målen i Agenda 2030. 

I Agenda 2030 har världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar 

och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa ojämlikheter inom och 

mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att förverkliga de 

mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt samt att 

säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Agenda 2030 för hållbar 

utveckling innehåller 17 globala mål8.  

En sökning på Borås Stads webbsida (boras.se) med ordet Agenda 2030 gav inget resultat på 

matchande dokument. Men en särskild genomgång av styrdokumentet – ”Borås Stad,  Miljömål9” 

visar på en koppling mellan planens fyra perspektiv, andra kommunala mål och styrdokument 

samt koppling till de globala målen i Agenda 2030.  

Arbetslivsförvaltningen  

Borås stad är en av fem utvecklingskommuner som arbetar med att omsätta regeringens strategi 

för att förbättra situationen för den romska minoriteten i Sverige.  Strategin sträcker sig från 2012-

2032, med målsättningen att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet 

som den som inte är rom. Strategin innehåller mål och åtgärder inom sex olika områden; 

utbildning, arbete, bostad, hälsa social omsorg och trygghet, kultur och språk, och civilsamhällets 

organisering. För att kunna lyckas med det här arbetet lokalt har Borås Stad arbetat aktivt för att 

involvera de romska grupperna i staden. Det har skapats ett romskt råd, bestående av 

representanter från alla romska grupper i Borås. Rådet identifierar behov och kommer med förslag 

på åtgärder som tjänstemännen arbetar vidare med. Majoriteten av de tjänstemän som arbetar med 

projektet är själva romer. Dessa tjänstemän fungerar som brobyggare och erbjuder även enskilt 

stöd till romska individer i mötet med andra förvaltningar och myndigheter. 

Agenda 2030: Mål 4: En god utbildning för alla.  

Fritid- och folkhälsoförvaltningen 

Projektet ”En kommun fri från våld” (EKFFV) är ett femårigt socialt investeringsprojekt som 

drivs med medel från organisationen MÄN samt Borås stad. Liknande projekt drivs runt om i 

landet men på olika sätt. EKFFV startade 2015 och avslutas 2019. EKFFV utgår från en ”hela 

kommunen-ansats” där målet är att nå ut med ett våldspreventivt budskap till Borås invånare. 

Projektet har ett stort fokus på unga och involverar unga genom att utbilda Unga utbildare, utbilda 

för ledarskapsutbildningar samt handleda enheter inom öppen ungdomsverksamhet. EKFFV 

samarbetar även med flera förvaltningar och ett flertal organisationer från ideell sektor.   

 

                                                        
8 Se bilaga 4 för de 17 globala målen i Agenda 2030 
9 Se bilaga 5 för koppling mellan kommunala, nationella och internationella mål  
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EKFFV arbetar utifrån tre förändringsprinciper: 

1) Att öka medvetenheten om vad lindrigt våld är och kopplingen till grovt våld. 

2) Genusförändrande ansats.  

3) Åskådaransats. 

Agenda 2030: Mål 5: Jämställdhet. Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen.  

Konventioner: FN:S allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948), FN:s deklaration 

om avskaffande av våld mot kvinnor (1993).  

Förskoleförvaltningen 

Regeringskansliet skriver följande angående tillämpning av Barnkonventionen: ”Beslut och 

åtgärder som rör barn ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv Barnets bästa 

ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn (artikel 3) och alla rättigheterna i 

konventionen ska respekteras på alla nivåer i samhället. Detta kräver kontinuerliga analyser av 

konsekvenserna av beslut, så kallade barnkonsekvensanalyser, och utvärderingar av vilka faktiska 

konsekvenser beslut och åtgärder har fått för barn. Det gäller både beslut och åtgärder som rör det 

enskilda barnet och generella beslut och åtgärder som rör barn.” (Regeringskansliet, 2010, 

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige) 

När Barnkonventionen 2020 blir svensk lag är det nödvändigt att säkerställa att den följs. På 

förvaltningschefens uppdrag kommer det att ske en barnkonsekvensanalys av Borås Stads praxis 

att ta emot spädbarn i förskolan. Häri är anknytningsforskningen av stor relevans. Tidiga långa 

separationer från föräldrarna kan ge en påverkan på små barns välbefinnande och utveckling. Om 

huruvida denna lösning är det bästa för det enskilda barnet kan inte säkerställas genom ett 

generellt beslut och borde utredas i varje enskilt fall. Artikel 18 lyfter vårdnadshavarnas ansvar 

och betydelse: ”Föräldrar eller, i förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för 

barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.” 

Grundskoleförvaltningen 

”Bara titta på din tumme  

på avtrycket den ger  

Vänd dig sedan runt i världen  

ingenstans du ser  

någon enda liten mänska   

som har en likadan   

Krummelurers tummetott  

som just din tummetott 

Det är helt kalas fantastiskt  

att ingen är dig lik  

att ingen är som DU  

gör dig helt unik 

Låt nu ingen säga till dig  

att du inte räcker till  

Sträck upp tummen högt i luften  

Visa den för alla här  

Våga tro på att Du duger  

att du är som du ska va´  
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Du har en plats i universum  

Den kan ingen annan ta” 

(sång ur ”Pricken” text Maria Isacsson)  

60 elever (kaniner) arbetade under flera månader med musikalen Pricken. Den har ett tidlöst 

budskap om alla människors lika värde, respekt och rätt att vara unika. Kaniner framförde i sagans 

form detta budskap. Föreställningen visades för minst 1200 förskole- och lågstadiebarn. Alla som 

lyssnat har fått sångerna i förväg och orden får tillsammans med den emotionella upplevelsen för 

både medverkande och publik en livslång verkan.  

Bodaskolan har aktivt arbetat med sagan i de olika klasserna under lång tid och använt den som en 

språngbräda för fler diskussioner och övningar om mänskliga rättigheter att återkomma till. Ett 

citat av Astrid Lindgren beskriver vad det handlar om:  ”Allt stort som skedde i världen skedde 

först i någon människas fantasi”. Agenda 2030: Mål 4: En god utbildning för alla. Konventioner: 

Konventionen om ekonomiska, social och kulturella rättigheter, konventionen om barns 

rättigheter. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Inom ramen för Samhällsvetenskapsprogrammet erbjuder Bäckängsgymnasiet, som är en ”Skola 

för mänskliga rättigheter” genom ett samarbete med Amnesti international, en särskild profil: 

”Demokrati och mänskliga rättigheter”.  

Programmet riktar sig till elever som känner ett starkt samhällsengagemang och vill kämpa för 

rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Programmet innebär att eleverna får fördjupad 

kunskap om jämställdhet, rasism och maktförhållanden i världen. Utbildningen är mycket 

temabaserad, bland annat inom områden där Amnesty International är drivande, till exempel 

gällande yttrandefrihet och flyktingars situation.  

Utbildningen innehåller en hel del praktiska inslag. Det förekommer ofta diskussioner och 

kontakter med lokala politiker, organisationer och föreläsare i undervisningen. Under 

Demokrativeckan medverkar eleverna genom att ordna seminarier och debatter. Via 

samarbetspartnern Amnesty International arrangeras projektet ”Skriv för frihet” där elever arbetar 

för att frige samvetsfångar runtom i världen. Under utbildningen får eleverna också åka på en 

internationell resa med syfte att fördjupa sina kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter. 

Agenda 2030: Mål 4: God utbildning för alla. Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen. 

Konventioner: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, konventionen om barns 

rättigheter. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen(IFO) ska kompensera för brister i rättigheter för barn, 

ungdomar, vuxna med beroendeproblematik och missbruk. Det innebär att det mesta IFO gör är 

att utreda och försöka tillgodose utsatta personers rättighet till trygghet, bostad, sysselsättning, 

omvårdnad m.m. Barn placeras i familjehem för att tillförsäkras rätten att ha ett hem att växa upp 

i, möjlighet att gå i skola, känna trygghet och att inte längre bli utsatta. I de utredningar som görs 

inom Barn- och unga verksamheten men även inom Vuxenverksamheten är man noga med att 

efterfråga vad de anser om sin situation, om utredningen och de insatser de behöver för att lyfta 

fram deras rättighet att påverka och ha inflytande över beslut. Vissa verksamheter erbjuder 

möjligheter till samtalskontakt utan utredningar för att det ska finnas en rättighet att få någon som 

lyssnar på hur de har det utan att detta bestäms av en myndighet. 
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Under ett antal år har IFO haft ett ansvar att se till ensamkommande flyktingars rättighet till 

bostad, omsorg och skola. Här har det handlat även om att ge dessa barn och ungdomar stöd i sin 

rättighet till att få sin sak prövad av olika myndigheter.  

Förvaltningen arbetar även med människor som har svårt att behålla sin bostad eller få en bostad 

genom den Vräkningsförebyggande enhetens arbete. Rätten att ha någonstans att bo är ofta central 

för att kunna få andra rättigheter tillgodosedda. Hemlöshetskartläggningen som görs varje år är 

viktig för att kunna analysera och se vilka insatser som kan behövas. Agenda 2030: Mål 10: 

Minskad ojämlikhet.  

Kulturförvaltningen 

Biblioteken i Borås har en tjänst som heter "Boken kommer". Om någon inte kan komma till 

biblioteket på grund av en funktionsnedsättning, hög ålder eller långvarig sjukdom kan personen 

anmäla sig till denna tjänst. Den som har boken kommer får regelbundet böcker levererade till sitt 

hem med de böcker som personen önskar att låna. Låntagaren kan även låna tidskrifter och musik. 

Var femte vecka är det dags för utkörning av nya kassar med böcker. Inför varje utkörning ringer 

personal på biblioteket upp låntagaren och frågar om det är något särskilt som önskas att läsas. 

Därefter plockar personal ihop och lånar ut böckerna. Någon dag senare körs kassarna fram till 

låntagarens dörr. 

Relativt ofta har boken kommer låntagare även synnedsättningar. Då kan Biblioteken erbjuda 

talböcker. Talböcker är böcker som har läst in och sparas i ljudformat på en DAISY-skiva. På så 

sätt kan den som ser dåligt lyssna på sina böcker (läsa med öronen) i stället för att läsa böckerna 

med ögonen. Agenda 2030: Mål 4: God utbildning för alla. Konventioner: FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna, Artikel 27: Var och en har rätt att fritt delta i samhällets 

kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner. 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Förvaltningen använder Tillgänglighetsdatabasen för inventering av både kommunala 

byggnader/anläggningar men även privata butiker, restauranger, där det framgår ur ett MR 

perspektiv hur tillgänglig byggnaden/lokalen är. 

Även användandet av Västra Götalandsregionens riktlinjer med hänsyn till fysisk miljö tar hänsyn 

till MR, till det läggs barnperspektivet till i alla ny- om och tillbyggnationer. Agenda 2030: Mål 

11: Hållbara städer och samhällen.  

Miljöförvaltningen 

Förvaltningens konsumentrådgivare och budget- och skuldrådgivare har varit på Boråsregionens 

etableringscenter (BREC) och föreläst för nyanlända invandrare, om frågor rörande vad de har för 

rättigheter och skyldigheter som konsumenter och medborgare. Informationen är på svenska, men 

när behov funnits har tolkar använts. 

Konsumentrådgivningen och budget- och skuldrådgivningen besöker också skolorna, för att 

informera ungdomar om vilka rättigheter de har som konsumenter och vikten av att inte hamna i 

en skuldfälla. Verksamheterna arbetar även utåtriktat genom att synliggöra vad de kan hjälpa till 

med under till exempel Norrbydagen och Skördefesten. Konsumentrådgivningen och budget- och 

skuldrådgivningen är tillgängliga via telefon, e-post och en fysisk mötesplats i Stadshuset. 

Information om konsumentrådgivningen och budget- och skuldrådgivningen och dess verksamhet 

och vad de kan hjälpa till med finns på flera språk. Utöver svenska finns information, på webben 
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och i form av foldrar, på engelska, finska, somaliska och arabiska. Agenda 2030: Mål 10: 

Minskad ojämlikhet. Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Konventioner: FN:s allmänna 

förklaring om de mänskliga rättigheterna, 

Servicekontoret 

Förvaltningen har kompetensbaserad rekrytering när det finns behov av att anställa nya 

medarbetare De enheter som jobbar ut mot kund, t.ex. medarbetarna i växeln är certifierade 

telefonister och de som jobbar med datasupport har utbildats i kundbemötande. Förvaltningen 

genomför uppdrag för Tekniska förvaltningen gällande bl.a. lekplatser och säkerställer att dessa 

blir genomförda. Agenda 2030: Mål 11: Hållbara städer och samhällen.  

Stadsledningskansliet 

Kampanj för ökat valdeltagande 

Inför valet 2018 genomförde Borås Stad en valkampanj i Borås. Fokus var att höja valdeltagandet 

framförallt bland grupper där valdeltagandet varit lågt vid tidigare val. Med begreppet högt 

valdeltagande menade nämnden att få röstberättigade invånare att förstå sin demokratiska rättighet 

och möjlighet till direkt påverkan. 

 Målgruppen var alla invånare, men det fanns vissa målgrupper som var extra viktiga för att höja 

valdeltagandet:  

• Förstagångsväljare – röstberättigade som har fyllt 18-24 år 

• Röstberättigade som inte har röstat i Sverige förut.  

• Boende i områden där valdeltagandet lågt. I vissa av områdena med lågt valdeltagande bor 

det många nyanlända eller personer med annat modersmål än svenska. Vi tror att det i 

vissa fall finns kunskapsluckor om det svenska valet.  

• Personer med funktionsnedsättning. Viktigt med tillgänglig kommunikation. 

Agenda 2030: Mål 10: Minskad ojämlikhet.  

 

I Borås stad har man sedan 2010 arbetat fokuserat med jämställdhetsfrågor, både när det gäller 

medarbetarna och kommuninvånarna. För medarbetarna tas det kontinuerligt upp på 

arbetsplatsträffarna frågor kring jämställdhet och lika rättigheter och möjligheter för alla. 

Cheferna får i sin obligatoriska utbildning i kursprogrammet arbetsmiljö och samverkan, kunskap 

om genus, normer och jämställdhet. Politiken får också könsuppdelad statistik på hur det ser ut 

mellan könen både när det gäller välfärdsbokslutet och den personalekonomiska redovisningen 

och kan utifrån detta göra analyser och ta beslut kring områden där det fortfarande finns 

ojämställdhet. Agenda 2030: Mål 5: Jämställdhet. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

I ett planärende finns det en demokratisk rättighet (mänsklig rättighet) att påverka utformningen 

av detaljplanen. Rent formellt sker det i ett samrådsförfarande där de som är berörda (sakägare) 

ges möjlighet att tycka till och lämna synpunkter. Alla synpunkter ställs samman och 

kommenteras. Ett samråd är en obligatorisk del av detaljplanearbetet och går oftast ut på att samla 

in tidig kunskap om eventuella hinder eller problem som detaljplanen kan komma att stöta på. 

Sådana problem skulle kunna gälla föroreningar, dagvatten, risk för översvämningar och så 

vidare. Det kan också vara generella synpunkter på själva detaljplanen. Sammanfattningsvis 

skulle man alltså kunna säga att samrådet är till för att skapa en så bra och genomtänkt detaljplan 
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som möjligt, där synpunkter och information tagits tillvara från alla berörda parter. Agenda 2030: 

Mål 11: Hållbara samhällen och städer.  

Sociala omsorgsförvaltningen 

Sociala omsorgsförvaltningen erbjuder utbildningen ”om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning och kognitiv tillgänglighet” till samtliga medarbetare i Borås Stad. Syftet är 

att öka kunskapen om situationen för personer med funktionsnedsättning. Följande teman kommer 

tas upp: mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, kognitiv tillgänglighet samt 

bemötande. En del i programmet för tillgänglighet och utgår från en av de prioriterade artiklarna i 

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 8 Öka kunskapen 

om situationen för personer med funktionsnedsättning. Agenda 2030: Mål 10: Minskad 

ojämlikhet.  

 

VIP är en våldsförebyggande kurs som stärker självkänslan hos deltagarna. Den vänder sig till 

personer med psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning, där tränar deltagarna på att uttrycka 

sig, sätta ord på sina känslor och att sätta gränser. Det handlar om empowerment, att ge 

kunskapen och makten till dem den berör för ökad självkänsla och delaktighet. Vi har även 

utbildning för medarbetare om våld och funktionsnedsättningar och den dubbla utsatthet det 

innebär. Agenda 2030: Mål 4: En god utbildning för alla. Att minska våld och andra övergrepp 

beskrivs i artikel 16, FN Rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. 

Tekniska förvaltningen 

Förvaltningen gör alla lekplatser tillgänglighet och genusanpassade. Broschyrer  inom natur, fiske 

och andra rekreationsplatser mm gör förvaltningen på flera olika språk. Material inom färdtjänst, 

riksfärdtjänst och skolskjutsen görs på flera olika språk. Förvaltningen har satt upp ett flertal fru 

gåman vägskyltar vid övergångsställen. Förvaltningen har kompetensbaserad rekrytering när det 

finns behov av att anställa nya medarbetare. Vid projekt vintercyklist så är förvaltningens mål att 

ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor som deltar i projektet. Agenda 2030: Mål 5: 

Jämställdhet. Mål 11: Hållbara städer och samhällen. Konventioner: FN:s allmänna förklaring om 

de mänskliga rättigheterna. 

Vård- och äldreförvaltningen 

Vård- och äldreförvaltningens arbete med strategisk kompetensförsörjning ska säkerställa att 

förvaltningen och dess medarbetare har rätta förutsättningar att nå måluppfyllelse och ge en 

jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg. Ovanstående kan ses som ett exempel på hur 

Vård- och äldreförvaltningen arbetar i linje med mänskliga rättigheter. Arbetet kan tillskrivas 

hållbarhet ur flera dimensioner och berör både verksamheten i stort och den enskilde 

medarbetaren, exempelvis god utbildning för alla och anständiga arbetsvillkor. Indirekt verkar 

även det strategiska arbetet med kompetensförsörjning till att säkerställa förutsättningarna att 

uppfylla de lagkrav och styrdokument som omfattar organisationen samt bidrar till ökade 

förutsättningar för ett rättighetsbaserat arbetssätt i mötet med dem vi är till för, våra brukare. 

Vård- och äldreomsorg ska bidra till att främja jämlikhet i levnadsvillkor och vara tillgänglig för 

alla som har rätt till den, både kvinnor och män, oavsett socioekonomisk, kulturell eller etnisk 

bakgrund. Personal som på olika sätt kommer i kontakt med äldre personer behöver ha rätt 

kompetens för att se behov och använda redskap för att ge den vård och omsorg som behövs. 

Agenda 2030: Mål 8, 10: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Minskad ojämlikhet.  
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Styrdokument  

Ett annat sätt att redovisa Borås Stads arbete när det gäller mänskliga rättigheter är att titta på 

stadens styrdokument. En genomgång av några av Borås Stads 72 olika styrdokument10 i form av 

strategi-, program-, policy-, riktlinjer- och regler ger bilden av att nämnder och styrelser har 

uppdrag att arbeta med mänskliga rättigheter. Några exempel är; 

 Bildningsstaden Borås  

 Vatten och avlopp i Borås Stad 

 Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter 

 Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram 

 Personalpolitiskt program  

 Program för ett integrerat samhälle 

 Ungdomspolitiskt program  

 Program för jämställdhetsintegrering 

 Program för hemlöshet  

 Översiktsplan för Borås Stad  

 Reglemente för arbetslivsnämnden  

 

Det är dock värt att notera att mänskliga rättigheter inte alls nämns i klartext i styrdokumenten. 

Det är helt och hållet upp till läsaren att se och försöka göra den kopplingen. 

 

Lika rättigheter och möjligheter i arbetsmiljön  

Lika rättigheter och möjligheter är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i Borås 

Stad11. Borås Stad vill skapa en arbetsmiljö som förebygger ohälsa, främjar hälsa och värnar om 

alla människors lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor. För att nå 

dit är det viktigt att arbeta med aktiva åtgärder på arbetsplatsen. I det arbetet ska samtliga 

diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen beaktas (kön, könsidentitet eller könsuttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller 

ålder). 

Genom arbetet med "Lika rättigheter och möjligheter" utvecklas verksamheterna för att ge 

medarbetaren en bra arbetsplats och medborgaren den absolut bästa servicen. Arbetet handlar inte 

i första hand om att genomföra åtgärder mot problem som redan uppkommit i ett enskilt fall, utan 

om att förebygga att någon diskrimineras eller på annat sätt får sämre möjligheter på 

arbetsplatsen.  

Medarbetarenkäten i Borås stad   

Borås Stad har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser som 

erbjuder viktiga och utvecklande jobb. Arbetsgivarpolitiken är ett verktyg för att styra 

medarbetarna mot det arbetssätt som arbetsgivaren anser leda bäst till förutsättningar för ett bra 

resultat i verksamheten. Vartannat år genomför Borås Stad en medarbetarenkät, senast den gjordes 

var 2017. Enkäten är en del i utvärderingen av arbetsgivarpolitiken med bäring på Hållbart 

medarbetarengagemang (HME). Avsikten med enkäten är att mäta både nivån på engagemanget 

                                                        
10 Borås Stad , intranätet, Styrdokument A-Ö  
11 Borås Stad, intranät, Anställd och arbetsgivare 
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och organisationens förutsättningar att behålla och öka engagemanget samt förmågan att ta tillvara 

engagemanget i organisationen.  

Resultatet för Hållbart medarbetarengagemang bygger på svaren från tre frågor inom tre delar i 

enkäten, motivation, ledarskap och styrning.  

 

HME redovisas nedan som index (max 100), totalt och för de tre delarna motivation, ledarskap 

och styrning. 

 
Totalt har resultatet marginellt försämrats något för 2017 jämfört med tidigare år. För område 

ledarskap har det skett en förbättring men för motivation och styrning marginella försämringar.  

 

I medarbetarenkäten finns också ett antal diskrimineringsfrågor. Enkäten har besvarats av 7659 

medarbetare av totalt 8984 medarbetare (85 % svarsfrekvens). 

 

I Borås Stad finns en rutin för att förebygga och hantera kränkande särbehandling. Den ingår i 

Borås Stads tillämpning av Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social 

arbetsmiljö (AFS 2015:4). Kränkande särbehandling är en hälsorisk och accepteras inte i 

någon verksamhet i Borås Stad. Kränkande särbehandling är handlingar som riktas mot en 

eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs 

utanför arbetsplatsens gemenskap. 

Enkät om mänskliga rättigheter till förvaltningscheferna 

Samtliga förvaltningschefer har besvarat en enkät om förvaltningens arbete med mänskliga 

rättigheter och arbete med Agenda 20130. Nedan redovisas frågorna i enkäten i kursiv stil därefter 

svaren i tabellform och slutligen ett urval av de kommentarer som angetts med anledning av 

svaren.  
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Nämndens budget 

2. Nämndens budget är ett av de mer väsentliga dokumenten för att leda och styra verksamheten. I 

vilken utsträckning arbetar nämnden med jämställdhet i budgetarbetet? Ge exempel.  

 
Exempel:  

 I förvaltningens samtliga verksamheter används resurser aktivt för att gynna jämställdhet, 

exempel är vår filmverksamhet där Röda Kvarn strävar efter att lyfta fram kvinnliga 

regissörer i det fall detta är möjligt.  

 I vår budget för 2018 finns ett speciellt kapitel, 4.4.1, där vi beskriver hur vi arbetar och 

utvecklar jämställdhets- och tillgänglighetsarbetet.  

 I Borås stad gör förvaltningen en lönekartläggning baserad på kön som stöd för arbetet 

med att verka för en jämställd lönesättning av medarbetarna.  

 Vår målsättning är att vi behandlar ALLA vi möter lika, att vi ska vara den myndighet vi 

själva vill möta. Men vi använder inte jämställdhet som ord särskilt mycket i 

budgetarbetet. 

Borås stads välfärdsbokslut 

Borås stads välfärdsbokslut är ett dokument där mänskliga rättigheter är i fokus. Bokslutet visar 

skillnader i social hållbarhet bland befolkningen. Bokslutet ska ligga till grund för samtliga 

nämnders arbete med att öka den sociala hållbarheten. I vilken utsträckning använder din nämnd 

välfärdsbokslutet som underlag för att leda och styra verksamheten? 

 
Exempel:  

 I utvecklingsarbetet med Sjöbo har bokslutet varit ett av flera underlag. På mötesplatserna 

exempelvis Norrby utgår arbetet från bokslutet.  

 Välfärdsbokslutet synliggör att vissa områden i ett socioekonomiskt perspektiv beaktas i 

förvaltningens kvalitetsarbete. Förvaltningen och skolorna använder resultat från 

välfärdsbokslutet i den samlade analysen som är till grund för verksamhetsplaner och 

utvecklingsområden.  

 Informerar och sprider kunskap, men tar inte alltid hand om resultatet för 

utvecklingsarbeten och förbättringsarbeten.  
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 Välfärdsbokslutet skulle kunna kompletteras med våra erfarenheter, våra mätningar om 

miljö, buller, luftkvalitet, resultat från tillsyn och kontroll - allt vi gör är ju för att skydda 

människors hälsa och miljön 

 

Borås stads personalekonomiska redovisning 

Borås stads personalekonomiska redovisning är ett dokument där Borås Stad som arbetsgivare är 

i fokus. Bokslutet ska ligga till grund för Borås Stads strategiska arbete  med personalpolitiska 

och arbetsmiljöfrämjande insatser för att nå ett hållbart arbetsliv.  

I vilken utsträckning använder nämnden den personalekonomiska redovisningen som underlag för 

att leda och styra verksamheten?  

 
Exempel:  

 Underlag för analys och arbete med indikatorer – Egen organisation samt i arbetet med 

plan för kompetensförsörjning. 

 I budgetarbetet och i analyser inför arbetet med utvecklingsplaner.  

 Arbetsmiljö, sjukfrånvaro och frisknärvaro följs upp varje månad och ligger till grund för 

åtgärder inom området.  

Ett normkritiskt förhållningssätt 

Ett normkritiskt förhållningssätt hjälper oss att se alla människors lika värde och att vi alla är 

individer. Flera normer är positiva och hjälper till att upprätta en form av ordning men det finns 

även normer som är exkluderande. Dessa normer skapar ett utanförskap, ett "vi" och "de" som 

delar in människor i olika fack. 

En bra arbetsmiljö med ett öppet förhållningssätt inför människors olikheter är en bra grund att 

stå på i vår strävan att bemöta våra invånare, brukare, elever m.fl. på ett bra sätt. I vilken 

utsträckning har förvaltningen ett normkritiskt förhållningssätt i sina verksamheter? 

 
Exempel:  

 Förvaltningen har tillsammans tagit fram en värdegrund som tar fasta på förhållningssätt 

och bemötande såväl internt som externt.  

 Lättillgängliga lokaler med tillgänglighetsanpassad utrustning nästan överallt. 

Mångspråksarbete på biblioteken.  

 Utbildning ʺNormdiplomeringʺ ingår i introduktionen av nya medarbetare.  
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 Ett annat exempel är vår satsning tillsammans med Högskolan i Borås om att ge 

människor med funktionsnedsättning möjlighet att studera på högskolenivå.  

 SAM-hjulets (det systematiska arbetsmiljöarbetet) olika delar innehåller väldigt bra 

material som alla avdelningar vid arbetsplatsträffar (APT) lyfter och diskuterar.  

 Försörjningsenheten har ett uttalat normkritiskt perspektiv. Hela arbetsplatsen har haft en 

dags utbildning i normkritik. Personal i stort har målsättning att bemöta varje person 

utifrån dess förutsättningar och behov.  

 Alla myndighetshandläggare genomgår 3 dagars utbildning om kommunikation och 

bemötande, rådgivarna går utbildning i motiverande samtal.  

 

Rättighetsperspektiven  

I vilken utsträckning tar din förvaltning hänsyn till de olika rättighetsbaserade principerna i 

relationen till era målgrupper, medarbetare och kommuninvånare? 

 

 
Exempel:  

 Delaktighet genom samarbeten med civilsamhället i många programverksamheter. Icke 

diskriminering genom att tillhandahålla lättillgänglig verksamhet. Transparens genom att 

snabbt tillhandahålla efterfrågade protokoll och handlingar.  

 Samarbetsuppdraget handlar om lokalt inflytande och demokratiutveckling, inom detta 

område är delaktighet och inkludering de viktigaste frågorna. Arbetet har sin 

utgångspunkt i det trygghetsskapande- och brottsförebyggande arbetet och sorterar under 

paraplyet ʺSäker och trygg kommunʺ. 

 Resultat i skolklimatenkäten visar att elevernas upplevelse av delaktighet varierar mellan 

olika skolor. Förvaltningen har arbetat mycket med inkludering och det tas stor hänsyn till 

elevers olika förutsättningar. Inom förvaltningen finns god kunskap om 

diskrimineringsgrunderna och det bedrivs ett aktivt arbete för att motverka diskriminering. 

Det finns dock skolor som inte har anpassade lokaler för tillgänglighet fullt ut.  

Antal förvaltningar fördelat på princip, kategori och i vilken utsträckning förvaltningen tar hänsyn

till de olika rättighetsbaserade principerna i relationen till respektive kategori

Princip och kategori Utsträckning

Inte alls I liten 

utsträckning

I ganska stor 

utsträckning

I stor 

utsträckning

Vet ej

Delaktighet och inkludering

Målgrupper 1 4 9 1

Medarbetare 4 11

Kommuninvånare 1 8 5 1

Icke diskriminering och jämlikhet

Målgrupper 1 3 10 1

Medarbetare 1 14

Kommuninvånare 1 5 8 1

Transparens och ansvarsutkrävande

Målgrupper 2 2 10 1

Medarbetare 1 5 9

Kommuninvånare 1 6 7 1

Hållbarhet

Målgrupper 3 6 5 1

Medarbetare 1 5 9

Kommuninvånare 4 5 5 1
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 Kommunstyrelsen har tre medborgarråd kopplat till olika målgrupper. Målgrupper är 

remissinstanser. Fungerande synpunktshantering. Finns underlag hur vi ska mäta brukares 

synpunkter samt publicera resultat och arbeta med åtgärder.  

 Viss verksamhet som integration och nationella minoriteter jobbar genomgående med 

frågorna medan annan verksamhet inte känner till principerna. Försörjningsenheten 

arbetar målmedvetet med flera av punkterna.  

 Delaktighet genom att SAM-hjulets rutiner (det systematiska arbetsmiljöarbetet) följs och 

efterlevs. Icke diskriminering genom att välkomna personer utanför normerna och 

underlätta för dessa att ingå arbetsgemenskap. Transparens genom att tillhandahålla 

mötesanteckningar, nyhetsbrev. Hållbarhet genom aktiva miljöombud, att frågan lyfts 

regelbundet på APT.  

 Alla medarbetare har via APT deltagit i utbildning (sett två filmer) om normkritiskt 

förhållningssätt. Alla chefer ska genomgå utbildning i kompetensbaserad rekrytering, är 

en del i chefsprogrammet. Tydliga rutiner för kränkande särbehandling.  

 Medarbetares synpunkter om verksamheten tas till vara, till exempel vid arbetsplatsträffar, 

utvecklingsgrupper och ledningsgrupper.  

 När det är möjligt inkluderas barn och ungdomar i utformningen av lokaler och utemiljö. 

Vi p-märker (certifierad inomhusmiljö) alla fastigheter vid nybyggnation och när det är 

möjligt även vid ombyggnationer. I byggprojekt använder vi Sunda Hus vilket innebär 

medvetna materialval som är direkt knutna till miljöfrågan.  

 Gemensamt för de fyra principerna är att kommuninvånaren ges en utförlig information 

och beskrivning via skolornas hemsidor.  

 Att förenkla och förbättra invånarens vardag är i fokus. Medborgarundersökningar samt 

Kommunens kvalitet i korthet är undersökningar som gör med systematik, analys av 

resultat samt åtgärder, tex pågående telefonprojekt. Alla resultat kommuniceras till 

boråsaren.  

 

Kommunikation och information  

 

Enkätfråga  Inte alls I liten 

utsträckning 

I ganska stor 

utsträckning 

I stor 

utsträckning  

vet ej  

Kommunicerar din 

förvaltning information på 

ett sådant sätt att den är 

tillgänglig för era 

målgrupper? 

0 2 8 5 0 

      

I vilka former finns 

information om din 

förvaltnings verksamhet 

tillgänglig ? 

     

 - På olika språk 2 6 4 3 0 
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 - Skriven på klarspråk 3 4 5 3 0 

 - Lättläst 3 5 3 2 2 

 - Talande webb 2 2 5 5 1 

 - Syntolkad 8 3 1 1 2 

 - Annat  2 2 2 1 8 

Exempel:  

 Vi jobbar aktivt med information via vår hemsida, är med i andra medier för att nå ut med 

information och olika budskap. Vi har en kommunikatör som hjälper till att få ut 

information.  

 På olika sätt - på webb (lättläst), talsyntes, information på finska och engelska, avseende 

låneregler för biblioteken på flera språk  

 Kommunikation är definierat som ett utvecklingsområde i förvaltningen. Vi kan göra 

betydligt mer och kommer att skapa en kommunikationsplan för 2019, både internt och 

externt. Inom det brottsförebyggande arbetet sker information på sju språk.  

 Vi säkrar att information finns för de flesta. Vi säkrar att info är lättläst, men finns t ex 

inte på andra språk än svenska.  

 Det är väldigt lite av all information på Borås stads hemsida som finns översatt till flera 

språk. Det finns exempelvis ingen information om flyktingmottagning eller var nyanlända 

kan vända sig för att få hjälp på engelska. Förutom finska saknas information på de övriga 

minoritetsspråken.  

 Bildstöd, t.ex. vid badanläggningar som underlättar information.   

 Vi har gjort en film på webben om hur bygglov handläggs och snart kommer en film om 

detaljplaner.  

Involvera invånare, brukare m.fl. 

I vilken utsträckning involverar förvaltningen sina målgrupper i insatser som påverkar dem? 

 

 
Exempel:  

 Framförallt i genomförandefasen bjuds olika målgrupper in att aktivt medverka. Men även 

inför planering kan de årliga dialogcaféerna med föreningslivet, enkäter som genomförs 

på biblioteken och allmänhetens förslag på mediainköp spela roll. I några fall arbetar vi 

med fokusgrupper.  

 Våra medborgardialoger synliggör vi genom att sammanfatta resultaten i olika 

sammanhang.  

Insats Utsträckning 

Inte alls I liten 

utsträckning

I ganska stor 

utsträckning

I stor 

utsträckning 

Planering 1 5 4 5

Inför beslut 0 6 4 5

Genomförande 1 2 7 5

Uppföljning 1 4 8 2
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 Vi är bättre på att involvera eleverna i genomförande och uppföljning än i planering och 

inför beslut. Detta gäller på generell skolnivå. På individnivå behöver vi utveckla 

delaktigheten.  

 Medarbetare involveras kontinuerligt kopplat till områden i SAM-hjulet. Med råden sker 

också en kontinuerlig dialog kopplat till alla delar.  

 Stor skillnad mellan verksamheter.  

 I myndighetsrollen deltar inte verksamhetsutövarna i planering, genomförande eller 

uppföljning. Inför beslut sker alltid kommunicering (lagstadgat), olika beroende på 

område. Vid budget- och skuldrådgivning deltar klienterna i planering, genomförande av 

sin egen rådgivning, i övrigt råder sekretess.  

 

Analyser icke-diskriminering  

I vilken utsträckning följer din förvaltning upp och säkerställer att tjänster/verksamheter, t.ex. 

ekonomiskt bistånd, bygglov, tillgänglighet m.m. följer rättighetsbaserade principer? 

 
Exempel:  

 Uppföljning avseende ekonomiska bidrag till föreningar och organisationer, att våra 

verksamheter är tillgängliga liksom lokalerna.  

 Välfärdsbokslutet är ytterligare ett exempel på uppföljning av ett fyrtiotal indikatorer varje 

år, på kön, ålder och område.  

 Garanterad undervisningstid, undervisningens kvalitet följs kontinuerligt upp. Insatser för 

elever i behov av särskilt stöd är exempel på uppföljningar.  

 Ny lagstiftning, prejudicerande domar, arbete med länsrätt, lokalutformning, hot och våld, 

motiverande samtal mm.  

 Vi har anställt en jurist som stöd och specialistkompetens för handläggarna. 

 

Agenda 2030, kunskapshöjande insatser 

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bl.a. handlar om att avskaffa 

fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, en likvärdig 

utbildning samt en varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt.  

I vilken utsträckning har din förvaltning arbetat med kunskapshöjande insatser kring Agenda 

2030? 
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Exempel:  

 Vi arbetar med en del av frågorna men har inte gjort det under rubriken 2030  

 Vi har inte genomfört några åtgärder som är direkt riktade mot Agenda 2030. Vårt 

tillgänglighetsarbete inkluderar områden som jämställdhet, klimatförändring, god hälsa 

och likvärdig utbildning.  

 Vårt arbete utgår från den nationella folkhälsopolitiken och dess målområden.   

 Enskilda skolor gör det men inte systematiskt på förvaltningsnivå.  

 Miljö- och konsumentnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att vid förberedelser av 

nästa omgång miljömål i Borås Stad ska utgångspunkten vara att Agenda 2030, miljömål 

och folkhälsomål vävs samman. 

Om utsatta grupper behandlas på ett likvärdigt sätt 

I vilken utsträckning har din förvaltning definierat utsatta grupper i era verksamheter? 

 
Exempel:  

 Utifrån de målgrupper vi möter så är bedömningen att merparten kan anses tillhöra utsatta 

grupper i samhället. 

 Särskilt biblioteksverksamheten riktar sig till alla medborgare och säkerställer kvalitet och 

gemensamt medieutbud. Biblioteken har ett mångspråksuppdrag med ett brett utbud av 

medier, tjänster och aktiviteter för personer med annat modersmål än svenska. Det märks i 

vår verksamhet att Borås är finskt förvaltningsområde.  

 Som utgångspunkt i vårt arbete med utsatta grupper, så har vi bland annat arbetet med 

Välfärdsbokslutet. Här identifierar vi grupper som har större behov än andra.  

 Ingår i skolans grunduppdrag.  

 Vi har identifierat utsatta grupper kopplat till målgrupp,(brukarundersökningar) invånare 

(lägesrapporter i stadsdelar och medborgarundersökningar) och medarbetare (tex hög 

sjukfrånvaro)  

 Unga, äldre, långtidsarbetslösa, flyktingar och minoriteter är målgrupp för verksamheten.  

 Budget- och skuldrådgivning arbetar enbart med utsatta grupper, delvis gör även 

konsumentvägledningen det. 

 

Hur många årsarbetare arbetar med mänskliga rättigheter 

Hur många medarbetare arbetar direkt med mänskliga rättigheter på er förvaltning (har ett 

uttalat uppdrag att driva, bevaka och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter)?  

Ange i antal årsarbetare, funktioner, exempel. 

 Ett flertal av förvaltningarna (9 st.) har inte kunnat eller valt att avstå från att besvara 

frågan om hur många medarbetare (årsarbetare) som arbetar direkt med mänskliga 

rättigheter ”har ett uttalat uppdrag att driva, bevaka och utveckla arbetet med mänskliga 
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rättigheter”. Övriga förvaltningar (6 st.) har angett mellan 1 - 4 årsarbetare/förvaltning 

som har ett ”uttalat uppdrag att driva, bevaka och utveckla arbetet med mänskliga 

rättigheter”.  

Hur många medarbetare arbetar indirekt med mänskliga rättigheter på er förvaltning (har inget 

uttalat uppdrag att arbeta utifrån mänskliga rättigheter)?  

Ange i antal årsarbetare, funktioner, exempel 

 Ett flertal av förvaltningarna (9st.) har valt att ange att alla medarbetare 

arbetar indirekt med mänskliga rättigheter ”har inget uttalat uppdrag att arbeta utifrån 

mänskliga rättigheter”. En (1 st.) förvaltning har inte besvarat frågan. Övriga förvaltningar 

(5st.) anger mellan 1 till 40 årsarbetare/förvaltning.  

Noteras att det på Stadsledningskansliet finns en tjänst som jämställhetssamordnare som just nu är 

vakant p.g.a. tjänstledighet.   

 

Stöd till förvaltningen 

Om förvaltningen behöver stöd i arbetet med att stärka mänskliga rättigheter.  

Vad behöver förvaltningen då för stöd?(flera alternativ kan anges) 

 
Exempel:  

 Det behövs ständigt kunskap och samtal som om detta. I våra publika verksamheter men 

också internt. Vi har i år särskilt fokuserat på interkulturell kompetens, genom en 

föreläsning till all personal samt genom fortbildning inom det området för 

programläggande personal.  

 Kommunikation är ett område som vi behöver utveckla. Att visa, berätta, beskriva allt det 

goda som sker och få ut det både internt inom staden och externt till allmänheten.  

 Förvaltningen har flera förslag, tankar och idéer om hur detta arbete kan utvecklas i vår 

förvaltning. Om detta ska få genomslag så behöver den politiska ambitionsnivån bli 

mycket tydligare och Stadsledningskansliet behöver hålla ihop arbetet på kommunnivå.  

 Utbildning i interkulturella perspektiv och normkritik, vad innebär det i praktiken och hur 

påverkar det mitt sätt att arbeta.  

Utbildat i rättighetsbaserat arbete 

Har din förvaltning genomfört några utbildningsinsatser avseende rättighetsbaserat arbetssätt? 
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Exempel:  

 Varje år, sedan 2011, träffas all personal en halvdag och lyssnar till en föreläsning som är 

kompetenshöjande inom detta område - i år om interkulturell kompetens och förra året var 

det en föreläsning om ShareMusics inkluderande arbetssätt i konstnärliga sammanhang: 

ʺHur kan alla delta på lika villkor?ʺ  

 På APT har alla gått igenom det normkritiska utbildningspaketet och den om jämställdhet. 

Vi arbetar med Sam. Där en del är lika rättigheter och möjligheter. Detta sker i APT. 

 Det ingår i läroplanen.  

 EKFFV är ett tydligt exempel på hur vi utbildar och ger kunskap i frågorna. Andra 

internutbildningar, typ service i världsklass, snuddar vid rättighetsbegreppet. Andra 

exempel är ABC-föräldraskapsstöd, som utgår från Familjecentralen och vänder sig till 

ʺsvårfångadeʺ grupper.  

 Inga planerade insatser förutom utbildningar som sker löpande utifrån Borås Stads 

chefsprogram ex. kompetensbaserad rekrytering. Planeringar utbildningsinsats inom 

jämställdhetsarbetet 2019. 

Rättighetsbaserat arbete12 

Mänskliga rättigheter är framförallt bindande juridik men inbegriper även principer för hur man 

kan jobba rättighetsbaserat. Mänskliga rättigheter handlar alltså inte bara om att tillgodose och 

skydda rättigheter utan även på vilket sätt det görs. För att ett arbete ska vara rättighetsbaserat 

måste det bland annat respektera ett antal av FN fastställda rättighetsprinciper. 

För att underlätta arbetet med mänskliga rättigheter utgår SKL och många andra från FN:s 

rättighetsprinciper som kan användas i både styrning, ledning och genomförande av offentlig 

verksamhet. Principerna påminner om att mänskliga rättigheter inte bara handlar om mål som ska 

nås, utan också om hur arbetet bedrivs. SKL:s styrelse antog i mars 2017 en MR-plattform för 

policy- och verksamhetsutveckling, som innehåller nedanstående principer: 

Icke-diskriminering 

Jämlikhet 

Delaktighet 

Inkludering 

Transparens 

Ansvar 

Med hjälp av frågor som rör varje princip kan man titta på den egna verksamheten med ”MR-

glasögon” och föra in ett människorättsperspektiv i sin egen styrning och ledning. 

Sverige har förbundit sig till en rad konventioner som finns kring mänskliga rättigheter och alltså 

måste man genom ledning och styrning vara förvissad om att man verkligen följer dessa på både 

nationell, regional och lokal nivå. 

Den andra aspekten handlar om att man med fokus på mänskliga rättigheter förflyttar sig från att 

vara en slags serviceleverantör till att vara en organisation som uppfyller rättigheter. Det handlar 

om att bjuda in dem man är satt att ge service till och göra dem delaktiga i beslut och handlingar. 

Det blir ett större fokus på individen och allas rättighet att behandlas lika och ges möjlighet att 

                                                        
12 Bilaga 6 Rättighetsbaserat arbetssätt – exempel på tillämpning av metoden 



 
       

      
Sida 

23(44) 

 

Mänskliga rättigheter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete  

påverka de verksamheter som berör just dem. Detta arbetssätt måste finnas i styrdokument och 

vara förankrat i ledningen för att det ska kunna bli verklighet. 

Att arbeta med mänskliga rättigheter handlar också om att titta på hur man är som arbetsgivare. 

Det handlar om att se fördomar och att göra orättvisor synliga och att visa på att man bryter mot 

lagar när man diskriminerar, utesluter och inte aktivt arbetar mot diskriminering och för allas rätt 

till trygghet, frihet och jämlikhet, både som invånare och arbetstagare. Ett rättighetsbaserat 

arbetssätt handlar inte om att lägga till ytterligare en aspekt utan om att de mänskliga rättigheterna 

ska utgöra grunden för all verksamhet.  

Framgångsfaktorer 

Sveriges Kommuner och landsting har listat ett antal framgångsfaktorer13 för kommunernas arbete 

med mänskliga rättigheter. De listar några generella faktorer tillsammans med några som är mer 

specifika för arbetet med mänskliga rättigheter. Nedan redovisas en kort sammanfattning av 

framgångsfaktorerna;  

 För att få genomslag för ett politikområde eller för att få en effektiv styrning och ledning 

är det viktigt att högsta politiska nivå äger frågan, prioriterar den och efterfrågar resultat.  

 För att arbetet med mänskliga rättigheter ska vara långsiktigt hållbart krävs bred politisk 

förståelse och acceptans med samsyn över blockgränserna kring grundläggande frågor. 

(utbildning) 

 Att också högsta ledningsnivå tar och visar ansvar är ofta, oavsett fråga eller område, en 

väsentlig del för att förändringar inte ska stanna av.  

 Likaså att en tydlig aktör inom organisationen får till uppgift och har mandat att ta ett 

samlat grepp kring organisationens ansvar för samtliga invånares mänskliga rättigheter.  

 Låt rättigheterna utgöra grunden för verksamheten och använd rättighetsprinciperna som 

vägledning.  

 Skapa delaktighet och involvera fler.(medborgardialoger) 

 Nyttja potentialen i att sätta individen istället för organisationen i centrum.  

 Mänskliga rättigheter tvingar bort stuprörsarbete och öppnar upp för samarbeten som kan 

ge helt nya lösningar och bättre resultat.  

 Underlätta med hjälp av struktur och människorättsspråk. 

 Våga ta steget mot ett perspektivskifte (dels som en naturlig del i ordinarie kvalitets- och 

verksamhetsutveckling, dels som ett förhållningssätt som kommer till uttryck både i 

utförande och i attityd till rättighetsbärare). 

 Skapa möjligheter för ansvarutkrävande (t.ex. någon form av ombud). Elev/äldre skriv 

 Följ upp och analysera med rättighetsglasögon (tex några gemensamma 

nyckeltal/indikatorer eller referensgrupper). 

  

Ledning, styrning och organisation 

Idag har nämnder och styrelser inget dokumenterat uppdrag eller uppgift för arbetet med 

mänskliga rättigheter. Därmed finns heller ingen samlad organisation i kommunen för ett sådant 

arbete. 

 

 

                                                        
13 Sveriges kommuner och landsting. Mänskliga rättigheter i Styrning och ledning – en inspirationsskrift  
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Nyckeltal för mänskliga rättigheter 
I Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) går det att följa kommunernas och landstingens 

verksamheter från år till år. En stor mängd nyckeltal ger underlag för analyser och jämförelser. 

Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). 

Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar. 

I Kolada finns en nyckeltalsammanställning  avseende mänskliga rättigheter14. Syftet med den är 

att spegla ett antal mätbara dimensioner av mänskliga rättigheter i kommunen. 

Nyckeltalssammanställningen innehåller  indikatorer inom fyra huvudområden, samhälle, välfärd, 

demokrati och arbetsgivare.  

Borås Stad redovisar dessutom brukarundersökningar inom flera olika områden. De omfattar bl.a. 

förskola-, grund- och gymnasieskola, äldreomsorg, socialtjänst, funktionshinder-verksamhet och 

belyser brukarnas upplevelse av trygghet, inflytande, delaktighet, diskriminering m.fl. områden. 

I Borås Stads personalekonomiska redovisning, välfärdsbokslut och medarbetarenkät finns också 

nyckeltal som kan kopplas till mänskliga rättigheter.  

5. Analys och tolkning 
Ledning och styrning  

 Kommunstyrelsens saknar uppgift för arbete med mänskliga rättigheter. I den delen kan 

Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion  kompletteras med uppgiften att 

främja arbetet med mänskliga rättigheter. Det ger också att Kommunstyrelsen 

förutsättningar att leda, styra och följa upp arbetet med mänskliga rättigheter.  

 Borås Stad har en stor mängd styrdokument. Styrdokument har idag, med få undantag, ingen 

uttalad koppling till mänskliga rättigheter t.ex. att kommunen är skyldighetsbärare och 

kommuninvånaren rättighetsbärare. När styrdokument uppdateras kan den kopplingen 

succesivt uppdateras.  

 Välfärdsbokslutet borde användas mer, bra kunskapsunderlag, inte sällan används  istället 

eget underlag. Fler borde ”upptäcka” välfärdsbokslutet. Välfärdsbokslutet bidrar till mycket 

av svaret på den grundläggande frågan ”hur ser det ut” och är en bra pusselbit i arbetet med 

att leda och styra. Det kan behövas ett mer nämnds- och förvaltningsövergripande uppdrag 

när det gäller välfärdsbokslutet. 

 Välfärdsbokslutet har tillsammans med andra undersökningar, kartläggningar och 

uppföljningar goda förutsättningar att, och med ett visst mått av utvecklingsarbete, bli Borås 

Stads planerings- och uppföljningsdokument avseende mänskliga rättigheter och välfärd och 

därmed en viktigare del i ledning och styrning av arbetet. Kommunstyrelsen bör tillsammans 

med Fritid- och folkhälsonämnden och övriga nämnder pröva förutsättningarna för en sådan 

inriktning.   

 Nyckeltalssammanställningen om mänskliga rättigheter i Kolada, den personalekonomiska 

redovisningen, välfärdsbokslutet och medarbetarenkäten ger goda möjligheter att med hjälp 

av nyckeltal följa utvecklingen avseende mänskliga rättigheter med utgångspunkt i det 

rättighetsbaserade arbetssättet som omfattar principerna, icke-diskriminering, jämlikhet, 

                                                        
14 Bilaga 9 Utdrag ur nyckeltalssammanställning från Kolada 
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delaktighet, inkludering, transparens och ansvar. Det ger samtidigt ett bra underlag för att 

bidra till ledning och styrning av verksamheten. 

 Flera förvaltningar verkar vara ”på gång” att arbeta med jämställdhet i budgeten men det 

måste hända mer. Det handlar om att vidmakthålla intresse, utveckla arbetssätt mm för 

jämställdhetsarbetet i budgeten. Kunskap och synsätt verkar variera, präglat av 

”inåtperspektiv”. Könsuppdelad statistik verkar användas i ganska stor utsträckning.   

 Nämndernas budget är ett väsentligt dokument för att leda och styra verksamheten. Nästan 

hälften av nämnderna (7 av 15 st.) arbetar dock i liten utsträckning med jämställdhet i 

budgetarbetet. 

 Kunskapen kring Agenda 2030 behöver ökas. Det verkar vara lättare att prata om 

miljöarbetet kopplat till Agenda 2030 snarare än övriga mål. Flera förvaltningar arbetar 

säkerligen med frågorna men medvetenheten om Agenda 2030 är låg. Agendan består av 17 

mål men de 169 delmålen gör det lättare att koppla Agenda 2030 till sin egen verksamhet.  

Rättighetsbaserat arbetssätt 

 Det rättighetsbaserade arbetssättet kan betecknas som grundbulten i ett strategiskt,  

systematiskt och strukturerat arbete med mänskliga rättigheter. Med ett sådant arbetssätt 

blir mänskliga rättigheter en del i förvaltningarnas ordinarie verksamhet och ingen extra 

pålaga utan en del i det ordinarie arbetet. För att hamna här behövs utbildning i olika 

former och för olika målgrupper.  

 Generellt sett bra arbete gentemot medarbetare men inte mot kommuninvånare. Kanske 

för att det helt enkelt är enklare att arbeta med det när det gäller medarbetare. Men det är 

inte tillräckligt egentligen. Vi är vana att utgå från service, stöd, behov, brukare, kunder 

etc. och inte från ett rättighetsbaserat perspektiv och arbetssätt.  

 Det saknas en utvecklad tankebana, ställningstagande kring MR och inte minst kring 

skyldighetsbärare och rättighetsbärare.  

 Ansvarsutkrävandet och transparensen är högre än delaktighet och icke-diskriminering. 

Inom vissa förvaltningar finns en tydlig ansvarstagare, exempelvis rektor inom skolan, 

men i många förvaltningar är det långa vägar att gå för målgruppen för att komma till den 

ansvarige eller ens veta om att den finns.  

 Att så många förvaltningar är medvetna om vad rättighetsbaserat förhållningssätt innebär 

är positivt. Många förvaltningar tar upp SAM-hjulet som ett exempel på detta men i SAM-

hjulet beskrivs inte rättighetsbaserat förhållningssätt som begrepp.  

 Tydligt att målgruppen involveras i högre grad i genomförandet än i planering. 

Delaktighetstrappan bör kunna användas som en del av utveckling av denna fråga. Se 

Helsingborg som ett exempel på hur delaktighet kan användas, att personer ur målgruppen 

används och lyssnas på i hela processen. Hur tar vi tillvara på brukare/kommuninvånares 

synpunkter och önskemål, snarare än att det är kommunen som bjuder in till att lämna 

förslag om en redan påbörjad fråga. Vilka former finns för att plocka upp 

kommuninvånares synpunkter och förslag, innan det kommer till genomförande. Finns 

risk för falsk delaktighet i denna fråga.  

 Det finns vinster att öppna upp för delaktighet i tidiga skeden men förutsätter lite andra 

sätt att arbeta – spännande fråga är t.ex. ”hur involverar vi barn i tidiga skeden”. Det finns 

också annan lagstiftning som borde ha bidragit till ett bättre utfall totalt, t.ex. 

förvaltningslagen. 
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 Det finns mycket bra material kring normkritik i SAM-hjulet om förhållningssätt vilket 

kan vara en anledning till att alla förvaltningar beskriver att de arbetar med detta. Positivt 

utfall på frågan i enkäten till förvaltningscheferna, en hel del insatser har fallit på plats, tex 

utbildningar och filmer. Normkritiskt förhållningssätt är utgångspunkt för likabehandling 

och det är bra, men det behövs fortsatta insatser för att ”underhållas”. Vision 2025 ger 

uttryck för riktning och lika värde och kännedom om dokumentet hjälper oss ”åt rätt håll”. 

Kommunikation 

 Begreppet kommunikation i detta sammanhang omfattar all sorts kommunikation som 

sker inom och mellan Borås Stad och alla dess målgrupper. Målgrupperna varierar stort, 

det handlar om exempelvis vårdnadshavare till förskolebarn och elever, eleverna själva, 

brukare inom våra olika omsorgsområden, anhöriga till brukare, näringslivsidkare, 

människor som tar del av fritids- och kulturutbud och medborgare som tar del av våra 

tjänster i många olika sammanhang till exempel söker bygglov, föreningsbidrag eller 

skuldsanering. Även medarbetare är en viktig målgrupp.  

 Kommunikationen inom och mellan Borås Stad och de många målgrupperna sker via 

många olika kanaler. Det kan handla om personliga möten, brev och e-brev, möten och 

medborgardialoger, trycksaker, Borås Stads webbsida, intranätet, appar, e-tjänster och 

sociala medier. När vi i denna enkät frågar efter huruvida respektive förvaltning 

kommunicerar information på ett sådant sätt att den är tillgänglig för sina målgrupper 

utgår vi ifrån att varje förvaltning tänker på sina respektive målgrupper. Vi är dock 

samtidigt medvetna om att det inte är helt okomplicerat att svara på frågorna då det kan 

vara svårt för enkätbesvararna att känna till samtliga målgrupper.  

Den generella uppfattningen bland våra förvaltningschefer är att vi kommunicerar information på 

ett sätt som är tillgängligt i ganska stor eller stor utsträckning, 87 procent anser detta. När vi 

bryter ner frågan i olika delområden ser vi en större variation. De olika delområden som 

efterfrågas i enkäten är: 

• Information på andra språk – 53 procent svarade i ganska stor eller i stor 

utsträckning 

• Information på klarspråk  – 60 procent svarade i ganska stor eller i stor utsträckning 

• Information på lättläst  svenska – 40 procent svarade i ganska stor eller i stor 

utsträckning  

• Talande webb – 73 procent svarade i ganska stor eller i stor utsträckning 

• Syntolkad information – 20 procent svarade i ganska stor eller i stor utsträckning 

Ser vi bara på siffrorna skulle vi lätt kunna tro att vi ligger bra till generellt sett och att vi behöver 

göra insatser på områdena andra språk, lättläst och syntolkning. Men det finns dock faktorer att ta 

hänsyn till. Nedan följer analyser för varje område. 

  

 

 Information på olika språk 
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Vi har i Borås Stad haft inställningen att vi inte översätter till andra språk utan ska istället sträva 

efter att skriva klarspråk och lättläst för att tillmötesgå personer med annat modersmål än svenska. 

I samband med EU’s nya tillgänglighetsdirektiv gör vi en översyn av hur vi behöver arbeta med 

kommunikation för att följa det nya direktivet och här kommer vi även att se över frågan hur vi 

hanterar andra språk. Vår inställning kan därför komma att ändras. Att observera är att det finska 

språket hanteras annorlunda, eftersom Borås är finskt förvaltningsområde. Detta innebär att all 

nödvändig information och all information som efterfrågas på finska, översätts.  

Med tanke på denna inställning att vi generellt inte översätter till andra språk, så kan det tyckas en 

smula märkligt att så många som 53 procent svarat att detta görs i stor utsträckning. Men det säger 

snarare något om de behov som finns idag och det finns alltså anledning att se mer på denna fråga.  

 Information på klarspråk 

Här svarar 60 procent att detta görs i ganska stor eller stor utsträckning. Om siffran stämmer är 

detta bra. Tyvärr finns anledning att rannsaka oss själva, vi kan ganska lätt hitta texter i olika 

sammanhang som är onödigt krångliga. I kommunikatörsforumet (som innefattar samtliga 

kommunikatörer i Borås Stads förvaltningar) för vi diskussioner om att ordna med kurser i att 

skriva klarspråk. Ett par kurser har hållits av kommunikatör Matilda Björk, SOF som är utbildad 

språkkonsult, men vi ser att vi skulle behöva erbjuda kurser löpande i framtiden. 47 procent av 

förvaltningarna har svarat att de inte jobbar alls eller i liten utsträckning med klarspråk. En ”lågt 

hängande frukt att plocka” vore därför att börja med att erbjuda kurser till dessa förvaltningar.  

 Information på lättläst 

Det är 40 procent som svarat att de erbjuder information om deras verksamhet på lättläst svenska i 

ganska stor eller stor utsträckning. Den frågan behöver förmodligen utredas djupare. För att skriva 

på lättläst svenska krävs kunskap i en metodik och är inte något som ”vem som helst” kan göra. 

Exempel på lättläst finns i medborgartidningen Såklart Borås. Här är det inte säkert att 

enkätbesvararna har kunskap om detta och vi som utformat enkäten får en tankeställare om att vi 

borde beskrivit detta i enkäten. Bortsett från denna anmärkning, så konstaterar vi att 60 procent 

svarat inte alls, i liten utsträckning eller vet ej. Det finns anledning att återkomma i denna fråga, 

men den behöver som sagt utredas. Det är förenat med kostnader att skriva på lättläst svenska 

eftersom den kompetensen behöver köpas in.  

 Talande webb 

73 procent svarar att de i ganska stor eller stor utsträckning erbjuder information om sin 

verksamhet via talande webb. Fakta i detta mål är att all information på boras.se går att få uppläst, 

det vill säga via talande webb medan denna funktion inte finns på intranätet. För de 27 procent 

som svarat inte alls eller i liten utsträckning, finns anledning att tro att de inte har vetskap fullt ut 

om hur boras.se fungerar. Men det kan även vara så att de har intranätet i åtanke och i det fallet 

behöver beslut fattas och ett arbete göras. Här kommer under de närmaste åren ett arbete göras 

med anledning av EU’s tillgänglighetsdirektiv, så frågan om intranätet kanske får sitt svar 

därmed.  

 Syntolkad information 

Syntolkad information innebär att personer med synnedsättning får talad information om sådant 

som visas på en bild, en film, en teaterföreställning eller annat event. På boras.se har vi krav på att 

alla bilder som tillför något till informationen, ska ha en bildbeskrivning, det vill säga en text som 

förklarar hur bilden ser ut så att webbens talfunktion kan läsa upp vad bilden föreställer. Återigen, 

EU’s tillgänglighetsdirektiv kan komma att ställa krav på att mer av Borås Stads information och 

kommunikation ska finnas även syntolkad och för den del som Borås Stads 
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kommunikationsavdelning ansvarar ska en analys göras för att sätta en nivå på hur den frågan 

hanteras. Varje förvaltning kommer dock att behöva sätta sig in i frågan för att själva göra egna 

analyser. 

Aktiviteter 

 Det görs en stor mängd och många bra aktiviteter i förvaltningarnas olika verksamheter som 

kan hänföras till arbete med mänskliga rättigheter även om det inte utrycks (som arbete med 

mänskliga rättigheter).  

 En stor mängd av dessa aktiviteter genomförs dock utan direkt koppling till arbete med 

mänskliga rättigheter utan har istället koppling till andra styrdokument och mål.  

 Tyngdpunkten i förvaltningarnas aktiviteter kring mänskliga rättigheter har idag mer fokus 

på kommunens egna medarbetare än på kommuninvånare och målgrupper. Det beror bl.a. på 

att det finns mål- och styrdokument, lagstiftning, mm som kommunen ännu så länge är ”mer 

van” vid att arbeta utifrån än perspektivet och principerna kring mänskliga rättigheter. 

Samtidigt finns goda och många exempel på aktiviteter inom ramen för mänskliga 

rättigheter som riktar sig till målgrupper och kommuninvånare.  

Kunskapsmaterial  

 Det finns bra kunskapsmaterial som omfattar mänskliga rättigheter, b.la i välfärdsbokslutet, 

den personalekonomiska redovisningen och medarbetarenkäten.  

 Det finns en hel del material om arbete med mänskliga rättigheter från andra kommuner och 

Sveriges kommuner och Landsting som kan användas i Borås Stads fortsatta arbete. 

Stöd i fortsatt arbete 

 Förvaltningarna eftersöker mer stöd i arbetet med mänskliga rättigheter, det gäller i första 

hand kunskaps-, erfarenhetsutbyte och utbildning om rättighetsbaserat arbetssätt. På några 

av förvaltningarna finns idag spetskompetens när det gäller arbete med mänskliga rättigheter 

och rättighetsbaserat arbetssätt. Denna kompetens kan på ett enkelt sätt delas i 

organisationen genom t.ex. obligatorisk utbildning på samma sätt som den miljöutbildning 

som genomförs idag. 

 Det behövs utbildningsinsatser avseende mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete 

för medarbetare och förtroendevalda, kommunens miljöutbildning är ett bra  exempel.  

 Många kopplar till APT och SAM-kalendern även om MR och RBA inte tas upp direkt i 

dessa. Att utveckla SAM-kalendern utifrån rättighetsbaserat arbete och mänskliga rättigheter 

kan vara ett sätt att nå fler förvaltningar då alla verkar använda det på något sätt. 

 Tydligt att Agenda 2030 behövs medvetandegöras mer  

 Genomgående syns det att en systematik kring MR-arbetet behövs i staden. Tydligt att 

frågan engagerar. 

Organisation  

 Det finns idag inget samlat forum eller organisation i kommunen för frågor kring arbetet 

med mänskliga rättigheter. Däremot finns en mängd olika råd, arbete inom ramen för trygg 

och säker kommun, förvaltningarnas eget arbete mm.  

Det gör att t.ex. ledning, styrning, kunskapsspridning, arbetsformer mm kännetecknas av 

”spretighet”, otydlighet och ibland slumpmässighet. Samtidigt som goda exempel och 

möjligheter till lärande inte ges ett strukturerat utrymme, t.ex. över förvaltningsgränser. 
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Det behövs en samordnande funktion för MR-arbetet i kommunen. Det behövs någon 

form av grupp som jobbar med MR- frågorna tillsammans för att det ska bli lite verkstad, 

t.ex. ett nätverk.  

 Nätverket kan arbeta med övergripande med kommungemensamma frågor kring mänskliga 

rättigheter. Nätverket kan bestå av en tjänsteman med mandat från respektive förvaltning. 

Redan nu har 6 av förvaltningarna utpekade funktioner (medarbetare) för arbete med 

mänskliga rättigheter enligt enkätsvaren från förvaltningscheferna. Successivt kan nätverket 

utökas med extern medverkan t.ex. från organisationer.  

 Nätverket kan med fördel placeras inom det pågående arbete med ”Trygg och säker 

kommun”. Det ger politiken möjlighet till delaktighet och förutsättningar att övergripande 

leda nätverkets arbete.   

Handläggare på Stadsledningskansliet för arbete med mänskliga rättigheter  

 Det saknas och behövs någon eller några medarbetare med central placering, t.ex. på 

Stadsledningskansliet som har till uppgift att hålla ihop, driva på och ge stöd i arbetet med 

mänskliga rättigheter till kommunstyrelse, nämnder, förvaltningar och medarbetare.  

6. Förslag till fortsatt arbete  

 Kommunstyrelsens ledningsfunktion framgår av kommunstyrelsens reglemente som är 

fastställt av Kommunfullmäktige. I ledningsfunktionen ingår ett antal uppgifter som 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att Kommunstyrelsens reglemente och 

dess ledningsfunktion kompletteras med ytterligare en uppgift, nämligen; att främja 

arbetet med mänskliga rättigheter. 

 Kommunstyrelsen får i uppdrag att successivt inför styrdokuments behandling i 

Kommunfullmäktige uppdatera styrdokumenten så att det tydliggörs en koppling mellan 

styrdokumentet och stadens arbete med mänskliga rättigheter.  

 Välfärdsbokslutet har tillsammans med andra undersökningar, kartläggningar, uppföljningar 

och nyckeltal goda förutsättningar att, och med ett visst mått av utvecklingsarbete och ett 

något förändrat fokus, bli Borås Stads planerings- och uppföljningsdokument avseende 

mänskliga rättigheter och välfärd och därmed en viktigare del i ledning och styrning.  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans och Fritid- och folkhälsonämnden och 

övriga nämnder pröva förutsättningarna för en sådan inriktning.   

 

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut ger Kommunstyrelsen kommunchefen i 

uppdrag att;  

 Starta nätverket för mänskliga rättigheter med deltagare från samtliga förvaltningar. 

Förvaltningscheferna svarar för att funktioner (medarbetare) kan delta i nätverkets arbete. 

Nätverkets uppdrag är att vara kommunens samlade kompetenscentrum för arbetet med 

mänskliga rättigheter och att utveckla och stärka stadens arbete med mänskliga rättigheter. 

Nätverket ska utgöra stöd för förvaltningarnas arbete med mänskliga rättigheter och vara 

pådrivande i kommungemensamma aktiviteter, bidra med analyser till och av nämnder och 

styrelsers verksamhet och arbete. Nätverket kan med fördel placeras inom befintlig 
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organisation för arbetet med ”Trygg och säker kommun” och kan succesivt utökas med 

externa intressenter.  

 Jämställdhetssamordnaren på Stadsledningskansliet ges uppdraget att leda, samordna, hålla 

ihop, driva på och vara stöd i nätverkets arbete med mänskliga rättigheter i internt och 

externt arbete samt vara  stöd till kommunstyrelse, nämnder, förvaltningar och medarbetare i 

deras arbete med mänskliga rättigheter.  

 Genomföra kompetenshöjande insatser avseende mänskliga rättigheter, det gäller i första 

hand rättighetsbaserat arbetssätt och principer och Agenda 2030 bland kommunens 

medarbetare, chefer och förtroendevalda för att göra arbetet med mänskliga rättigheter till en 

del i nämnder och förvaltningars fortlöpande arbete.   
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Förteckning över konventioner  

 FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 

FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Den första 

artikeln inleds med att ”alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. 

 Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter 

Den grupp av mänskliga rättigheter som kallas medborgerliga och politiska rättigheter 

innefattar ett skydd mot ingrepp av olika slag från statsmakternas sida samt skydd mot 

maktmissbruk eller godtycke vid myndighetsutövning. 

 Internationell konvention om ekonomiska, social och kulturella rättigheter 

Målet med konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK) är att 

medlemsländerna ska säkerställa att invånarna har tillgång till bland annat mat, vatten, 

boende, utbildning och grundläggande hälsotjänster. 

 Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering  

Definierar diskriminering som varje åtskillnad, uteslutning, inskränkning eller förmån 

baserad på ras, hudfärg, börd eller nationell eller etnisk härkomst, vilka har till syfte eller 

verkan att upphäva eller försämra erkännandet, åtnjutandet eller utövandet av mänskliga 

rättigheter och grundläggande friheter på samhällslivets politiska, ekonomiska, sociala, 

kulturella eller andra områden. 

 

 Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 

Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor, även kallad 

CEDAW eller Kvinnokonventionen. Diskriminering av kvinnor definieras som varje 

åtskillnad, undantag eller inskränkning på grund av kön som har till följd eller syfte att 

begränsa erkännandet av mänskliga rättigheter för kvinnor. Där finns också den allmänna 

rekommendationen nummer 19 från 1992 som säger att våld mot kvinnor är 

könsdiskriminering och att alla stater måste agera mot våldet och därigenom säkra 

konventionens genomförande. 

 

 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling 

eller bestraffning  

I denna konvention avses med begreppet tortyr varje handling genom vilken allvarlig 

smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas någon antingen för 

sådana syften som att erhålla information eller en bekännelse av honom eller en tredje 

person, att straffa honom för en gärning som han eller en tredje person har begått eller 

misstänks ha begått eller att hota eller tvinga honom eller en tredje person eller också 

av något skäl som har sin grund i någon form av diskriminering, under förutsättning 

att smärtan eller lidandet åsamkas av eller på anstiftan eller med samtycke eller 

medgivande av en offentlig tjänsteman eller någon annan person som handlar såsom 

företrädare för det allmänna. Tortyr innefattar inte smärta eller lidande som 

uppkommer enbart genom eller är förknippade med lagenliga sanktioner. 
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 Konvention om barnets rättigheter 

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, 

innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och innehåller 54 artiklar. Där 

finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det handlar om frågor som 

rör barn.  

1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

3. Alla barn ska ha rätt till liv och utveckling. 

4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.  

Barnkonventionen blir svensk lag 2020.  

 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  

Konventionen innehåller 50 artiklar som beskriver vilka mänskliga rättigheter som 

personer med funktionsnedsättning har och vad som krävs för att inte kränka dessa 

rättigheter. Den utgår ifrån att det går att ta bort och förebygga funktionshinder genom 

förändringar i miljö och omgivning.  

Konventionen utgår från grundläggande principer som jämlikhet och icke-

diskriminering. Tillgänglighet är en allmän princip i konventionen, både när det gäller den 

fysiska miljön och information och kommunikation.  

Alla lagar och all offentlig verksamhet i Sverige ska följa konventionens artiklar. Det 

innebär att myndigheter, landsting, regioner och kommuner är skyldiga att respektera, 

skydda, uppfylla och främja rättigheterna 
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Bilaga 2 – Det universella ramverket  

 

De mänskliga rättigheterna är; 

 Universella och gäller på alla platser under alla säkerhetsfaser och på alla orter 

 Lika, det vill säga omfattar alla individer, utan någon form av diskriminering 

 Oantastliga eftersom de inte kan köpas, säljas eller förhandlas bort 

 Odelbara, det vill säga för att använda en rättighet krävs de andra rättigheterna 

 Förpliktigande då de motsvaras av ansvar hos offentliga aktörer 

 Respektfulla eftersom de inte kan användas för att kränka andra individers rättigheter 

 Sanktionerade därför att övergrepp ska beivras och leda till upprättelse för den kränkta.  
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Bilaga 3 –Utdrag ur styrdokument  

 

 Bildningsstaden Borås  

”Det går att skapa ett skolväsende där alla barn och elever oavsett bakgrund och förutsättningar 

når målen. Skollagen ger oss ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Alla barn och elever har rätt att 

få kunskap så att de kan klara kommande studier och arbeten, göra sina röster hörda, muntligt och 

skriftligt, och värdera all information som omger dem i samhället. Detta är grundläggande 

demokratiska rättigheter. Strategin Bildningsstaden Borås är politikernas uppdrag till alla 

medarbetare inom skolväsendet i Borås Stad”. 

 

 Vatten och avlopp i Borås Stad 

”Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett hälsosamt dricksvatten 

och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter omhändertas på ett miljömässigt sätt. 

God planering är grunden för att kommunen även fortsättningsvis ska kunna erbjuda invånare och 

verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter”. 

 

 Vårt förhållningssätt – hur vi motverkar oegentligheter 

Vår tjänsteutövning ska vara saklig och objektiv. Den får inte påverkas av privata relationer. 

Anställda eller förtroendevalda får inte komma i beroendeställning till någon vi möter i tjänsten. 

Var och en måste självfallet vara noga med att inte missbruka sin position. 

 

 Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram 

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) påtalar att varje kommun ska 

planera bostadsförsörjningen. Syftet är att ge förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av Kommunfullmäktige under varje mandatperiod. 

 

 Personalpolitiskt program  

….. att vara en attraktiv arbetsgivare. Borås Stad är en attraktiv arbetsgivare med viljan och 

förmågan att attrahera, rekrytera, behålla och utveckla ledare, chefer och medarbetare. Borås Stad 

klarar uppdraget att ge stöd och service till kommunens invånare och företag, professionellt, 

engagerat och med lärande i fokus. Det bidrar till att medarbetare och chefer känner stolthet och 

arbetsglädje. 

 

 Program för ett integrerat samhälle 

Människor kan vara delaktiga i samhället de lever i, utan att ge avkall på sin identitet. Ett 

demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors lika värde tillåter alla att 

leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. Ett arbete är det viktigaste för att komma 

in i samhällslivet. Förberedelser för arbetslivet genom språkundervisning och samhällsinformation 

är därför prioriterade i integrationsarbetet. 

 

 Ungdomspolitiskt program  

Programmet ger Borås Stads viljeinriktning för barn och unga inom utbildning, försörjning, hälsa 

och trygghet, kultur och fritid samt delaktighet och inflytande. Allt arbete inom det 

ungdomspolitiska programmet ska genomsyras av barns och ungas inflytande och delaktighet. 
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Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att 

utvecklas. 

 

 Program för jämställdhetsintegrering 

Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, höja kvaliteten 

och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och 

pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Den innebär att alla kvinnor och män, flickor och 

pojkar, har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning. 

 Program för hemlöshet  

Socialtjänsten ansvar är i första hand för specifika grupper såsom barn och unga, äldre, personer 

med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, personer med missbruk och brottsoffer. 

Socialtjänsten har inte en ovillkorlig skyldighet att bistå med bostad. Grunden för att 

socialtjänsten ska bevilja ett boende är att personen är i behov av stöd i någon form. Det kan som 

exempel vara ett stöd för att klara av sin vardag alternativt ett stöd för att minska ett missbruk. 

 Översiktsplan för Borås Stad  

Att Borås växer är utgångspunkten för den här översiktsplanen, som pekar ut huvudriktningen för 

kommunens utveckling på lång sikt. Den ger vägledning för bostadsbyggande, stadsutveckling, 

handel, företag, parker, naturområden och mycket mer. När kommunen växer med nya boråsare, 

företag och besökare är det viktigt att ha en ledstång som hjälper oss att utvecklas på ett sätt som 

gynnar både dagens och framtidens generationer. En god balans mellan människor, miljö och 

ekonomi samt mellan dagens och morgondagens boråsare är det vi brukar kalla hållbar utveckling. 

Översiktsplanen är ett verktyg i vår strävan att nå dit. 

 Reglemente för arbetslivsnämnden  

Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 

Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden 

ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt 

integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och 

förvaltningsområde för finska. 
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Bilaga 4 – De 17 globala målen i Agenda 2030 
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Bilaga 5 – exempel ur Borås Stad miljömål och koppling mellan olika mål- och 
styrdokument, målnivåer och de globala hållbarhetsmålen 
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Bilaga 6 Rättighetsbaserat arbetssätt – exempel på tillämpning av metoden 
 

Vilka mänskliga 

rättigheter 

kommer 

verksamheten i 

kontakt med? 

Icke-

diskriminering 

 och jämlikhet 

Delaktighet 

 och inkludering 

Transparens och 

ansvar  

 

Exempel på 

rättigheter: 

 

- Rätten till arbete 

 

Exempel på frågor: 

 

- Vilka 

grupper/individer 

riskerar att utsättas 

för diskriminering 

och exkludering på 

arbetsmarknaden?  

 

- Hur gör vi för att 

ta reda på vilka 

grupper som är 

särskilt utsatta?  

 

- Finns det grupper 

som borde omfattas 

av verksamheten 

som förbisetts? 

 

Exempel på 

frågor: 

 

- Vilka berörs av 

insatsen? 

 

- Hur gör vi 

målgruppen 

delaktig inför 

beslut och 

planering? 

 

- Kan alla delta i 

verksamheten på 

lika villkor? 

 

Exempel på 

frågor:  

 

- Kan alla 

människor som 

berörs av 

verksamheten ta 

del av information 

och ha insyn i 

beslutsfattandet? 

 

-Framgår det vem 

som kan kontaktas 

för frågor och 

synpunkter? 

 

- Hur ska 

synpunkter och 

resultat 

återrapporteras till 

de berörda 

målgrupperna? 
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Bilaga 7 – Trygg och säker kommun, organisation 
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Bilaga 8 – Om svar på motionerna  

 

§ 54 Borås kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun 

I motionen föreslås en rad olika åtgärder för att Borås Stads ka bli Sveriges bästa HBTQ-

kommun. 

 

§ 56 Jämlikhetsutredning – Ja tack! 

I motionen föreslås att Borås Stad tillsätter en jämlikhetsutredning som kommer med förslag om 

hur skillnader och ökade klyftor kan motverkas och i stället arbeta för en jämlik och 

sammanhållen stad.  

 

§ 58 Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet – gör Borås Stad till en MR-stad 

I motionen förslås att Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform som Sveriges kommuner 

och antagit för att bli en MR-kommun. 

 

§ 59 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

I motionen föreslås att en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas fram. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige behandlade motionerna 2018-03-22 i §§ 54, 56, 58, 59. Motionerna fick 

nedanstående likalydande beslut;  

Kommunfullmäktige beslutar: 

Motionen är besvarad. 

Kommunstyrelsen får ett uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande 

arbete med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att 

stärka mänskliga rättigheter. 

 

Utredningens beaktande av motionerna  

Det ligger i sakens natur att arbetet med kartläggning och förslag berör motionärernas förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut innebär dock inget krav på att motionärernas förslag ska genomföras.  

Kommunfullmäktige har valt att besvara motionerna enligt ovan. Det innebär att 

kommunfullmäktige dels inte tagit ställning till motionärernas enskilda förslag dels fattat beslut 

om en kartläggning och att ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka 

mänskliga rättigheter. Utredningen redovisar dels kartläggning dels förslag till fortsatt arbete. 
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Bilaga 9 Nyckeltalssammanställning utdrag ur ”Mänskliga rättigheter” i  Kolada 
 
 
Nedan exempel på nyckeltal från området Samhälle. Övriga områden med nyckeltal som finns är 
Välfärd, Demokrati och Arbetsgivare.  
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Bilaga 10 – Arbetsgruppens deltagare och styrgrupp 

 

Förvaltning Deltagare  Befattning 

Arbetslivsförvaltningen Stina Ogbonnaya Integrationshandläggare  

Fritid- och folkhälsoförvaltningen Stina Graad Utvecklingsledare 

Förskoleförvaltningen Helena Ehrenberg  Psykolog 

Grundskoleförvaltningen  Henrik Almer  Senior Adviser 

Gymnasie- och vuxenutbildnings-

förvaltningen Jenny Strand  Förvaltningscontroller 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Lotta Cellbrot HR-chef  

Kulturförvaltningen Gustaf Hallquist Bibliotekarie 

Lokalförsörjningsförvaltningen Lena Mellbladh Tillgänglighetskonsulent 

Miljöförvaltningen Johan Linderstad  Miljökommunikatör 

Samhällsbyggnadsförvaltningen Hannele Andrejeff HR-Specialist 

Sociala omsorgsförvaltningen Kim Lindberg Samordnare 

Stadsledningskansliet, Centrum för 

kunskap och säkerhet (CKS)  Anders Lindstam Verksamhetsutvecklare 

Innovationsplattform Borås 

Carola Samuelsson 

 

Projektledare  

Stadsledningskansliet, 

Kommunikationsavdelningen Elisabeth Eliasson 

 

Kommunikationsstrateg 

Stadsledningskansliet, Personal- och 

förhandlingsavdelningen Kristina Sköld  
Organisationsutredare 

Servicekontoret - - 

Tekniska förvaltningen  Jessika Olausson Hr-chef  

Vård- och äldreförvaltningen Sofia Gillberg Verksamhetsutvecklare 

 

Arbetslivsförvaltningen  Pelle Pellby  Ansvarig utredare  

 

Styrgrupp  

Styrgrupp  Befattning 

Ingegerd Eriksson Kvalitetschef 

Per Olsson Personalchef 

Marie Ingvarsson Kommunikationschef 

Peder Englund Chef för Kunskap Säkerhet 
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Datum 

2019-08-22 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00437 1.1.1.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Rapporten läggs till handlingarna            

  

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd 

får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner. Beslut om 

uppdrag leder till att en expediering av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 

skapas för att en nämnd ska få uppdraget. Nämnden registrerar det inkomna 

protokollsutdraget i sitt diarium som ett nytt ärende och börjar handlägga 

ärendet. För att kunna följa uppdragens gång ska beredningsläget för uppdrag 

rapporteras till Kommunfullmäktige två gånger per år.  

I bilagan till detta ärende finns de 28 aktuella uppdragen som skapats på detta 

sätt.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över Kommunfullmäktiges 

uppdrag som inte ingår i budget 

2. Rapport, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019

   

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

april 2019 

Borås Stad 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

§ 221 2015/KS0456 216 Svar på motion av 
Ida Legnemark (V); Evenemangsfält i 
Borås 

Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras i 
samverkan med Kommunstyrelsen 
planera för att Borås Stad ska kunna ta 
emot evenemang med behov av större 
evenemangsområden. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutade i ärendet 2018-06-19 
§102. En förstudie har presenterats och godkänts. Arbetet ska 
implementeras i stadens Översiktsplan och i stadens strategiska 
arbete kring fysisk planering.  (Fritids- och folkhälsonämnden) 

§ 325 2014/KS0632 809 Svar på motion av 
Ida Legnemark (V): Inför lagliga 
graffitiväggar i Borås 

Fritids- och folkhälsonämnden:- uppdras 
komplettera införandet av en öppen vägg 
med andra brottsförebyggande åtgärder 
eller övergripande styrdokument. 
Resurser bör också läggas på dialog 
med utövare, för att på bästa sätt förstå 
och bemöta det behov som finns.  - 
uppdras genomföra en utvärdering, 
avseende bland annat mängden klotter, 
ett år efter den öppna väggens 
införande. Om utvärderingen visar att 
klottret ökat ska frågan om att stänga 
graffitiväggen lyftas till 
Kommunfullmäktige. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Uppföljningen presenterades och beslutades på FoF nämnden i 
november. (Fritids- och folkhälsonämnden) 

2017-00117 
Svar på motion av Falco Guldenpfennig 
(KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela 
Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD): 
Rusta upp Östermalmsparken 

Att Samhällsbyggnadsnämnden, i 
samverkan med berörda nämnder, får 
uppdraget att förbättra belysningen och 
öka tillgängligheten i Östermalmsparken. 
Uppdraget tas över av Tekniska 
nämnden. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Under 2018 sattes belysning upp längs med parkvägen från 
Hasselbacksgatan till kvarteret Grönfinken. (Tekniska nämnden) 

2017-00117 
Svar på motion av Falco Guldenpfennig 
(KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela 
Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD): 
Rusta upp Östermalmsparken 

Att Samhällsbyggnadsnämnden uppdras 
att införa Östermalmsparken i 
grönområdesplanen. Uppdraget tas över 
av Kommunstyrelsen 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Kommunfullmäktige antog i december 2017 den gällande 
Grönområdesplanen. Kommunstyrelsen har ansvar för den 
årliga uppföljningen av åtgärdslistan i Grönområdesplanen. 
Berörda förvaltningar har i maj 2019 fått i uppdrag se över sina 
åtgärder i listan och redovisa status. Svar ska lämnas senast 1 
september.En revidering och komplettering av planen ska ske 
senast 2021. (Kommunstyrelsen) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

2017-00544 
Svar på motion av Anders Österberg (S): 
Motion: Jämlikhetsutredning - Ja tack!  
2017-00427 
Svar på motion från Ida Legnemark (V): 
mänskliga rättigheter är en kommunal 
angelägenhet- gör Borås till en MR-stad 
2017-00216 
Svar på motion av Ida Legnemark (V): 
FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning  
2016-0825 
Svar på motion av Hanna Bernholdsson 
(MP) och Tom Andersson (MP): Borås kan 
bli Sveriges bästa hbtqkommun 

Kommunstyrelsen får ett uppdrag att 
genomföra en kartläggning av 
kommunens nuvarande arbete med 
mänskliga rättigheter samt ta fram ett 
förslag på Borås Stads fortsatta arbete 
med att stärka mänskliga rättigheter. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Det finns nu en rapport som innehåller analys och resultat av 
kartläggningen samt förslag till organisation för att stärka Borås 
Stads i arbetet med mänskliga rättigheter. 

Ärendet behandlas av Kommunstyrelsen den 17/6 2019. 
(Kommunstyrelsen) 

2016-00353  
Svar på motion av Lotta Preijde (L), 
Försöksverksamhet med lärarassistenter 
på en av Borås Stads skolor 

Grundskolenämnden ges uppdraget att 
utvärdera verksamheten med 
studiecoacher Av utvärderingen bör det 
framgå ekonomiska effekter, eventuell 
påverkan på elevers och lärares 
upplevelse av studiero och arbetsmiljö, 
samt om det kan bedömas påverka 
möjligheten att rekrytera behöriga lärare. 
Utvärderingen återrapporteras till 
Kommunstyrelsen när den är genomförd. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

En rapport och utvärdering har gjorts under våren 2019. 116 
lärare har fått svara på frågor inom begreppen; lärarnas 
arbetssituation, avlastning, konflikthantering, elevers trygghet 
och stöd till elever. 
Inom samtliga områden visar rapporten att det väsentligt har 
blivit bättre inom dessa områden. 
Sammanfattningsvis uttrycker lärarna en stark önskan om att 
studiecoacherna kan permanentas. 
Även rektorer menar att studiecoacherna har medverkat till lägre 
arbetsbelastning och bättre arbetsmiljö för lärarna på de skolor 
som haft studiecoacher. (Grundskolenämnden) 

2016-00819 
Svar på motion av Marie Fridén (M) och 
Oliver Öberg (M) Bemmanad parklek året 
runt på Stadsparkens lekplats 

Tekniska nämnden och 
Förskolenämnden får i uppdrag att i 
samarbete ta fram förslag på parklek 
med bemanning, i likhet med vad som 
finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Tekniska förvaltningen och Förskoleförvaltningen har 
gemensamt utrett bemannad parklek. Ärendet har behandlats av 
respektive nämnd och översänts till Kommunstyrelsen för vidare 
handläggning. (Dnr TEN 2017-00005 341 1). (Tekniska 
nämnden) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Svar på motion Borås behöver riktlinjer för 
bra lekplatser! 
KS 2017-00341 

Uppdra åt Tekniska nämnden, i 
samarbete med Förskolenämnden, att ta 
fram förslag på styrdokument för 
lekplatser. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Tekniska förvaltningen har sedan länge en processbeskrivning 
för lekplatsers drift och utformning vid ombyggnationer. Tekniska 
förvaltningens Parkenheten har ett utarbetat lekplatsprogram. 
"Lekplatsprogram Parkenheten 2019-01-16". Lekplatsernas 
säkerhet och utformning styrs av en detaljerad standard. SS-EN 
1176 för lekutrustning, SS-EN 1177 för fallskydd. Samtliga 
lekplatser på allmän platsmark genomgår årligen en 
säkerhetsbesiktning, fyra funktionskontroller av en certifierad 
besiktningsman. En veckovis tillsyn av samtliga lekplatser sker 
av upphandlad entreprenör. (Tekniska nämndens beslut 2017-
05-24 § 81, Dnr TEN 2017-00206).  (Tekniska nämnden) 

2014-00193 
Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) 
och Cecilia Andersson (C): Ny idrottshall 
på Myråsskolan! 

En utredning med förslag på åtgärder för 
en tryggare trafikmiljö ska genomföras 
inför byggnationen av en ny idrottshall. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Denna trafikutredning har gjorts av planavdelningen i samband 
med detaljplan för Myråsskolan. (Tekniska nämnden) 

§ 14Dnr 2014-00389 141 
Svar på motion av Annette Carlson (M) och 
Lars-Gunnar Comén (M): Tjänstegarantier i 
näringslivet 

Uppdra åt Kommunstyrelsen att ta fram 
tjänstegarantier för företag i enlighet med 
motionens intentioner. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Till KS för beslut under T2. 

(Kommunstyrelsen) 

§ 48 2014/KS0527 005 Svar på motion av 
Anne-Marie Ekström (FP) och Morgan 
Hjalmarsson (FP) om fritt trådlöst nätverk i 
centrum 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att 
under första halvåret 2016 utreda de 
legala, tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för inrättandet av fritt 
trådlöst nätverk i Borås centrum. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Borås Stad och Borås Energi AB, har kommit fram till att det 
finns såväl legala som tekniska förutsättningar för att bygga ett 
fritt WiFi-nät, på ett antal avgränsade platser i Borås. Ytterligare 
utredning behövs, för att fastställa hur stort underskott ett fritt 
WiFi-nät skulle generera och hur detta skulle kunna finansieras. 
(Kommunstyrelsen) 

§ 20 2016/KS0508 331 Svar på motion av 
Marie Fridén (M); TRÄD in i en vacker 
stad! 

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
ansvara för att styrdokument om träd tas 
fram i enlighet med motionens 
intentioner. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet med att ta fram styrdokumentet är klart. Dokumentet är 
utskickat på remiss. Under oktober 2018 beslutade Tekniska 
nämnden att skicka  "Förslag på "Riktlinjer för trädvårdsarbete i 
Borås Stad" till KS. (Dnr TEN 2017-00647 630).  (Tekniska 
nämnden) 

§ 123 Dnr KS 2014-00192 456 
Svar på motion av Malin Wickberg (M) och 
Annette Carlson (M): Lätt att göra rätt 

Borås Energi och Miljö AB ska utreda 
möjligheten att införa tillfälliga 
miniåtervinningscentraler i Borås Stad. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet pågår, förväntas bli klart under året (Kommunala bolag) 

§ 61 2014/KS0523 824 Svar på motion av 
Sven-Erik Håkansson (C) och Alexander 
Andersson (C); Bygg ett aktivitetsområde 
på Gånghesters stationsområde 

Uppdra åt berörda nämnder att utreda 
och iordningställa ett aktivitetsområde för 
gammal och ung på det gamla 
stationsområdet i Gånghester, gärna i 
samverkan med föreningslivet. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Redovisade situationen och hänvisade uppdraget till ansvariga 
för byggnaden. Beslut togs i FoF nämnde i december. (Fritids- 
och folkhälsonämnden) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

§ 154 2015/KS0361 005 Svar på motion av 
Leif Häggblom (SD); Digitalisering av 
löneunderlag 

I första hand undersöka möjligheterna till 
att ge förtroendevalda en direkt-
inloggning till Borås Stads lönesystem. 
Där man personligen med lösenord fyller 
i sina kriterier till löneunderlag. Om nu 
detta är tekniskt ogenomförbart eller blir 
en för kostsam lösning I andra hand 
undersöka möjligheterna att via en 
enklare app få möjlighet att rapportera in 
löneunderlaget. Där man personligen 
med lösenord fyller i sina kriterier till 
löneunderlag. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Arbetet med att separera förtroendevalda i Heroma pågår vilket 
är en förutsättning att kunna genomföra uppdraget. Dock finns 
det fortfarande delar som inte är lösta och som visat sig vara 
problematiska så som Attest av tidrapportering. Vi fortsätter att 
kolla på en lösning med en enklare e-tjänst för förtroendevalda. 

(Kommunstyrelsen) 

§ 217 2014/KS0644 214 Svar på motion av 
Morgan Hjalmarsson (FP): Ny detaljplan för 
del av Nordskogen (Torpa Sjöbo 2:2 m.fl.) 

Samhällsbyggnadsnämnden ges i 
uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Nordskogen i syfte att 
omvandla området till blandstad med 
flera möjliga användningsområden, 
såsom bostäder, verksamhetsområde 
och centrumbildning. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Morgan Hjalmarsson (L) lämnade 2014 in en motion där 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslogs få i uppdrag att ta fram en 
ny detaljplan för området och tillåta bostäder. Nämnden 
beslutade i december 2018 att området inte bedöms vara 
lämpligt. 
 
Kommunstyrelsen föreslog 2019-05-06 Kommunfullmäktige att 
besluta att tillstyrka Samhällsbyggnadsnämndens beslut och 
avsluta fullmäktigeuppdraget för Nordskogen. 

(Samhällsbyggnadsnämnden) 

§ 218 2014/KS0545 317 Svar på motion av 
Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia 
Anders-son (C); Lys upp banvallen 

Uppdra åt Tekniska nämnden att i 
samverkan med Fritids-och 
folkhälsonämnden utreda möjligheterna 
att belysa nämnda delar av banvallen. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Huvudstråket för cykeltrafik mellan Dalsjöfors och Gånghester 
kommer enligt antagen Cykelplan 2018/2019 att anläggas utmed 
väg 1701 där Trafikverket är väghållare. Förbindelsen utmed 
gamla banvallen utgör rekreationsstråk för t.ex. cykel, rullskidor 
varför huvudmannaskapet bör hamna på den nämnd som 
ansvarar för dessa frågor. Tekniska förvaltningen har under 
2017 försett sträckan med ny beläggning. Kostnaden för 
belysning uppskattas till ca 3,5 mnkr. Återstår att lösa frågan om 
huvudmannaskap med Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
varefter ställning får tas till anläggande av belysning utmed 
sträckan. (Tekniska nämnden) 

§ 309 2016/KS0337 004 Revidering av 
Borås Stads arkivregler 

Ge arkivmyndigheten i uppdrag att 
utarbeta rekommendationer och riktlinjer 
för arkivreglernas tillämpning. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Rutiner för att komplettera och vara ett stöd för tillämpning av 
Arkivregler för Borås Stad är framtagna och fastställda av 
Stadsarkivarien 20 september 2018 (Kommunstyrelsen) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

§ 111 2016/KS0331 003 Översyn av 
bestämmelserna i allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 
vad avser användandet av pyrotekniska 
varor 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utöver 
bestämmelserna om användandet av 
pyrotekniskavaror, se över 
bestämmelserna i de allmänna lokala 
ordningsföreskrifterna i Borås kommun. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

  

Domstolsutslag har kommit i ärende som har betydelse för 
ordningsstadgar. den analyseras och nytt förslag till 
ordningsföreskrifter kommer att presenteras efter sommaren 
(Kommunstyrelsen) 

§ 150 2015/KS0198 050 
Avveckla mark- och 
entreprenadverksamheten som erbjuds 
annan än 
Borås Stad (Budgetuppdrag 2015) 

Att Servicenämnden inte längre ska 
erbjuda mark- och entreprenadtjänster till 
vägsamfälligheter,bostadsrättsföreningar 
och Svenska Kyrkan där dessa aktörer 
är direktabeställare av tjänsterna. 
Undantaget detta förbud är akuta VA-
arbeten, VA-arbeten isamband med VA-
arbete åt kommunalt bolag samt 
markrenhållning på gångbanor. 

 Geno
mfört 

1 (st) 

 

Servicenämnden tar enligt Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-
17 inga nya uppdrag där bostadsrättsföreningar, vägföreningar 
eller Svenska kyrkan är beställare. (Servicenämnden) 

§ 150 2015/KS0198 050 
Avveckla mark- och 
entreprenadverksamheten som erbjuds 
annan än 
Borås Stad (Budgetuppdrag 2015) 

Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda 
formerna för en gemensam 
koncernpolicy i enlighet med vad som 
tidigare lyfts i ärendet. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

En arbetsgrupp arbetar med att bereda ärendet. Uppdraget 
beräknas kunna slutredovisas under 2019. 

(Kommunstyrelsen) 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Geno
mfört 

9 (st) 

 Delvis 
geno
mfört 

7 (st) 

 

I de fall där förvaltningen har sett ett behov av att en 
medarbetare kvarstår i anställning efter 65 års ålder har 
förvaltningen i dialog med berörd medarbetare funnit lösningar i 
form av flexibilitet gällande arbetsuppgifter och arbetstider, vilket 
är ett arbetssätt som förvaltningen kommer att fortsätta tillämpa. 
Förvaltningen har också tillämpat beslutet som ger möjlighet att 
ge medarbetare som är över 65 år ett lönetillägg på 2000 kronor. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Nämnden har inget behov av att i allmänhet uppmana 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65 år. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 
 
Äldre medarbetare ges möjlighet till utvecklad flexibel arbetstid. 
Kompetensutveckling ska erbjudas under hela anställningstiden 
oavsett ålder. Nämnden har en positiv attityd till äldre 
medarbetare genom att sätta värde på deras kunskap och 
erfarenhet. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Frågor om när medarbetare planerar att pensionera sig kommer 
upp vid de årliga medarbetarsamtalen. Erfarenheten visar att 
många medarbetare har svårt för att bestämma sig för om de 
ska ta ut pension något år före eller något år efter 65 år. Vi ser 
flera faktorer som påverkar, hur man mår rent fysiskt (t.ex. för 
dem som haft tyngre, fysiska arbeten) spelar in, men också hur 
livssituationen ser ut i övrigt.  (Servicenämnden) 
 
Enligt plan för kompetensförsörjning har förvaltningen beskrivit 
framtidens behov där man kan komma behöva använda sig av 
möjligheten som Kommunstyrelsen beslutat om att erbjuda 
nyckelpersoner eller personer med svårrekryterad kompetens ett 
lönetillägg för anställda som fyller 66 år. Förvaltningen ser 
kontinuerligt över arbetsuppgifter för att skapa en möjlighet åt 
alla att klara av sitt uppdrag och erbjuder tillfällig avlastning eller 
mer ansvar beroende på den anställdes behov. (Tekniska 
nämnden) 
 
Samtliga medarbetare får erbjudande om att fortsätta arbeta 
kvar till 67 års ålder. (Miljö- och konsumentnämnden) 
 
I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs 
dialog med medarbetare om att kvarstå i tjänst efter 65 år. 
Förvaltningen kommunicerar i olika sammanhang att man är 
positiv till arbete efter 65 år och där medarbetare som närmar 
sig pension har direkta önskemål om att kvarstå i anställning 
försöker förvaltningen tillmötesgå detta så långt det är möjligt. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 
 
I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs 
dialog med medarbetare om att kvarstå i tjänst efter 65 år. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Geno
mfört 

12 
(st) 

 Delvis 
geno
mfört 

3 (st) 

 Ej 
svarat 

1 (st) 

 

Antalet deltidsarbetande på förvaltningen är ytterst få. Ingen 
vidare insats krävs för att nå upp till målet. (Kommunstyrelsen) 
 
Nämnden har inga deltidsanställda. (Lokalförsörjningsnämnden) 
 
Förvaltningens samtliga tjänster är på heltid.  
(Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
95,4 % av medarbetarna anställda inom Servicenämndens 
verksamheter arbetar heltid (95,5 % av kvinnorna och 95, 3 % 
av männen). De enda som innehar deltidsanställningar är de 
medarbetare som sedan tidigare har icke tidsbegränsade 
sjukersättningar. Någon enstaka har på eget initiativ begärt 
partiell ledighet, t.ex. inför pensionering. (Servicenämnden) 
 
För att vara en attraktiv arbetsgivare samt utifrån ett strategiskt 
beslut för att öka jämställdheten ska vi som arbetsgivare erbjuda 
heltidstjänster till alla som önskar heltidtidstjänstgöring. På 
Tekniska förvaltningen är alla tjänster 100 %. Vi som 
arbetsgivare vill vara attraktiva det innebär att syftet ska vara att 
alla erbjuds heltidstjänst med möjlighet till att kunna välja 
tjänstgöringsgrad för att vara en attraktiv och hälsosam 
organisation. (Tekniska nämnden) 
 
Samtliga medarbetare erbjuds heltidsanställning. (Miljö- och 
konsumentnämnden) 
 
Förvaltningen har en hög andel av medarbetare som arbetar 
heltid. Vi behöver fortsätta med att motivera kvinnor att i högre 
utsträckning arbeta heltid då statistik visar att det är kvinnor och 
inte män som väljer att arbeta deltid. För att möjligöra detta 
organiseras arbetet så långt det är möjligt så att arbete och 
familjeliv går att förena. (Fritids- och folkhälsonämnden) 
 
Förvaltningen har en hög andel av medarbetare som arbetar 
heltid. Vi behöver fortsätta med att motivera kvinnor att i högre 
utsträckning arbeta heltid då statistik visar att det är kvinnor och 
inte män som väljer att arbeta deltid. För att möjliggöra detta 
organiseras arbetet så långt det är möjligt så att arbete och 
familjeliv går att förena. (Kulturnämnden) 
 
För att motivera de som jobbar deltid att öka sin 
sysselsättningsgrad måste förvaltningen fortsätta arbetet med 
det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa goda 
arbetsvillkor i verksamheterna. I dagsläget (2019-02-28) hade 
98,3% av de anställda i förvaltningen en heltidsanställning. 
Dessa siffror avspeglar grundtjänsten, och visar inte de som är 
partiellt föräldralediga och/eller sjukskrivna, och inte heller de 
som enligt heltidsbeslutet i Borås Stad valt att gå ner i tid av 
andra anledningar. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Geno
mfört 

9 (st) 

 Delvis 
geno
mfört 

6 (st) 

 Ej 
svarat 

1 (st) 

 

Kommunstyrelsen kommer genom projektet "Frisk organisation" 
skapa förutsättningar för organisationen att arbeta med den del 
av sjukfrånvaron som är att härleda till organisatoriska faktorer. 
(Kommunstyrelsen) 
 
Arbetet med att minska sjukfrånvaron sker inom 
arbetsmiljöarbetet, inga särskilda åtgärder krävs. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 
 
Nämnden arbetar förebyggande genom att identifiera och 
reagera på tidiga signaler om ohälsa. Vid ohälsa samverkar 
samtliga inblandade aktörer kring insatserna på ett systematiskt 
och strukturerat arbetssätt. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Inom Servicenämndens verksamheter pågår ett aktivt arbete för 
att minska sjukfrånvaron. En del i det är att varje månad gå 
igenom sjukstatistiken, analysera den och få fram en bild av 
orsaker. En annan del är att tydliggöra kopplingar mellan 
organisatoriska faktorer (t.ex. konflikter i arbetsgrupper) och 
sjukfrånvaro och agera och vidta lämpliga åtgärder för att 
komma till rätta med orsakerna.  (Servicenämnden) 
 
Förvaltningen följer noggrant upp sjukfrånvarostatsistiken varje 
månad för att tidigt kunna identifiera och kunna vidta relevanta 
åtgärder. Vi som arbetsgivare ser över möjligheten till 
deltidssjukfrånvaro istället för heltidssjukskrivning genom att ha 
tidiga samtal med den sjukskrivne för att se över eventuell 
arbetskapacitet. Vi sätter in tidiga resurser genom att anlita 
företagshälsovården och använder oss av screening på de 
arbetsplatser där sjukfrånvaron är som störst. (Tekniska 
nämnden) 
 
Arbeta förebyggande genom att identifiera och reagera på tidiga 
signaler om ohälsa. Vid ohälsa ska samtliga inblandade aktörer 
samverka kring insatserna på ett systematiskt och strukturerat 
arbetssätt. (Miljö- och konsumentnämnden) 
 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med organisatoriska 
förutsättningar både för chefer och för medarbetare. Under 
hösten 2018 påbörjades ett arbete med att kartlägga och 
genomföra insatser för de medarbetare med hög kortidsfrånvaro, 
det vill säga, de som är borta från arbetet på grund av sjukdom, 
vid fyra tillfällen under ett år. Arbetet kommer forgå under 2019. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 
 
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med organisatoriska 
förutsättningar både för chefer och för medarbetare. Under 
hösten 2018 påbörjades ett arbete med att kartlägga och 
genomföra insatser för de medarbetare med hög kortidsfrånvaro, 
det vill säga, de som är borta från arbetet på grund av sjukdom, 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Geno
mfört 

9 (st) 

 Delvis 
geno
mfört 

6 (st) 

 Ej 
svarat 

1 (st) 

 

I avdelningens arbete ligger att anpassa och införliva de verktyg 
vi har inom HR-området så att dessa stödjer våra HR-processer. 
Inom ramen för digitalisering ligger också uppbyggnaden och 
utveckling av den HR-modul i Stratsys som vi idag använder för 
att rapportera övertaligthet. (Kommunstyrelsen) 
 
Nämnden utvecklar ständigt förvaltningens digitala resurser. De 
system som används i verksamheten anses vara väl anpassade. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 
 
Inom bygglovsverksamheten har de digitala verktygen 
utvecklats, bland annat genom E-tjänsten MittBygge som 
möjliggör en helt digital ansökan. Bygglovsprocessen har till 
vissa delar automatiserats via en så kallad digital robot vilket 
skapar ett värde för kunden med en kortare och effektivare 
handläggningstid. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Servicenämndens verksamheter är ISO-certifierade för både 
kvalitet och miljö. Inom ramen för förvaltningens kvalitetsarbete 
tas mål fram. Ett övergripande mål för den närmaste 
treårsperioden handlar om IT-verktyg; att de IT-verktyg som 
finns att tillgå används på ett adekvat sätt i verksamheterna och 
att hitta nya IT-lösningar. Ett prioriterat mål för innevarande år är 
att öka mobiliteten, d.v.s. att fler medarbetare ska ha tillgång till 
mobiltelefon. Som det är och har varit, har inte alla medarbetare 
haft det. Under våren har vi genomfört aktiviteten 
"tisdagsinformation". Den har inneburit att vi varannan tisdag, 
mellan 12.30 och 13.00 haft olika teman där medarbetare visat 
t.ex. hur man använder Skype och tips och trix i Outlook. Denna 
aktivitet ska utvärderas före sommaren i år.  (Servicenämnden) 
 
Förvaltningen ligger i framkant med digitaliseringen i Borås Stad 
när det bl.a. gäller CANEA. Förvaltningen är även först ut med 
digitalisering av incheckningssystem där man får mail om att ens 
inbokade besök kommit. (Tekniska nämnden) 
 
Arbete med digitalisering är påbörjad inom förvaltningen. (Miljö- 
och konsumentnämnden) 
 
Digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med 
kompetensförsörjningen i framtiden. Förvaltningen ser nya 
möjligheter med digitaliseringen i flera verksamheter, och på sikt 
kommer det att frigöra tid till annat för enskilda medarbetare, ett 
exempel är ärendehanteringssystemet Ciceron, som när det är 
fullt ut använt, kommer frigöra mycket tid (Fritids- och 
folkhälsonämnden) 
 
Digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med 
kompetensförsörjningen i framtiden. Kulturförvaltningen ser nya 
möjligheter med digitaliseringen i flera verksamheter, och på sikt 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Geno
mfört 

9 (st) 

 Delvis 
geno
mfört 

6 (st) 

 Ej 
svarat 

1 (st) 

 

Förvaltningen är delaktig i arbetet med Integrationsmodellen 
som syftar till att öka möjligheterna till arbete för grupper som 
står till arbetsmarknadens förfogande. Även projektet "Breddad 
rekrytering", där förvaltningen är involverade, syftar till att öka 
anställningsbarheten för vissa individer. (Kommunstyrelsen) 
 
Förvaltningen är en liten tjänstemannaorganisation där de flesta 
tjänster kräver eftergymnasial utbildning. Förvaltningen har ett 
nära samarbete i ALF för att i möjligaste mån erbjuda tjänster till 
målgruppen. (Lokalförsörjningsnämnden) 
 
Nämnden erbjuder i förekommande fall praktikplatser och 
möjlighet till arbetsträning. (Samhällsbyggnadsnämnden) 
 
Inom Servicenämndens verksamheter har rekryteringsbehovet 
ökat de senaste åren. Det beror både på relativt stora 
pensionsavgångar, men också på att den tid en medarbetare 
som rekryterats stannar kvar i förvaltningen har blivit kortare, 
generellt sett. Med ett ökat rekryteringsbehov krävs flera olika 
typer av insatser för att täcka behovet. I den 
Kompetensförsörjningsplan som är framtagen och beslutad av 
Servicenämnden finns prioriterade mål som ligger i linje med 
frågeställningen. (Servicenämnden) 
 
Tekniska förvaltningen har en stor målgrupp inom 
arbetsmarknadsåtgärder. Inom förvaltningens OSA-enhet är ett 
av målen att minst tre personer/år ska kunna komma ut i den 
öppna reguljära arbetsmarknaden genom stöttning av oss som 
arbetsgivare. Målet följs upp per kalenderår och 2018 hade 
OSA-enheten 5 personer som kom ut på den reguljära 
arbetsmarknaden. Förvaltningen är öppen för att ta emot 
arbetspraktikanter, studiepraktikanter och ferieungdomar då 
förvaltningen ser att det är framtidens kommande medarbetare. 
(Tekniska nämnden) 
 
Genom att erbjuda praktikplatser och möjlighet till arbetsträning. 
(Miljö- och konsumentnämnden) 
 
Förvaltningen arbetar till viss del med utbildningsanordnare, 
arbetsförmedling och i dialog med branschföreträdare. Det 
stegvisa jobb- och kunskapslyftet syftar till att sänka de 
strukturella trösklarna på arbetsmarknaden samtidigt som 
rörligheten ökar via kontinuerlig tillgång till kompetens- och 
karriärsutveckling. En relativt kort skräddarsydd utbildning och 
kompetensutveckling sätts samman för de specifika 
arbetsuppgifter som de aktuella jobben kräver. Vi behöver stärka 
möjligheterna för arbetsgivare och arbetstagare att träffa 
varandra, då man idag av olika skäl ha svårt att hitta varandra. 
Detta gäller även arbetsgivare och framtidens arbetskraft, det vill 
säga dagens elever och studenter. Behov av ökad koordinering 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Hur tar Kommunstyrelsen sitt strategiska 
ansvar för 
kompetensförsörjningsprocessen som 
innebär att med rätt strategisk inriktning 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare och därigenom skapa 
förutsättningar för att verksamheterna 
ska klara sina mål. 

 Delvis 
geno
mfört 

1 (st) 

 

Stadsledningskansliet driver tillsammans med representanter 
från förvaltningarna en arbetsgrupp där vi tittar på strategier och 
systematik i kompetensförsörjningsarbetet. (Kommunstyrelsen) 

§   Dnr KS 2018-00490  
Svar på motion av Annette Carlsson (M) 
och Birgitta Bergman (M): Jämställda 
utbetalningar av ekonomiskt bistånd 

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att 
utreda hur jämställda utbetalningar av 
ekonomiskt bistånd kan utföras 

 Ej 
svarat 

1 (st) 

 

Arbetslivsnämnden har fått i uppdrag att utreda hur jämställda 
utbetalningar av ekonomiskt bistånd kan utföras. Det har gjorts 
en omvärldsbevakning och funnit några kommuner som har med 
det i sina riktlinjer. Ett förslag på riktlinjer skulle kunna vara om 
hushållet består av två personer som lever i ett parförhållande 
ska hälften av det beslutade försörjningsstödet betalas ut till 
vardera person i hushållet. I undantagsfall kan det finnas skäl att 
frångå principen om jämställda utbetalningar. Ett exempel kan 
vara att det inte går att sköta sin ekonomi vid allvarlig sjukdom.   
(Arbetslivsnämnden) 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och 

dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Borås stad tillstyrker förslaget med tillägget i den del som avser vad som ska 

styra utbildningsutbudets utformning 

 

Datum 

2019-06-05 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-06-05 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00274 1.1.2.1 Programområde 01 

Handläggare: Magnus Jungvid 
 

Datum 

2019-05-24 Ingegerd Eriksson 

  Avdelningschef 

 

KU5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Jungvid 
Handläggare 
033 353072 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00274 1.1.2.1 

  

 

Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och 

dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås stad tillstyrker förslaget med tillägget i den del som avser vad som ska 

styra utbildningsutbudets utformning 

        

Sammanfattning  

Den 3 mars kom en inbjudan att lämna synpunkter på ett förslag om en 

långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU2019:6). I 

utredningen föreslås förändringar i styrningen av högskolor och universitet 

vilket inte påverkar kommuner direkt. Några förändringar berör kommuner på 

sikt. Det är frågan om styrning av utbildningsutbudet där kommuner möter 

förändringarna i förslaget i rollen som arbetsgivare samt högskolornas i 

samverkan med omvärlden genom krav på evidensbaserad verksamhet i 

kommunerna. De förändringar som föreslås är i rätt riktning och Borås Stad 

tillstyrker förslagen med två tillägg. 

             

Ärendet i sin helhet 

6.2.1 Vad ska styra utbildningsutbudets utformning? 

Borås stad delar utredningens förslag att det är nödvändigt att skapa en 

ytterligare avvägningsfaktor i bedömningen om hur utbudet av 

utbildningsplatser ska se ut. Eftersom förslaget är att det ska regleras med en 

författning, behöver förslaget kompletteras eller förtydligas med hur de olika 

avvägningsfaktorerna ska viktas mot varandra. 

6.2.2 Behöver utbildningsutbudet styras tydligare utifrån 

arbetsmarknadens behov?  

Borås stad delar utredningens förslag och anser att det är ett balanserat förslag. 

Vi anser att det är fördelaktigt att utforma en särskild styrning för att 

dimensionera utbildningar inom skola samt hälso- och sjukvård. Avgörande för 

förslagets genomslag och framgång är hur arbetsgivare och 

utbildningsanordnare lyckas göra utbildning respektive arbete attraktivt. En 

resurstilldelning som leder till ökat antal platser ger inte automatiskt en väl 



Borås Stad 
  Sida 
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rustad och balanserat utbud av anställningsbar personal. Borås Stad delar 

utredningens förlag eftersom ett av flera hinder rivs för ett balanserat utbud. 

6.6.1 Balansen mellan direkta anslag och externa medel 

Borås Stad anser att frågan om hur balansen mellan direkta anslag och externa 

medel ser ut kan vara avgörande för forskarnas frihet och i förlängningen 

högskolornas roll förmåga att verka för att kunskap ska komma till samhällets 

nytta. Det är en viktig fråga och förslaget går i rätt riktning men Borås stad 

anser att det skulle behövas skapa ytterligare ekonomiska incitament för att 

uppnå det önskade resultatet för en fri forskning.   

Remissyttrandet i sin helhet. 

Borås Stad delar i övrigt den analys och avvägning som utredaren har gjort och 

tillstyrker därför förslaget. 

Remissen i sin helhet finns att tillgå på denna länk 

https://www.regeringen.se/490b23/contentassets/b81affc4c0754122b1f7bbb2

4f23832c/en-langsiktig-samordnad-och-dialogbaserad-styrning-av-hogskolan-

sou-20196 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och 

dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6), 2019-06-17 

2. Svar på Remiss av betänkandet En långsiktig, samordnad och 

dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6), 2019-06-17 

3. https://www.regeringen.se/490b23/contentassets/b81affc4c0754122b

1f7bbb24f23832c/en-langsiktig-samordnad-och-dialogbaserad-styrning-

av-hogskolan-sou-20196 

  

Beslutet expedieras till 

1. U.remissvar@regeringskansliet.se (se inkommen handling nummer 1) 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Kommunchef 

 

https://www.regeringen.se/490b23/contentassets/b81affc4c0754122b1f7bbb24f23832c/en-langsiktig-samordnad-och-dialogbaserad-styrning-av-hogskolan-sou-20196
https://www.regeringen.se/490b23/contentassets/b81affc4c0754122b1f7bbb24f23832c/en-langsiktig-samordnad-och-dialogbaserad-styrning-av-hogskolan-sou-20196
https://www.regeringen.se/490b23/contentassets/b81affc4c0754122b1f7bbb24f23832c/en-langsiktig-samordnad-och-dialogbaserad-styrning-av-hogskolan-sou-20196
https://www.regeringen.se/490b23/contentassets/b81affc4c0754122b1f7bbb24f23832c/en-langsiktig-samordnad-och-dialogbaserad-styrning-av-hogskolan-sou-20196
https://www.regeringen.se/490b23/contentassets/b81affc4c0754122b1f7bbb24f23832c/en-langsiktig-samordnad-och-dialogbaserad-styrning-av-hogskolan-sou-20196
https://www.regeringen.se/490b23/contentassets/b81affc4c0754122b1f7bbb24f23832c/en-langsiktig-samordnad-och-dialogbaserad-styrning-av-hogskolan-sou-20196
mailto:U.remissvar@regeringskansliet.se


Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

REMISSYTTRANDE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00274 1.1.2.1 

Magnus Jungvid 
Handläggare 
033 353072 

Utbildningsdepartementet 

Borås Stads remissyttrande över Remiss av 

betänkandet En långsiktig, samordnad och 

dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6) 

U2019/00304/UH 

Beslut 

- Borås stad tillstyrker förslaget med tillägg i den del som avser vad som

ska styra utbildningsutbudets utformning

Sammanfattning 

I utredningen föreslås förändringar i styrningen av högskolor och universitet 

som berör kommuner på sikt. Det är frågan om styrning av utbildningsutbudet 

där kommuner möter förändringarna i förslaget i rollen som arbetsgivare samt 

högskolornas i samverkan med omvärlden genom kravet på evidensbaserad 

verksamhet i kommuner. De förändringar som föreslås är i rätt riktning och 

Borås Stad tillstyrker förslagen med tillägg. 

Ärendet i sin helhet 

6.2.1 Vad ska styra utbildningsutbudets utformning? 

Borås Stad delar utredningens förslag att det är nödvändigt att skapa ytterligare 

avvägningsfaktorer i bedömningen om hur utbudet av utbildningsplatser ska se 

ut. Eftersom förslaget är att det ska regleras med en författning, behöver 

förslaget kompletteras eller förtydligas med hur de olika avvägningsfaktorerna 

ska viktas mot varandra. 

6.6.1 Balansen mellan direkta anslag och externa medel 

Borås Stad anser att frågan om hur balansen mellan direkta anslag och externa 

medel ser ut kan vara avgörande för forskarnas frihet och i förlängningen 

högskolornas roll förmåga att verka för att kunskap ska komma till samhällets 

nytta. Det är en viktig fråga och förslaget går i rätt riktning men Borås stad 

anser att det skulle behövas skapa ytterligare ekonomiska incitament för att 

uppnå det önskade resultatet för en fri forskning.   

Remissyttrandet i sin helhet. 
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Borås Stad delar i övrigt den analys och avvägning som utredaren har gjort och 

tillstyrker därför förslaget. 

 

KOMMMUNSTYRELSEN 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avtal om patientnämndsverksamhet 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen godkänner nytt Avtal om patientnämndsverksamhet. 

Avtalet gäller fr o m 2020-01-01--2023-12-31.       

 

 

 

Datum 

2019-06-11 Malin Carlson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00388 3.7.1.0 Programområde 02 

Handläggare: Ingegerd Eriksson 
 

Datum 

2019-05-28  Ingegerd Eriksson 

  Avdelningschef 

 

KU6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00388 3.7.1.0 

  

 

Avtal om patientnämndsverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner nytt Avtal om patientnämndsverksamhet. 

Avtalet gäller fr o m 2020-01-01--2023-12-31.       

Ärendet i sin helhet 

Västra Götalandsregionen säger härmed upp gällande avtal om 

patientnämndsverksamhet. Västra Götalandsregionen ser fram mot fortsatt 

samarbete i denna fråga. 

Det nya avtalet innebär inga stora ändringar i sak, men formuleringama har 

anpassats efter Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och 

sjukvården. Regionens och kommunens åtagande är tydligare.  

 

Det nya avtalet är fyraårigt och kan förlängas maximalt två gånger med fyra år. 

Kommunens kostnad för tjänsten är oförändrad, den räknas upp med Index 

utifrån tidigare avtal, med 2018 års ersättning som grund. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Avtal om patientnämndsverksamhet  

2. Inkommen handling från VG-regionen, Avtal om patientnämndsverksamhet 

2019-04-23 

 

Beslutet expedieras till 

1. Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen 

2. VAN.diarium@boras.se 

3. SON.diarium@boras.se 

4. IFON.diarium@boras.se 

5ALN.diarium@boras.se 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 

mailto:VAN.diarium@boras.se
mailto:SON.diarium@boras.se
mailto:IFON.diarium@boras.se
mailto:5ALN.diarium@boras.se
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§ 74 

Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Västra 
Götalandsregionen och kommuner i Västra Götaland 

Diarienummer RS 2018-07176 

Beslut 

1. Regionstyrelsen godkänner nytt avtal om att bedriva patientnämndsverksamhet 

åt kommuner i Västra Götaland. 

2. Detta avtal gäller från och med den 2020-01-01 till och med den 2023-12-31.  

3. Avtalet ersätter tidigare avtal mellan parterna som upphör att gälla vid 

avtalsperiodens slut (2019-12-31). 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1999 tillhandahåller Västra Götalandsregionen (VGR) patientnämnds-

verksamhet till samtliga kommuner i länet. Åtagandet regleras i samverkansavtal 

mellan VGR och respektive kommun. Nuvarande avtal gäller till och med 2019 

och förlängs automatiskt med ytterligare två år om ingen part sagt upp avtalet 

senast den 31 juni 2019.  

 

Då avtalen inte har uppdaterats sedan de upprättades har parterna gemensamt sett 

ett behov av att se över dem i syfte att uppdatera avtalsinnehållet efter dagens 

förhållanden och regelverk. Nuvarande samverkansavtal fungerar väl och parterna 

är nöjda med samarbetet. Även den ekonomiska modellen med årlig uppräkning 

enligt index upplevs fungera bra. 

 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 190226 

 Avtal om patientnämndsverksamhet mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland 2020-2023 

 

Skickas till 

• Patientnämnderna  

• Yvonne Tellskog, förvaltningschef patientnämndernas kansli 

 

För kännedom:  

• Else-Marie Ljungberg  

• Ann-Sofi Lodin, regiondirektör 

• Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör  

• Hälso- och sjukvårdsnämnderna 
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• Hälso- och sjukvårdsstyrelsen  

• VästKom, info@vastkom.se 

• Samtliga kommuner i länet 

 

 

 

 



VÄSTRA
GÖTALAINDSREGIONEN

Datum 2019-04-02 Till samtliga kommuner i
Diarienummer: RS 2018-07176 Västra Götaland

Avtal om patientnämndsverksamhet

Västra Götalandsregionen säger härmed upp gällande avtal om
patientnämndsverksamhet. Vi erbjuder ett nytt och uppdaterat avtal Mn 2020-01-01, som
hifogas. Västra Götalandsregionen ser fram mot fortsatt samarbete i denna fräga.
Det nya avtalet innebär inga stora ändringar i sak, men formuleringama bar anpassats
efter Lag (2017:372) om stöd vid klagomäl mot hälso- och sjukvärden. Regionens och
kommunens ätagande är tydligare. Det nya avtalet är fyraärigt och kan förlängas
maximalt tvä ganger med fyra är. Kommunens kostnad för tjänsten är ofÖrändrad, den
räknas upp med Index utifrän tidigare avtal, med 2018 ärs ersättning som grund.
Avtalet hifogas i tvä exemplar, underskrivna av regionstyrelsens ordfÖrande Johnny
Magnusson. Ett exemplar ska, efter undertecknande, skickas tillbaka i bifogat
svarskuvert. Det andra ska behällas pä kommunen.

För koncemkontoret

Johan Flarup
Avdelningschef

Bilagor:
• Protokollsutdrag frän regionstyrelsen 2019-03-26

• Originalavtal i tvä exemplar

• Svarskuvert

Postadress: Besöksadress: Telefon: Webbplats: E-post:
Regionens Hus Residenset vidTorget 010-441 00 00 www.vgregion.seinfo_post@vgregion.se
462 80 Vänersborg Vänersborg



 

Postadress: 

Regionens Hus 

462 80 Vänersborg 

Besöksadress: 

Östergatan 1 

Vänersborg 

 

Telefon: 

010-441 00 00 

Webbplats: 

www.vgregion.se 

E-post: 

post@vgregion.se 
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Avtal om patientnämndsverksamhet  
 

PARTER 

Västra Götalandsregionen Kommunen 

Västra Götalandsregionen 
Regionens hus  
462 80 Vänersborg 

Xxxxx kommun 
Adress: 
Postnr: 

Org nr: 232100-0131 Org nr: 

 

 

 

1. Bakgrund  

Både kommuner och landsting/regioner har som sjukvårdshuvudmän skyldighet 

att tillhandahålla patientnämndsverksamhet. Västra Götalandsregionen (VGR) 

åtar sig genom detta avtal att tillhandahålla patientnämndsverksamhet enligt lagen 

(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården åt kommunen. Åta-

gandet utförs av VGR:s patientnämndsorganisation.  

 

VGR har via avtal tillhandahållit patientnämndsverksamhet till kommunerna i lä-

net sedan lång tid tillbaka. De flesta upprättades 1999 i samband med regionbild-

ningen och har inte uppdaterats sedan dess. Detta avtal är en revidering av tidigare 

avtal och har som syfte att uppdatera avtalsinnehållet efter aktuella förhållanden 

och regelverk.  

 

VGR har flera suveräna patientnämnder, varje myndighet har ett specifikt an-

svarsområde utifrån geografi. Utgångspunkten är att enskilda klagomål registreras 

och handläggs inom den nämnd där vårdgivaren och vårdenheten geografiskt 

finns. Nämnderna ges tjänstemannastöd av ett gemensamt kansli. Kansliet sam-

ordnar och säkerställer en effektiv och ändamålsenlig handläggningsprocess som 

uppnås genom samsyn, gemensamma mål, arbetsprocesser, riktlinjer och rutiner.  

 

Patientnämndsverksamheten ska bidra till kvalitetsutveckling, hög patientsäkerhet 

och att verksamheterna inom hälso- och sjukvården anpassas efter patienternas 

behov och förutsättningar. 

 

2. Avtalsparter 

Parterna i detta avtal är var och en av kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen. Avtal tecknas mellan VGR och var och en av kommunerna. 
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3. Giltighetstid 

Detta avtal gäller från och med den 2020-01-01 till och med den 2023-12-31. Av-

talet ersätter tidigare avtal mellan parterna som upphör att gälla vid avtalspe-

riodens slut (2019-12-31). 

 

Senast sex (6) månader innan avtalstiden löper ut har parterna möjlighet att säga 

upp avtalet. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet förlängs det med fyra (4) år 

i taget med sex (6) månaders uppsägningstid. Avtalet kan förlängas maximalt två 

gånger. 

 

4. Åtagande och omfattning 

Västra Götalandsregionens åtagande 

VGR åtar sig att bedriva patientnämndsverksamhet åt kommunen enligt lagen 

(2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. 

 

Patientnämndens huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter 

att få svar på sina frågor gällande klagomål på den hälso- och sjukvård som bed-

rivs enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) av kommunen, eller av verksam-

heter som har avtal med kommunen. I åtagandet ingår även den allmänna omvård-

nad enligt socialtjänstlagen (2001:453) som ges i samband med sådan hälso- och 

sjukvård. Patientnämnden i Västra Götalandsregionen tar även emot klagomål på 

kommunens skolhälsovård.  

 

Patientnämnden ska stödja enskilda patienter och närstående vid klagomål mot 

hälso- och sjukvården genom att; hjälpa dem med information de behöver för att 

kunna ta tillvara sina intressen, främja kontakterna mellan patient och vårdperso-

nal och att vända sig till rätt myndighet.  

 

Patientnämnden tillhandahåller information till kommunen om patientnämndens 

verksamhet som riktar sig till allmänheten och till kommunens berörda verksam-

heter, exempelvis foldrar och länkmöjlighet till patientnämndens hemsida  

 

Patientnämnden skall till kommunen årligen leverera en redovisning med upp-

märksammade problemområden, iakttagelser och analyser med bäring på kvalitet, 

patientsäkerhet samt verksamheternas förmåga att anpassa kommunala hälso- och 

sjukvårdsinsatser efter patienternas behov och förutsättningar. 

 

Kommunens åtagande 

Kommunen ansvarar för att lättillgänglig information finns för allmänheten om 

vart de vänder sig vid klagomål.  

Kommunen ska säkerställa att personal i berörda verksamheter (i kommunens regi 

eller verksamheter som bedrivs på uppdrag av kommunen) har kännedom om pa-

tientnämndens verksamhet, dess syfte och kontaktuppgifter.  

 

Kommunen ska med beaktande av gällande sekretessbestämmelser vara behjälplig 

i patientnämndens handläggning av enskilda ärenden och lämna information inom 

den tidsram som patientnämnden begär för att fullgöra sina uppgifter. 

 



 

 

3 (3) 

 

Kommunen ska på ett systematiskt sätt tillvarata patientnämndens uppmärksam-

made problemområden, iakttagelser och analyser i det interna kvalitets- och pati-

entsäkerhetsarbetet. 

 

5. Ersättning och fakturering 

Kommunen ska ersätta VGR för patientnämndsverksamhet enligt detta avtal.  

Ersättningsnivån utgår från ett fast pris per kommuninvånare, baserat på antal in-

vånare den 1 januari samma år. Ersättningen för 2018 är 0,94 kr per invånare. 

 

Ersättningen indexregleras och räknas upp utifrån årsmedeltalet för konsument-

prisindex (KPI).  

 

Ersättningen faktureras en gång per år av VGR.  

 

6. Uppföljning av avtalet 

Parterna har gemensamt ansvar för att initiera uppföljning av avtalet med fokus på 

respektives parts åtagande och omfattning. 

 

7. Förändringar i avtalet 

Uppkommer under avtalsperioden för någon part väsentliga förändringar i förut-

sättningarna för avtalet, exempelvis ändringar i lagstiftningen, kan parten begära 

omförhandling av avtalet.  

 

 

 

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka parterna tagit var 

sitt.  

 

 

Ort och datum  Ort och datum 

 

För Västra Götalandsregionen  För XXX kommun 

Behörig befattningshavare  Behörig befattningshavare 

 

Namnförtydligande, titel  Namnförtydligande, titel 

























 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Exploateringsavtal, Björnflokan 5 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen tecknar exploateringsavtal och överenskommelse om 

fastighetsreglering med Borås Björnflokan Ekonomisk förening enligt 

upprättade förslag.        

 

 

 

 

Datum 

2019-05-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03  Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00503 3.1.2.7 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2019-05-24 Elisabeth Eickhoff   

  Mark- och exploateringschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00503 3.1.2.7 

  

 

Exploateringsavtal, Björnflokan 5 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen tecknar exploateringsavtal och överenskommelse om 

fastighetsreglering med Borås Björnflokan Ekonomisk förening enligt 

upprättade förslag.        

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl. är föremål för granskning. Ett 

exploateringsavtal har upprättats mellan Borås Stad och Borås Björnflokan 

Ekonomisk förening (exploatören) för att reglera detaljplanens genomförande.  

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmänna platser inom 

planområdet, vilket innebär att kommunen har det formella ansvaret för 

iordningsställande av anläggningar inom dessa områden. De allmänna 

anläggningarna omfattar en del av Druveforsvägen som ska byggas om för att 

öka attraktiviteten för i första hand gång- och cykeltrafikanter. Avtalet innebär 

att kommunen överlåter på exploatören att utföra och bekosta 

ombyggnationen, eftersom behovet av åtgärder är en följd av exploateringen. 

Vidare reglerar exploateringsavtalet att ett byte av mark ska komma till stånd 

där exploatören överlåter mark som avsätts för naturmark och gata till 

kommunen, medan kommunen överlåter mark som ska utgöra kvartersmark 

för bostäder, kontor mm till exploatören. En separat överenskommelse om 

fastighetsreglering har upprättats som också läggs som bilaga till 

exploateringsavtalet. Överenskommelsen innebär att parterna överlåter till 

Lantmäterimyndigheten att värdera markområdena och besluta om vilken 

ersättning som ska utgå för markbytet.  

Som säkerhet för sina åtaganden ska exploatören ställa en bankgaranti till 

kommunen på 6 125 000 kr. Säkerheten ska ställas innan detaljplanen antas.                

Beslutsunderlag 

1. Exploateringsavtal 

2. Överenskommelse om fastighetsreglering   

Beslutet expedieras till 

1. Borås Björnflokan Ekonomisk förening, BOX 3194, 400 10 Göteborg 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 





























Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Försäljning av del av fastigheterna Rångedala 1:24 och 

1:8 i Rångedala 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunen säljer del av fastigheterna Rångedala 1:24 och 1:8 för 339 500 kr till 

Rångedalahallen AB 

Datum 

2019-05-29 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-05-30 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00492 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Peter Zettergren 

Datum 

2019-05-20 Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

M2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peter Zettergren 
Handläggare 
033 357294 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00492 3.1.2.2 

  

 

Försäljning av del av fastigheten Rångedala 1:24 i 

Rångedala 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen säljer del av fastigheterna Rångedala 1:24 och 1:8 för 339 500 kr till 

Rångedalahallen AB 

        

Ärendet i sin helhet 

2011 stod Rångedalahallen färdig och sedan dess har Rångedalahallen AB 

(bolaget) haft ett arrende på den mark som hallen står på samt ett område för 

parkeringsplatser. Bolaget har nu tecknat ett köpeavtal med en privat 

fastighetsägare om att köpa den mark som ligger sydöst om hallen. Detta för att 

bl.a. säkerställa hallens entré samt infartsväg. I samband med detta vill nu 

Rångedalahallen AB även köpa den mark som de idag arrenderar av 

kommunen. Kommunen har tecknat ett förslag på köpeavtal där köpeskillingen 

baseras på vad bolaget idag betalar i arrendeavgift. I avtalet säkerställs med 

servitut också infartsväg till kommunens mark där Rångedala IF:s fotbollsplaner 

ligger på. Tillträde och betalning sker senast en månad efter beslut i 

Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

1. Tomtkarta 

2. Fastighetsutdrag 

3. Servitutskarta 

4. Ledningsrättskarta   

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 
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�dhjdifg
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Försäljning av 3200 kvm av Viared 5:1, Viaredsvägen, 

norr om Ellagården 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen säljer 3200 kvm av Viared 5:1 för 720 000 kronor till KABR 

Fastighets AB.         

 

 

 

Datum 

2019-05-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00524 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2019-05-24 Elisabeth Eickhoff   

  Mark- och exploateringschef 

 

M3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00524 3.1.2.2 

  

 

Försäljning av 3200 kvm av Viared 5:1, Viaredsvägen, 

norr om Ellagården 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen säljer 3200 kvm av Viared 5:1 för 720 000 kronor till KABR 

Fastighets AB.         

Ärendet i sin helhet 

Ett köpeavtal har upprättats med KABR Fastighets AB om försäljning av 3200 

kvm av fastigheten Viared 5:1 på Viared. Området ligger utmed Viaredsvägen, 

angränsande fastigheten Visiret 1 (Ellagården). En del av området har upplåtits 

till Visiret 1 genom servitutsavtal. 

Köpeskillingen är 720 000 kronor. Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 

2020-05-01 påbörjar byggnation på området. Köparen har för avsikt att uppföra 

en byggnad för bilverkstad och en mindre restaurang.  

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal  

2. Översiktskarta    

Beslutet expedieras till 

1. KABR Fastighets AB, Björkhemsgatan 51, 506 46 Borås 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 















Etableringens läge på Viared
 

Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Försäljning av 16 000 kvm av Viared 14:19, kv. Regnet, 

Viared Västra 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen säljer 16 000 kvm av Viared 14:19 för 8 830 000 kronor till Play 

Fastighets AB. 

 

 

 

 

Datum 

2019-05-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

 Tillstyrkes  

 Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

 Tillstyrkes  

 Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00509 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2019-05-23 Elisabeth Eickhoff  

  Mark- och exploateringschef 

 

M4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00509 3.1.2.2 

  

 

Försäljning av 16 000 kvm av Viared 14:19, kv. Regnet, 

Viared Västra 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen säljer 16 000 kvm av Viared 14:19 för 8 830 000 kronor till Play 

Fastighets AB.         

Ärendet i sin helhet 

Ett köpeavtal har upprättats med Play Fastighets AB om försäljning av 16 000 

kvm av fastigheten Viared 14:19 på Viared Västra.  

Köpeskillingen är 8 830 000 kronor. Marken säljs grovplanerad.  

Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2020-03-31 påbörjar byggnation på 

området. Köparen har för avsikt att uppföra lokaler för lager och kontor för 

Play Nöjesdistribution AB.                

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal  

2. Översiktskarta    

Beslutet expedieras till 

1. Play Fastighets AB, Box 123, 501 13 Borås  

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Avdelningschef 

 











Fastighetens läge på Viared Västra
 

Översiktskarta, försäljning
16000 kvm, kv. Regnet

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Markanvisningsansökan, Curamus, del av Bergsäter 

1:1 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Stiftelsen Curamus enligt 

upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att planlägga del av Bergsäter 1:1 för bebyggelse. 

 

 

 

Datum 

2019-05-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-30 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00316 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Anders Graad 
 

Datum 

2019-05-24 Elisabeth Eickhoff  

  Mark- och exploateringschef 

 

M5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Graad 
Handläggare 
033 357296 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00316 3.1.2.2 

  

 

Markanvisningsansökan, Curamus, del av Bergsäter 

1:1, Bergsäterskullen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Stiftelsen Curamus enligt 

upprättat förslag. 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att planlägga del av Bergsäter 1:1 för bebyggelse. 

        

Ärendet i sin helhet 

Stiftelsen Curamus ansökte i april 2018 om markanvisning för del av Bergsäter 

1:1. Efter diskussioner med kommunen har det ursprungliga förslaget 

reviderats, se beslutsunderlag ”Projektidé med principskisser”. Marken är 

belägen på delar av Bergsäterskullen och tanken är att i en första etapp bygga 

två flerfamiljshus, tillsammans 50-60 lägenheter, med seniorbostäder med 

kooperativ hyresrätt som preliminär upplåtelseform. Tankar finns även för en 

andra etapp bestående av ytterligare två hus med tillsammans cirka 35 

lägenheter. Den aktuella markanvisningen omfattar endast etapp ett och för 

etapp två har det i dagsläget varken tagits ställning till byggherre, upplåtelseform 

eller boendekategori. 

Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Stiftelsen Curamus enligt 

upprättat förslag. Upprättat markanvisningsavtal innebär att bolaget fram till 

2021-09-30 har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av 

kvartersmark samt övriga villkor avseende exploatering av område markerat 

med A i avtalets kartbilaga, bilaga 1. 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att planlägga del av Bergsäter 1:1 för bebyggelse. För att få en så 

bra helhetslösning för bebyggelse på Bergsäterskullens västra sida bör 

detaljplanearbetet utsträckas till att pröva möjligheterna att bebygga även etapp 

två, markerat med B i avtalets kartbilaga, bilaga 1. Förbättrad angöring och 

tillgänglighet för allmänheten till övriga Bergsäterskullen är också viktigt att 

beakta i det framtida planarbetet. 

 



Borås Stad 
  Sida 
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Beslutsunderlag 

1. Markanvisningsavtal 

2. Översiktskarta 

3. Markanvisningsansökan 

4. Projektidé med principskisser 

 

Beslutet expedieras till 

1. Stiftelsen Curamus, Forward Ekonomi AB, Åsboholmsgatan 16, 504 51 

Borås 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 
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Fasad mot väst - Hus 1 Fasad mot syd - Hus 1

Sektion AA - Hus 1

| Fasader, Sektion A3 1:400
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Bergsäter, Borås















Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Servitutsavtal, upplåtelse av del av Viared 5:1 för 

tillfart, parkering m.m. till Visiret 1 (Ellagården) 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunen upplåter med servitut del av fastigheten Viared 5:1 mot en 

ersättning om 172 800 kronor.       

Datum 

2019-05-29 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-05-30 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-00515 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00515 3.1.2.5 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 

Datum 

2019-05-25 Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

M6 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00515 3.1.2.5 

Servitutsavtal, upplåtelse av del av Viared 5:1 för 

tillfart, parkering m.m. till Visiret 1 (Ellagården) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen upplåter med servitut del av fastigheten Viared 5:1 mot en 

ersättning om 172 800 kronor.       

Ärendet i sin helhet 

Ett servitutsavtal har upprättats med Hägnen I Borås AB om upplåtelse av ca 

640 kvm av kommunens fastighet Viared 5:1.  Servitutet gäller till förmån för 

Hägnen I Borås AB:s fastighet Visiret 1, där konferensanläggningen Ellagården 

finns. Servitutet innebär rättighet att använda området för tillfart, parkering och 

uppställningsyta. 

Området som servitutet omfattar utgör industrimark som är aktuell för 

försäljning. Detta servitutsavtal utgör bilaga till det köpeavtal som upprättats.     

Beslutsunderlag 

1. Servitutsavtal

2. Översiktskarta

Beslutet expedieras till 

1. Hägnen I Borås AB, Lyckebovägen 24 A, 518 40 Sjömarken

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 







Visiret 1, Ellagården

Servitutsområdet

Översiktskarta

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Skrivelse med förslag på rivning av Rotundan fastighet 

Lundby 1:7, Alidelundsgatan Borås. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Byggnaden ”Rotundan” på fastigheten Lundby 1:7 ska rivas. 

Rivningslov ska sökas av Lokalförsörjningsnämnden. 

 

 

 

Datum 

2019-06-12 Tom Andersson   

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-06-12 Niklas Arvidsson   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-06-12 Andreas Exner   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2017-00332 289 Programområde 005 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2019-04-11 Peter Zettergren  

  T.f. Avdelningschef 

 

M7 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00332 289 

  

 

Skrivelse med förslag på rivning av Rotundan fastighet 

Lundby 1:7, Alidelundsgatan Borås. 

Kommunstyrelsens beslut 

Byggnaden ”Rotundan” på fastigheten Lundby 1:7 ska rivas. 

Rivningslov ska sökas av Lokalförsörjningsnämnden.        

Sammanfattning  

Lokalförsörjningsnämnden föreslår för Kommunstyrelsen om rivning av 

Rotundan. Byggnaden innehåller nöjeslokaler med scen och dansbana mm. 

Lokalförsörjningsnämndens bedömning är att byggnaden är i mindre bra skick 

och om man inte beslutar om en större underhållsinvestering så är rivning den 

lämpligaste åtgärden. 

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden beslutade redan 2017-03-21 att föreslå för 

Kommunstyrelsen om rivning av Rotundan. Rotundan är belägen i 

Boråsparken på Alideberg, i anslutning till Borås Djurpark, Parkteatern och 

Parkhallen.  

Rotundan består av en enplansbyggnad med källare, delvis i suterräng med 

lastkaj och på ena långsidan finns en serveringsbalkong/veranda. Byggnaden 

innehåller nöjeslokaler med scen och dansbana, kök med tillhörande förråd och 

kyl/frysrum, tre konferensrum samt en liten kontorsdel. I suterrängdelen finns 

entré, sanitära utrymmen, fläktrum och förråd.                 

Lokalförsörjningsnämndens bedömning är att byggnaden är i mindre bra skick, 

går med förlust och har höga driftskostnader. Den är i stort behov av 

upprustning och renovering för att kunna nyttjas för något långsiktigt ändamål. 

Om man inte beslutar om en större underhållsinvestering så är rivning den 

lämpligaste åtgärden. 

Byggnaden ligger inom ett område som saknar detaljplan, vilket innebär att 

framtida markanvändning på den specifika platsen är oförutsägbar. 

Översiktsplanen pekar ut ett större område med Alideberg, Knalleland, Lundby 

och Getängen, norr om stadskärnan, som ett område med stor 

utvecklingspotential.  

Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2019-02-21 att godkänna utredningen 

”Knalleland som eventområde” och sände utredningen till Kommunstyrelsen 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

med förslag om att ta fram en gemensam vision för området. Boråsparken igår i 

det område som utredningen definierar som eventområde. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Lokalförsörjningsnämnden 

2. Karta Rotundan   

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

Kommunalråd 

Tom Andersson 

Peter Zettergren 

T.f. Avdelningschef 

 









Rotundan

Karta Rotundan

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:4000
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