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Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde i Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36, tisdagen den 21 

januari 2020 kl. 13:15 

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid 

ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Helene Sandberg 
Lokalförsörjningsnämndens Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

Förhinder anmäls alltid till Malin Grahmstad, 033 357385 eller via e-post: 

malin.grahmstad@boras.se 
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1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 
Dnr 8699  

 

2.  Godkännande av föredragningslistan 
Dnr 8700  

 

3.  Förvaltningen informerar 2020-01-21 
Dnr 2020-00003 1.1.3.25 

 

4.  Delegationsbestämmelser 2020 
Dnr 2019-00222 1.2.2.2 

 

5.  Remiss - Förslag på utredning om minskning av engångsartiklar i 
Borås Stad 
Dnr 2019-00206 1.1.3.1 

 

6.  Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad 
Dnr 2019-00188 2.5.1.25 

 

7.  Rapport om byggprojekt 2020-01-21 
Dnr 2020-00004 1.1.3.25 

 

8.  Projekteringsframställan för Badstrandsvägens förskola 
Dnr 2020-00009 2.6.1.1 

 

9.  Anslagsframställan Brotorpsgatans LSS Ombyggnad 
Dnr 2020-00008 2.6.1.1 

 

10.  Anslagsframställan för Daltorpskolan anpassning 7-9 
Dnr 2019-00238 2.6.1.1 
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Förvaltningen informerar 2020-01-21 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen samt processplanen 

för ej ianspråktagna lokaler till handlingarna.      

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsförvaltningen informerar avseende: 

 

 Åtgärder redovisade i Budget 2020:2 

 Borås Basket 

 Arbetsläget Myråsskolan/Samariten 

 Initiativärende gällande förslag till åtgärdsplan för att minska 

förvaltningens kostnader för beståndet av fastigheter som är outhyrda, 

som inte går att hyra ut och fastigheter som är till försäljning eller ska 

rivas 

               

 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende gällande förslag till framtagande av en åtgärdsplan för att 

minska förvaltningens kostnader för beståndet av fastigheter som är outhyrda, 

som inte går att hyra ut och fastigheter som är till försäljning eller ska rivas 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



Lokalförsörjningsnämnden   
Helene Sandberg  

Ordförande  
2019-10-22 

Initiativärende 
 

Initiativärendet gällande förslag till framtagande av en 

åtgärdsplan för att minska förvaltningens kostnader för 

beståndet av fastigheter som är outhyrda, som inte går att hyra 

ut och fastigheter som är till försäljning eller ska rivas 
 

Under den nuvarande och förra mandatperioden har Sverigedemokraterna 

under ett antal gånger i nämnden lyft frågan om en effektivare och snabbare 

process vid avveckling av fastigheter som enligt förvaltningens egen bedömning 

inte går att hyra ut, utan ska säljas eller rivas. Processen med att gå från ord till 

handling går idag tyvärr för långsamt.  Konsekvenserna av detta är att 

förvaltningen belastas årligen med stora kostnader. I förvaltningens reglemente 

så står det tydligt citat” Lokalförsörjningsförvaltningen skall med hög kvalitet, 

en kostnadseffektiv förvaltning och ny- samt ombyggnationer med miljöfokus 

se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler samt 

anläggningar för kommunala verksamheter”. Slut citat.  

I media kan vi till och från läsa om dålig hushållning med skattebetalarnas 

pengar gällande bl.a. kostnader på outhyrda fastigheter som kostar 

skattebetalarna i Borås stora pengar. För någon månad sedan stod det i BT om 

att kostnader för detta uppgår till 14 mnkr/år. Sverigedemokraternas 

uppfattning i den här frågan är följande: ”Så här kan det inte få fortsätta” 

 

Med anledning av detta vill Sverigedemokraterna: 

Att: Förvaltningschefen vid nämndens sammanträde i januari 2020 presenterar 

en åtgärdsplan för hur den processen ska förkortas och därmed också minska 

kostnaderna för förvaltningen gällande outhyrda fastigheter och fastigheter 

som är till försäljning eller ska rivas 

 

För Sverigedemokraterna 

Olle Engström                Valter Kotsalainen 

Ledamot                 Ersättare 
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Delegationsbestämmelser 2020 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att fastställa föreliggande ändringar av 

Lokalförsörjningsnämndens delegationsbestämmelser fr.o.m. den 21 januari, 

2020.        

        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Delegationsbestämmelser 2020 för Lokalförsörjningsnämnden.                

               

 

 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbestämmelser 2020 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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1. Anvisningar – delegationsbestämmelser 
Med stöd av reglemente för Borås kommuns Lokalförsörjningsnämnd lämnar nämnden rätt för förtroendemän och tjänstemän att fatta beslut i de grupper av ärenden 

och i den omfattning som anges i dessa delegationsbestämmelser. 

I delegationsbestämmelserna anges vilken/vilka beslutsnivåer som kan fatta beslut i en viss grupp ärenden. När ordföranden är delegat inträder vid förfall vice 

ordföranden som ersättare. När ordföranden och vice ordföranden tillsammans är delegat inträder vid förfall av Lokalförsörjningsnämnden utsedda ersättare ”varvid 

dock vid beslut en av de båda ordinarie delegaterna skall vara närvarande”(Lfn § 4). Vid förfall för tjänstemannadelegat inträder högre chef eller dennes ersättare (äldst 

i tjänst – tjänstgörande avdelningschef) som delegat i de fall vikarie inte finns förordnad. Ställföreträdare för förtroendeman och tjänsteman har samma beslutsrätt som 

den ställföreträdde skulle ha haft. 

I delegationernas anvisningskolumn anges beslutsrättens omfattning eller begränsningar. I denna kolumn kan även förekomma vissa förutsättningar för utövande av 

beslutsrätten. Gemensamt för alla beslutsfattare gäller att delegationen endast omfattar det egna ansvarsområdet (såväl ekonomi som personal). Samtliga delegationer 

gäller under förutsättning att utfärdade författningsbestämmelser, MBL, avtal och övriga riktlinjer för verksamheten iakttages. 

Frågor av principiell, prejudicerande eller särskilt viktig natur underställs Lokalförsörjningsnämnden. 

Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige eller yttrande med anledning av överklagande av nämndens beslut skall underställas Lokalförsörjningsnämnden. 

Delegerad beslutsrätt får utnyttjas endast inom ram för beviljade anslag. Beslut kan alltid fattas av överordnad. Förvaltningschef har rätt att vidaredelegera. 

Delegationsbeslut innebär ett beslutsfattande på Lokalförsörjningsnämndens vägnar. Därför måste besluten anmälas vid Lokalförsörjningsnämndens nästkommande 

sammanträde på ett sätt som anges i delegationsbestämmelserna (LFN §) och anteckning därom göras i protokollet. 

Ärenden som kan hänföras till förvaltnings- och verkställighetsåtgärder skall inte anmälas till Lokalförsörjningsnämnden. 

I denna delegationsordning innefattar befattningen avdelningschef också enhetschef för Stabsenheten. 

Med avdelningschef menas alltså här: 

» Avdelningschef Drift- och Förvaltningsavdelning 

» Avdelningschef Byggavdelning 

» Avdelningschef Lokalresursavdelningen 

» Enhetschef Stab 
 

Med enhetschef avses enhetscheferna för Förvaltningsenheten och Projekt- och förvaltningsstöd. 

Förkortningar: 

 

LFN Lokalförsörjningsnämnden Ordf Ordförande 
LFF Lokalförsörjningsförvaltningen FC Förvaltningschef 
AC Avdelningschef EC Enhetschef 
FE Förvaltningsekonom FAE Fastighetsekonom 
Förv Fastighetsförvaltare PL Byggprojektledare 
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2. Ärendehantering 

Lagrum Ärende Delegat Anvisningar 

 
 
2.1 Underteckna skrivelser och handlingar för: 

  

  
LFN 

 
Ordf 
1 vice ordf 
2 vice ordf 
 

 
Kontrasigneras av FC 

 LFF FC 
Ställföreträdande FC 
 

Kontrasigneras av AC 

 Avdelning inom LFF AC Kontrasigneras av handläggare 
 

 Utkvittera värdepost Nämndsekreterare Kontrasigneras av FC 

    

 2.2 Sekretess   

  
Beslut om att sekretessbelägga handlingar 

 
EC Stab 
Nämndsekreterare 

 
Skriftligt beslut med besvärshänvisning skall 
utfärdas. 
 

 2.3 Ersättningsanspråk   

  
Beslut om ersättningsanspråk från personal och allmänhet. 
Högst två basbelopp 

 
FC 

 
Efter samråd med Borås Stads jurister 
Anmäls LFN, kopia av beslut 
 

 2.4 Besvär   

  
Avvisa för sent inkommen besvärsskrivelse 

 
FC 

 
Anmäls LFN, kopia av beslut 

  
2.5 Remissyttrande enkelt planförfarande 

 
FC 

 
Anmäls LFN, kopia av beslut 

  
2.6 Föreläggande 

 
Förvaltare 
Projektledare 

 
Anmäls LFN, kopia av föreläggande 

Personupp- 
giftslagen 

2.7 Personuppgiftsansvarig   

 
§36, 2 st 

 
Utse personuppgiftsombud för LFN/LFF 

 
LFN 

 
Handläggare EC Stab 
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Lagrum Ärende Delegat Anvisningar 

 
LFN: s 
reglemente 

 
2.8 Bidrag 
 

  

  Ansöka om bidrag AC Kopia av ansökan diarieförs 
 

  Ansöka om utbetalning av bidrag (mottaga) FC Kopia av ansökan diarieförs 

  
2.9 Utredning/förstudier 

  

  

 Utredning administrativa projekt 

 
AC 

 
Max fem basbelopp 
Anmäls LFN, kopia av beslut 

  

 Driftprojekt (förstudiekonto inom internhyressystemet) 

 
AC 

 

  

 Förstudie investeringsprojekt inom investeringsbudget 

 
FC 

 
Vid projekt av principiell karaktär ska 
anläggningsråd vara genomfört 

  

 Förstudie investeringsprojekt ej inom budget 

 
LFN 

 

  

 Besluta om utdebitering av upplupna kostnader för förstudier 

 
FC 

 

  

 Överföring av förstudie till investeringsprojekt 

 
FE 

 
I samråd med FC 

  
2.10 Korrigera felaktigheter 

  

  
Besluta om korrigering av felaktigheter i verksamheten. 

 
FC 

 

  
2.11 Planuppdrag 

  

  
Ansöka om planuppdrag 

 
FC 

 
 

  
2.12 Avsiktsförklaring 

  

  
Underteckna avsiktsförklaring 

 
FC 
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Lagrum Ärende Delegat Anvisningar 

  
2.13 Periodiska rapporter 

 
FC 

 

  
2.14 Ordförandebeslut 

 
 

 

  

 Antagande av entreprenör 

 Beslut om ramavtal 

 Beslut om underlag inför tecknande av hyresavtal 

  
Inom ramen för nämndens delegation. 
Anmäls LFN 

  
2.15 Förtida kostnader 

  

  
Beslut om förtida kostnader för genomförande av projektering 
innan projekteringsbeslut. 

 
FC 

 
Max 60 basbelopp 

  
2.16 Beslut till entreprenör 

  

  
Beslut till entreprenör efter beslut i KS. 

 
FC 

 
Max 60 basbelopp 

 

 

3. Attest 

Lagrum Ärende Delegat Anvisningar 

  
3.1 Kontroll av ekonomiska transaktioner 

  

  
LFN utser attestanter. Tvåhandsprincipen gäller för alla fakturor 

 
Enligt beslut i LFN 

 
Se attestbestämmelser, besluts- och 
behörighetsattestanter. Dok L6.1 

  
3.2 Kontroll av periodiska fakturor med autoattest 

  

  
Godkännande av dessa inom beloppsgränser 

 
AC 

 
Se dok L6.1. Tvåhandsprincipen gäller 

  
Fastställande av beloppsgränser inom budget 

 
AC 

 
Utanför satta beloppsgränser gäller 3.1 
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4. Avtal 

Lagrum Ärende Delegat Anvisningar 

  
4.1 Leasing 

  

  
Beslut om leasingavtal 

 
KS 

 
KF:s beslut 2007-12-13 Riktlinjer för 
penninghantering. 
Anmäls LFN, kopia av beslut 

  
Förslag om tecknande av leasingavtal 

 
FC 

 
Anmäls LFN, kopia av förslag 

  
4.2 Avtal om tjänster/entreprenader med organisationer 

  

  
Träffa överenskommelser med organisationer och föreningar om 
deras medverkan vid skötsel av kommunala anläggningar och 
besluta om ekonomisk ersättning för detta 

 
EC 

 
Beslut föregås av samråd med FC och MBL-
förhandling. Föreningens arrendering av anläggning 
beslutas av LFN. Anmäls LFN, avtal 

  
4.3 Försäljning av utrangerat material 

  

  
Beslut om försäljning 

 
AC 

 
Pris fastställs av FC. Normalt 5 % av inköpspriset. 
Utanordning av köp görs av EC Stab 

  
4.4 Hyresavtal 

  

  
a. Uthyrning och överlåtelse inom befintligt hyresavtal av 

kommunens fastigheter och lokaler som förvaltas av LFN 

 
FC 

 
Anmäls LFN, avtal 

  
b. Teckna externa hyresavtal med kontraktstid om minst 3 år 

och med ett hyresbelopp överstigande 5 Mkr under 
kontraktstiden 

 
KS 

 
Undertecknande av beslutat avtal FC 
Anmäls LFN, kopia av beslut 

  
c. Teckna mindre externa hyresavtal 

 
AC Lokalresursavd 

 
Anmäls LFN, avtal 

  
d. Uppsägning av hyres- och arrendeavtal 

 
AC Lokalresursavd 

 

  
e. Tecknande av hyresavtal efter KF-beslut 

 
FC 

 
Avtal tecknas i förening med AC. Anmäls LFN, avtal 

 f. Moduler avtal understigande 5 år och 
självkostnadsprissättning och evakuering 

 
AC 

 
Anmäls LFN 

  
4.5 Anstånd och fordringar 

  

  
Medverka till anstånd med hyresbetalning etc 

 
KS 
Stadskansliet 

Kvartalsrapport. FC 
Hyresservice vid LFF ska medverka genom beredning 
av information om ärende. 
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Anmäls LFN, kopia av rapport 

5. Upphandling/inköp/avrop  

Lagrum Ärende Delegat Anvisningar 

  
5.1 Inom anvisade driftanslag 

  

  
Upphandling/inköp/avrop av tjänster, material och varor inom 
ramen för anvisade driftanslag. 

 
Budgetansvarig 

 
Enligt budgetansvar och LOU. Förenklade 
upphandlingar görs i Tendsign. 

  
5.2 Underhållsplaner 

  

  
Fastställa reparations- och underhållsplaner inom ramen för 
anvisade anslag. 

 
FC 

 
Anmälan ska ske senast i dec året före 
genomförande. 
Anmäls LFN, underhållsplan 

  
5.3 Avrop från ramavtal 

  

  
Avrop inom anvisade anslag 

 
Budgetansvarig 

 
Budgetansvarig kan endast delegera avrop till 
anställd på LFF sam fastighetsskötare till ett 
maxbelopp om 10 000 kr.  

  
5.4 Anbud 

  

  
Anbudsöppning vid förväntade kostnader överstigande 60 
basbelopp. 

 
Ordf 
1 vice ordf 
2 vice ordf 

 
Minst två närvarande. Handläggare upprättar 
protokoll. 
Anmäls LFN, protokoll 

  
Anbudsöppning vid förväntade kostnader om 30-60 basbelopp. 

 
FC 

 
Anmäls LFN, protokoll 

  
Anbudsöppning vid förväntade kostnader om 15-30 basbelopp. 

 
AC 

 
Minst två närvarande. Handläggare upprättar 
protokoll. 
Anmäls LFN, protokoll 

  
Anbudsöppning vid förväntade kostnader om 0-15 basbelopp. 

 
EC 

 
Minst två närvarande. Handläggare upprättar 
protokoll. 
Anmäls LFN, protokoll 

  
Antagande av anbud där kostnaden överstiger 60 basbelopp. 

 
LFN 
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Lagrum Ärende Delegat Anvisningar 

 
 

 
Antagande av anbud där kostnaden ligger mellan30-60 
basbelopp. 

 
FC 

 
Handläggare upprättar protokoll. Vid oenighet 
hänskjuts ärendet till LFN. 

  
Antagande av anbud där kostnaden ligger mellan 15-30 
basbelopp. 

 
AC 

 
Handläggare upprättar protokoll. Vid oenighet 
hänskjuts ärendet till LFN. 

  
Antagande av anbud där kostnaden ligger mellan 8-15 
basbelopp. 

 
EC 

 
Handläggare upprättar protokoll. 

  
Kostnader understigande 8 basbelopp. 

 
Förv 
PL 

 
Handläggare upprättar protokoll. 

  
5.5 Beställningsskrivelse 

  

  
Kostnader under 60 basbelopp. 

 
FC 

 
Beställningsskrivelse 

 Kostnader under 30 basbelopp. AC Beställningsskrivelse 

 Kostnader under 15 basbelopp. EC Beställningsskrivelse 

 Kostnader under 8 basbelopp Förv/PL Beställningsskrivelse 
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6. Personal  

Lagrum Ärende Delegat Anvisningar 

  
6.1 Personalärenden 

  

  
Framställning av yttranden till personalmyndighet 

 
FC 

 

  
Fastställa befattningsbeskrivning 

 
AC 

 
Ej att förväxla med arbetsinstruktion. 

  
Beslut att inte återbesätta vakanta tjänster (vakansprövning) 

 
FC 

 

 
AB 

 
6.2 Anställningar mm 

  

  
Utfärda kunggörelse m m av ledig tjänst. 

  

 FC KS I samråd med ordf/kommunchef. 

 AC FC I samråd med FC 

 Övriga befattningar EC Stab I samråd med berörd ledningspersonal. Vid oenighet 
hänskjuts beslutet till FC. 

 Besluta om tillsvidareanställning av personal och vikariat. Ej FC 
och AC 

  

  
Förvaltningschef 

 
KS 

 

 Avdelningschef Ordf  

 Enhetschef FC  

 Övriga befattningar AC I samråd med EC Stab. Anmäls till FSG. Beslut som 
rör anhörig ska fattas av EC, FC eller ordf. 

  
Beslut om anställning av arbetstagare med bestämd 
arbetsuppgift (allmän visstidsanställning). 

 
 

 

  
AC 

 
Ordf 

 

 EC FC Anmäls FSG. Vid oenighet hänskjuts beslutet till 
ordf. 

 Övrig personal EC I samråd med EC Stab. Anmäls till FSG. Beslut som 
rör anhörig ska fattas av AC, FC eller ordf. 
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Lagrum Ärende Delegat Anvisningar 

  
Anställa timpersonal 

 
AC 

 
Beakta LAS-regler. Anmäls till FSG. Beslut som rör 
anhörig ska fattas av FC eller Ordf. 

  
Antaga praktikanter 

 
AC 

 
Beslut om antal platser i samråd med EC Stab 

  
6.3 Förhandlingsärenden 

  

  
Allmänt 
Upplösande av anställningsavtal. Överenskommelse inom de 
ramar för allmänna bestämmelser om uppsägningstid. 

 
FC 

 
I samråd med förhandlingschef eller 
förhandlingssekreterare. Anmäls till KS. 

  
Allmänna anställningsvillkor 
Avvikelse från 8§ och 10§, arbetstidslagen om uttag av 
övertid/mertid, högst 200 timmar under ett kalenderår. 

 
FC 

 
Anmäls till KS, protokoll 

  
Lönebestämmelser 
Löneplaceringsbeslut avseende ingångslöner i enlighet med 
särskilda direktiv från förhandlingsdelegationen. 

 
 
EC Stab 

 

  
Omräkning av tidigare lönebeslut till aktuell syssel-sättningsgrad 

 
EC Stab 

 

  
Bibehållen lön vid facklig utbildning. 

 
EC Stab 

 

 
LAS 

 
6.4 Lagen om anställningsskydd 

  

 
§7, 1 st 

 
Uppsägning av arbetstagare p g a arbetsbrist 

 
FC 

 
Gäller ej AC, FC. Anmäls till FSG. 

 
§7, 2 st 

 
Bereda annat arbete 

 
Enl ordinarie besluts-
ordning för anställning 

 
I samråd med EC Stab. Vid oenighet hänskjuts 
ärendet till FC. Anmäls till FSG. 

 
17, 3 st 

 
Personliga skäl 

 
FC 

 
Upp till 12 månadslöner. Anmäls till FSG. 

 
§15 

 
Besked om att tidsbegränsad anställning upphör 

 
Enl ordinarie besluts-
ordning för anställning 

 
I samråd med EC Stab. 

 
§18 

 
Avsked 

 
FC 

 
I samråd med EC Stab. 
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Lagrum Ärende Delegat Anvisningar 

 
§25 

 
Återanställning vid företrädesrätt 

 
Enl ordinarie besluts-
ordning för anställning 

 
I samråd med EC Stab 

 
130 1 30a 

 
Underrättelse resp varsel vid uppsägning p g a arbetsbrist, 
personliga skäl eller avsked 

 
EC Stab 

 
I samråd med respektive chef 

 
§33 

 
Besked till arbetstagare att avgå med ålder- resp förtidspension. 

 
EC Stab 

 
Borås Stads blankett underskrivet av FC, ordf. 

 
§33 

 
Medgivande av minskad arbetstid p g a delpension 

 
LFN 

 

 
AB 

 
 

  

 
15 

 
Beslut om anställningens upphörande på egen begäran. 

 
AC 

 
Undersök uppsägningstidens längd i samråd med 
EC Stab 

  
Ordinarie uppsägningstid 

 
AC 

 

  
Förkortad uppsägningstid 

 
 

 

  
AC 

 
FC 

 

 Övrig personal AC  

13 Beslut om skriftlig varning AC Utarbetas i samråd med EC Stab. Anmäls FSG. 

 
9 

 
Beslut om avstängning från tjänst samt skriftlig varning 

 
FC 

 
Anmäls FSG. Beslutsprotokoll och skrivelse. 

  
Utfärda tjänstgöringsintyg 

 
EC Stab 

 
Utfärdas av löneservice. 

  
Utfärda tjänstgöringsbetyg 

  

  
FC 

 
Ordf 

 

  
Övrig personal 

EC  

  
Beslut om krav på sjukintyg från första dagen 

 
AC 
EC Stab 
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Lagrum Ärende Delegat Anvisningar 

 
AB 

 
6.5 Ledighet 

  

 
27 

 
Bevilja ledighet utan lön för 

  

  
FC 

 
Ordf 

 

 Övrig personal EC  I samråd med EC Stab vid ledighet för att prova 
annat arbete. 

  
Bevilja semester 

  

  
FC 

 
Ordf 

 

 Övrig personal EC  

 
33, 11 st 

 
Beslut om att avbryta semester och bevilja ersättning för ev 
omkostnader 

 
 

 

  
FC 

 
Ordf 

 

 AC FC  

 Övrig personal AC  

 
Kap 20 

 
Beordra övertid, fyllnadstjänstgöring, jourtjänstgöring, 
beredskap, förskjuten arbetstid, bevilja kompensationsledighet. 

  
Vid varje halvårsskifte skall avstämning göras och 
beslut om ev reglering av innestående flex fattas. 
Bevakas av EC Stab 

  
FC 

 
Ordf 

 

 Övrig personal EC  

 
31 

 
Bevilja ledighet med lön för enskild angelägenhet 

  

  
FC 

 
Ordf 

 

 AC FC  

 Övrig personal EC  

  



12 
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28, 29, 32 
Enl resp 
lag 

 
Bevilja ledighet för värnpliktstjänstgöring, studier och 
föräldraledighet. 

  

  
FC 

 
Ordf 

 

 AC FC  

 Övrig personal EC  

 
LFF §6 

 
Bevilja ledighet för fackligt uppdrag 

 
AC 

 
EC Stab prövar om ledighet gäller ”rätt” facklig 
verksamhet, om den är erforderlig och skälig i 
förhållande till uppdraget. EC tillstyrker/avstyrker 
utifrån: ”ej medföra hinder för arbetet”. 

 
LFF §6 

 
Bevilja ledighet för facklig utbildning 

 
AC 

 
EC tillstyrker eller avstyrker utifrån: ”ej medföra 
hinder för arbetet”. 

 
LFF §7 

 
Beslut om bibehållna anställningsförmåner vid facklig ledighet 

 
AC 

 
 
 

 
Personal- 
politiska  
riktlinjer 

 
6.6 Utbildning, kurser, konferenser, studieresor 

 
 

 
Alla beslut och program förvaras av resp chef. Se 
LFN: s ”Principer för studieresor”. 1996-12-17, §219 

 Förtroendevalda Ordf  

 FC Ordf  

 Övrig personal EC  

  
Besluta om studiebidrag 

 
FC 

 
Efter utlåtande av AC. 

  
6.7 Tjänsteresor 

  

  
Beslut om tjänsteresor utom kommunen som kräver traktamente 
och/eller reseersättning 

  
Ersättning över normal nivå beslutas av FC, Ordf. 
Kopia av beslut till EC Stab 

  
FC 

 
Ordf 

 

 Övrig personal EC  
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Beslut om generellt tillstånd att använda egen bil i tjänsten 

 
 

 

  
FC 

 
Ordf 

 

 Övrig personal EC  

  
Beslut om tillfälliga tillstånd för att använda egen bil i tjänsten 

 
EC 

 

  
6.8 Betalkort 

  

  
Beslut om tillgång till betalkort och ev kreditbegränsning 

 
KS 

Se riktlinjer för kommunens penning-hantering; 
Författningssamling 076:1, 1:2 

  
Ansökan om betalkort 

 
FC 

 

  
6.9 Gåvor och uppvaktningar 

  

  
Beslut om gratifikationer till personal 

 
FC 

 
Enligt KF: s resp LFN: s bestämmelser 1993-01-23 

  
6.10 Övriga personalärenden 

  

  
Fastställa arbetsschema 

 
EC 

 

  
6.11 MBL 

  

 
§19 

 
Medbestämmandelagen, info 

 
AC 

 
Förhandlas enligt beslutsprocess i BS 
Samverkansavtal. Anmäls FSG 

  
FSG 

 
 

 
Se överenskommelse 190519 

  
APT 

  
Se Borås Stads samverkansavtal 

 
§10-17, 38 

 
Förhandling 

 
AC 

 
Resp arbetsledare ansvarar för kallelse. Anmäls 
FSG. 

 
§140 

 
Central förhandling 

 
FC 

 
Anmäls FSG 

 
 

 
6.12 Diskrimineringslagen 

  

  
Fastställa jämställdhetsplan 

 
FC 

 
Utarbetas av EC Stab i samverkan 

  
6.13 Övrigt 

  

  
Beslut om inköp av profilkläder/artiklar 

AC Enligt LFN: s regler. Samordning ska ske med hela 
förvaltningen. 
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7. Arbetsmiljö  

Lagrum Ärende Delegat Anvisningar 

  
7.1 Anvisningar – fördelning av arbetsmiljöansvar 

  

  
Följande arbetsdelegationer sker med hänvisning till AFS 2001:1 
”Systematiskt arbetsmiljöarbete”. 
 

 Kommunstyrelsen är högsta beslutande organ i 
kommunens arbetsmiljöfrågor. 

 Arbetsgivaransvaret vilar primärt på 
Lokalförsörjningsnämnden. 

 Fortlöpande tillsyn över att arbetsmiljöarbetet är 
tillfredsställande måste läggas ut på ett sådant sätt att 
ansvaret blir en naturlig och integrerad del av övrigt 
driftsansvar. 

 Ansvarsreglerna gäller ledamöter i 
Lokalförsörjningsnämnden mot bakgrund av att de 
ansvarar för den övergripande organisationen och för att 
det finns ansvariga befattningshavare med tillräckliga 
befogenheter. För arbetsmiljöfrågor som returneras till 
Lokalförsörjningsnämnden bär ledamöterna i nämnden 
ett ansvar. 

 Förvaltningschef, avdelningschef, enhetschef, 
byggprojektledare och förvaltare har att skaffa sig 
kunskap om arbetsmiljölagen, lagen om allmän 
försäkring, befintlig skyddsorganisation samt andra 
författningar, regler och avtal som rör området. 

 

  

 7.2 Mål och policy   

  
Se till att Borås Stads policy för arbetsmiljöpolicy efterföljs. 

 
FC 

 
Se personalpolitiskt program. 
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Lagrum Ärende Delegat Anvisningar 

 
 

 
7.3 Planering, ledning och kontroll 

  

  
Organisera arbetsmiljöarbetet vad avser planering, ledning och 
kontroll. 

 
FC 

 
Se Borås Stads SAM-rutiner. 

 
 

 
Se till att internkontrollsystem revideras årligen. 

 
FC 

 
Anmäls LFN 

  
7.4 Ansvarsfördelning 

  

  
Se till att gällande delegationsbestämmelser klart visar vem i 
organisationen som ansvarar för varje typ av fråga. 

 
FC 

 
Anmäls LFN, delegationsbestämmelser 

  
7.5 Arbetarskydd/arbetsmiljö 

  

  
Beslut om och genomföra åtgärder för att förebygga skada och 
ohälsa på arbetsplatsen. 

 
FC 

 
Se Borås Stads SAM-rutiner. Vid uppenbar fara ska 
åtgärd genomföras omgående. 

 
 

 
7.6 Byggnads- och anläggningarbete mm 

  

 
AFS 1993:3 

 
Ansvar för att förhandsanmälan görs i enlighet med AFS 1999:3 
§12 med tillhörande senaste ändringsföreskrift. 

 
Förv 
PL 

 

 
AFS 1993:3 

 
Ansvar för att arbetsmiljöplan upprättas i enlighet med AFS 
1999:3 §10 med tillhörande senaste ändringsföreskrift i de fall 
utförande sker med upphandlad entreprenör 

 
Förv 
PL 

 

 
AFS 1993:3 

 
Ansvar för att samordningsansvarig utses enligt arbetsmiljölagen 
§7, 3 kap, i de fall utförande sker med upphandlad entreprenör. 

 
Förv 
PL 

 

  
Rapportera arbetsskada till försäkringskassan. 

 
EC Stab 

 
Anmälan enligt gällande rutiner. 

  
7.8 Rehabilitering/arbetsanpassning 

  

  
Se till att den anställdes rehabiliteringsbehov klarläggs och att 
erforderliga åtgärder vidtas enligt lagkrav. 

 
EC 

 
Se Borås Stads rutin för rehabilitering. 

  
Reagera mot drogmissbruk. 

 
Alla 

 

  
Agera i enlighet med Borås Stads riktlinjer för arbete och alkohol. 

 
EC 

 
I samråd med EC Stab 

  
Se till att det inom förvaltningen finns en organiserad 
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. 

 
FC 

 
Se personalpolitiska riktlinjer. 
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Lagrum Ärende Delegat Anvisningar 

  
7.9 Skyddsrond 

  

  
Genomföra skyddsrond samt föra protokoll med berörd 
arbetstagarorganisation minst två gånger per år. 

 
EC Stab 

 
Anmäls FSG. Protokoll 

  
7.10 Riskanalys och kartläggning av arbetsmiljön 

  

  
Utifrån skyddsrondsprotokoll och kartläggning av arbetsmiljön 
tillsammans med skyddsombud och ev arbetsgrupp. 

 
EC Stab 

 
Anmäls FSG. Protokoll 

  
Se till att riskanalys och kartläggning av arbetsmiljön finns och 
uppdateras. 

 
FC 

 

  
7.11 Handlingsplaner och uppföljning 

  

  
Med riskanalys och kartläggning som grund upprätt 
handlingsplan för arbetsmiljöarbetet och genomföra beslutade 
åtgärder. 

 
EC Stab 

 
Anmäls FSG 

  
Se till att handlingsplaner för arbetsmiljöarbetet upprättas och att 
insatserna följs upp. 

 
FC 

 

  
7.12 Åtgärda brister 

  

  
Fortlöpande vidta åtgärder mot brister i arbetsmiljön. Då 
vederbörande saknar befogenhet ska frågan hänskjutas till 
överordnad chef. 

 
EC 

 

  
7.13 Resurser 

  

  
Begära/anslå medel för arbetsmiljöförbättringar samt 
arbetsanpassnings- och rehabiliterings-åtgärder. 

 
EC 

 

  
7.14 Information, instruktioner och efterlevnad 

  

  
Se till att erforderliga hjälpmedel och personlig utrustning finns 
och att vedertagna arbetsmetoder används. 

 
EC 
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Lagrum Ärende Delegat Anvisningar 

  
Se till att bestämmelserna i arbetsmiljölagen, 
arbetsmiljöförordningen, lagen om allmän försäkring samt andra 
bestämmelser i avtal mm efterföljs. 

 
EC 

 

  
Se till att det på varje arbetsställe finns tillgång till: 

  

  Arbetsmiljölagen/arbetsmiljö-förordningen 

 De författningar som direkt berör verksamheten 

 Lista och skyddsblad över kemiska produkter på 
arbetsstället. 

 Erforderliga hjälpmedel och personlig skyddsutrustning. 

EC  

  
Se till att arbetarskyddsstyrelsens författningar, normer, standard 
för utrustning och arbetsmetoder följs och att information om 
reglerna finns. 

 
EC 

 

  
Se till att eventuella ingripanden, förbud, eller förelägganden från 
arbetsmiljöinspektionen efterlevs. 

 
EC 

 

  
7.15 Kemiska produkter 

  

  
Inköp av produkt som inte ingår i central upphandling. 

 
AC 

 
Uppgift om vilka kemiska produkter som används ska 
lämnas till miljöingenjör för uppdatering och 
samordning. 

  
7.16 Internkontroll av elanläggningar och elektriska material 

  

 
Ellagen 
Elsäkerhet- 
FS 

 
Periodisk kontroll och underhåll 

 
Förv 

 
Resp fastighet debiteras kostnaden. 

 
Arbets-
miljölagen 

 
Fortlöpande kontroll och anmälan till LFF av synliga skador eller 
brister. 

 
Hyrande förvaltning 

 
Elsäkerhetsverkets ”Internkontroll av elsäkerheten”. 
Resp förvaltning anmäler till LFF vem som är 
ansvarig. 
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Remiss - Förslag på utredning om minskning av 

engångsartiklar i Borås Stad 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker remissen        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsnämnden är mycket positiv till ett arbete med målet att 

minska stadens miljöpåverkan. Dock anser nämnden att det inte går att hävda 

att alla engångsartiklar är miljöfarliga. Idag finns engångsartiklar av olika 

material som är miljövänliga, biologiskt nedbrytbara och komposterbara. Dessa 

många hållbara alternativ möjliggör fler lösningar som i vissa fall kan vara bättre 

än, eller ett komplement till att helt utesluta engångsartiklar.  

 

Mycket forskning bedrivs på området och utvecklingen av nya biobaserade 

produkter går fort. Därför vill nämnden trycka på vikten av omvärldsbevakning 

för att verksamheternas miljöpåverkan ska minska successivt i takt med att nya 

alternativ möjliggörs. 

 

Då det inte framgår av remissen vilka som varit delaktiga i utredningen vill 

nämnden understryka vikten av att respektive förvaltning själv utreder vilka 

åtgärder som ska vidtas. Nämnden är övertygad om att det finns en stor 

förändringsvilja hos medarbetarna och det är de som har den kunskap som 

krävs för att uppnå störst effekt av åtgärderna. 

               

 

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Förslag på utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Sammanfattning 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 att en utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar ska genomföras av Kommunstyrelsen. Syftet 
med utredningen är att identifiera områden där engångsartiklar används och ge 
förslag på metoder för hur de kan minska.  

 

Engångsartiklar finns de flesta av kommunens verksamheter. Vissa åtgärder är 
enkla att genomföra och vissa projekt kräver en budget för att vara möjliga att 
genomföra. I många fall handlar det om beteendeförändringar och i vissa fall 
krävs praktiska förutsättningar för att skapa en förändring. Utredningen föreslår 
bland annat att Vård- och Äldreförvaltningen deltar i avfallsförebyggande 
projekt för att se över användning av engångsartiklar som plasthandskar, 
haklappar och draglakan. I kommunens cafeterior kan engångsmuggar plockas 
bort till förmån för flergångs. Koncerninköp kan ställa krav i upphandlingar på 
exempelvis minskad mängd emballage och förpackningar. 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

1 Bakgrund 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 
 
Plast är billigt och praktiskt att använda, vilket gör att det erbjuds 
engångsartiklar av plast överallt. Förändrade konsumtionsmönster i samhället 
har gjort att det äts och dricks på språng och förpackningar och plastartiklar 
används därför bara en kort stund. Affärsmodeller bygger många gånger på att 
det är billigare att ta med sig till exempel kaffet i en engångsmugg än att sitta 
kvar och dricka ur en återanvändbar mugg. För att vända denna utveckling 
krävs både medvetna konsumenter och producenter, samt styrmedel som 
samverkar genom hela kedjan från råvaruutvinning till produktion och 
konsumtion.  
 
I mars 2019 beslutade EU-parlamentet att förbjuda flera engångsartiklar i plast i 
syfte att minska nedskräpningen. Sedan 1 juni 2017 är verksamheter och aktörer 
i Sverige som tillhandahåller plastbärkassar skyldiga att informera sina kunder 
om plastens påverkan på miljön. Försäljningen har sedan dess minskat drastiskt, 
vilket visar att politiska styrmedel gör nytta. Under 2019 ska regeringen tillsätta 
en utredning för att utreda förbud mot onödiga plastartiklar. Detta ska leda till 
ny lagstiftning från 1 januari 2022 samt en avgift/skatt på engångsartiklar. 
Sverige ska dessutom vara pådrivare inom EU för utfasning av engångsplast. 
 
Under 2019 ska Boråsregionen påbörja arbetet med att ta fram en gemensam 
avfallsplan för Sjuhäradskommunerna och mycket av arbetet kommer fokusera 
på avfallsförebyggande åtgärder. 
 

2 Uppdrag och syfte 
I Budget 2018 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda minskning av 
engångsartiklar. Syftet med utredningen är att identifiera de områden där 
engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska.  
 

3 Förslag till metoder, verktyg och projekt 
Kommunala styrdokument 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige formulerar målsättning för 
minskning av engångsartiklar och plast i kommunen. Det är ett viktigt 
styrmedel för att nedan beskrivet arbete ska bli av. 
 
Ansvar: Kommunfullmäktige 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

 
Cafeterior och lunchrestauranger 
På restauranger och caféer erbjuds många gånger engångsprodukter för att 
kunderna ska kunna ta mat och dryck med sig. Detta ger stora avfallsmängder 
för verksamheterna. Det är betydligt bättre för miljön att använda 
flergångsservis.  
 
Att dricka kaffe ur en porslinsmugg är bättre för miljön än att dricka ur en 
engångsmugg1. Tillverkningen av flergångsartiklar i glas eller porslin har större 
klimatpåverkan än tillverkning av motsvarande engångsartiklar i papper eller 
plast. Diskning av dricksglas och porslinsmuggar har lägre klimatpåverkan än 
vad tillverkningsprocessen för motsvarande engångsartiklar har. Efter ett visst 
antal användningscykler är därför den totala klimatpåverkan från användning av 
glas och porslinskoppar lägre än om engångsartiklar används. En porslinsmugg 
används i storleksordning ett par tusen gånger. Efter 60-70 användningar har 
den ”tjänat in” pappersmuggens miljöpåverkan. Är engångsmuggen av plast har 
porslinsmuggen lägre miljöpåverkan än engångsmuggen redan vid 16 
användningar.  
 
Utredningen föreslår att; 

- engångsmuggar i kommunens cafeterior tas bort 
- matgäster ska uppmuntras att ta med egen matlåda. Detta är enkelt om 

uppläggningen av mat sker ute i serveringen. Om uppläggning av mat 
sker inne i köket kan pantsystem för matlådor införas. Det innebär att 
gästen kan köpa en flergångsmatlåda som hen lämnar in i disken nästa 
gång hen kommer och köper mat och får med sig i ren låda. Detta för 
att uppfylla hygienkrav i livsmedelslagstiftningen.  

- automatiskt kvitton tas bort. Erbjud istället digitala kvitton. 
- inte förpacka smörgåsar och bakverk i engångsmaterial. Använd istället 

kupor som skydd över livsmedlen.  
- endast kranvatten ska serveras. Borås har ett fantastiskt kranvatten och 

därför bör inte flaskvatten serveras. 
- Borås Stad uppmuntrar även privata restauranger och caféer att erbjuda 

varm dryck i egen mugg och lunch i medhavd matlåda. Rabatt kan ges 
på detta. 

 
Ansvar: Servicenämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
 
Avfallsförebyggande projekt inom kärnverksamheterna äldreomsorgen, 
förskola och skola 
Göteborg Stad har genomfört framgångsrika avfallsförebyggande projekt inom 
de flera områden där staden är verksam. Syftet med projekten har varit att 
minska avfallet och därmed påverkan på klimat och miljö. Genom att identifiera 
hur och var avfallet uppstår har kostnaderna för engångsartiklar, livsmedel och 
avfallshantering minskat. Engångsprodukter står för en stor del av det totala 
avfallet. Lokaler har börjat nyttjats effektivare och arbetsmiljön förbättrats som 
en positiv bieffekt av deras arbete. Kostnaderna för inköp och avfall minskade 
och mer resurser kunde läggas på kärnverksamheten. 
 
 
 

                                                      
1 Stockholms läns landsting 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Äldreomsorgen 
Inom ett pilotprojekt på ett äldreboende i Göteborgs Stad minskades 
matavfallet med 23 procent och restavfallet med 10 procent på ett halvår. Små, 
ofta enkla, åtgärder som handlade om produktval, inköp, logistik, förvaring och 
användning genomfördes. Exempel på vad pilotprojektet gjorde var att prova 
ut inkontinensskydden individuellt, byta ut engångsprodukterna draglakan, 
underlägg till rullstolar, haklappar och duschförkläden till flergångs. 
Användningen av engångshandskar sågs över och det onödiga användandet 
minskade. Livsmedel förvarades i flergångslådor.  
 
Att använda flergångslakan är tio gånger bättre för klimatet än att använda 
engångslakan. Då är klimatpåverkan från både tillverkning och tvätt under 
lakanens hela livslängd inräknad (IVL). Ett tvättbart flergångsdraglakan har en 
livslängd på ca 400 tvättar. Klimatpåverkan från tvätt och torkning är inte mer 
än fyra procent av den klimatpåverkan som uppstår vid tillverkningen av 
engångsdraglakan. 
 
Engångshandskar har en relativt hög klimatpåverkan och dessutom har 
rapporter visat att tillverkningen ofta sker i länder där mänskliga rättigheter 
kränks. Antalet handskar kan minska om personalen får ökad kunskap om 
handhygien, rengöring och handhavande. I Uppsala genomfördes hösten 2018 
en plasthandskdag i syfte att minska klimatpåverkan från plasthandskar och 
utbilda i korrekt användning av plasthandskar. Liknande kan göras i Borås. 
 
Utredningen föreslår att  

- Vård- och äldreförvaltning startar ett liknande avfallsförebyggande 
projekt i syfte att minska engångsprodukter som finns i verksamheten. 

- Inför flergångsmatlådor i hemtjänsten. Pantsystem på detta kan 
användas för att lådorna ska kunna diskas i de offentliga köken och 
hygienkrav ska säkerställas. 

 
Ansvar: Vård- och äldrenämnden 
 
Förskola, skola och kök 
Användningen av exempelvis engångshandskar, skoskydd och plastblöjor kan 
minska på förskolor. En överdriven rädsla för att sprida smitta eller bryta mot 
exempelvis hygien- och livsmedelsregler bidrar till en för stor förbrukning av 
engångsartiklar. Skoskydd är enkla att ta bort genom att införa en skogräns. 
Ställ eventuellt fram en bänk att sitta på där skorna tas av. 
 
Förskolor kan uppmuntra personal och föräldrar till en tidigare potträning för 
att minska användningen av blöjor. Dagens engångsblöjor är så effektiva att de 
känns torra på ytan trots att barnet har kissat. Av olika anledningar som 
tidsbrist, stress eller bekvämlighet använder barn blöja längre än vad som 
egentligen behövs. De flesta barn är mogna att börja potträna redan vid 18 
månader. Det bör främjas av förskolepersonalen genom exempelvis 
rutinpottning. Kommunen kan erbjuda stöd och utbildning i detta. Även 
tygblöjor skulle kunna uppmuntras.  
 
Utredningen förslår att 

- Utbilda förskolepersonal och kökspersonal i handhygien för rätt 
användning av engångshandskar 
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- Lär barnen om handhygien och att undvika överanvändning av 
pappershanddukar 

- Inför skogräns eller se över städrutiner för minskad 
skoskyddsanvändning 

- Undvik slentrianmässiga byten av blöjor 
- Utbilda föräldrar och förskolepersonal i tidig potträning 

 
Ansvar: Förskolenämnden 
 
Vi håller rent 
Kampanjen Vi håller rent drivs av Håll Sverige Rent. 2018 deltog cirka 16 000 
personer i kampanjen bara i Borås. Genom att plocka skräp får elever och 
pedagoger lära sig om nedskräpning och avfallshantering. Mycket av det som 
slängs i naturen är onödiga engångsförpackningar.  
 
Som tack bjuds skolbarnen på Djurparksinträde en dag i samband med 
Kretsloppsveckan. I besöket ingår lunch där arrangörerna varje år kunnat göra 
förbättringar för att minska matsvinn och engångsförpackningar. Tidigare 
serverades mjölk i mindre förpackningar, men det ledde till ett stort mjölksvinn 
och nedskräpning. Nu tar barnen själva med muggar och engångsbestick har 
aldrig använts. Give-aways i form av inplastade reflexer och vattenflaskor i plast 
tagits bort. De första åren blev det mycket kött och mjölk över, så numera 
serveras vegetariska burgare och det säkras i större utsträckning att de anmälda 
verkligen kommer. Detta är ett gott exempel på hur kommunen arbetar för att 
minska både nedskräpning, engångsartiklar och matsvinn. 
 
Ansvar: Borås Rent och Snyggt 
 
Upphandling och inköp 
Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att minska mängden 
engångsartiklar inom staden. Utredningen har identifierat några exempel på 
upphandlingar med potential att minska engångsartiklar: 
 

- Sjukvårdsmaterial. Inom detta avtal finns väldigt många produkter som 
är engångs och dessutom gjorda av plast. Ett flertal projekt pågår runt 
om i landet som handlar om att dels byta ut den fossilbaserade plasten 
mot biobaserad och förnybar, men också om att identifiera hur 
användningen av produkter inom sjukvården ser ut för att kunna 
minska användningen. Plasthandskar ska användas på rätt sätt. Region 
Skåne har genomfört en innovationsupphandling för att byta ut de 
fossilbaserade engångsförklädena mot biobaserad och har därmed 
minskat klimatpåverkan samt förbättrat design och kvalitet på 
förklädena. 

- Hygien- och städupphandling. Avtalet innehåller produkter som 
avfallspåsar, säckar, engångsservis, engångshandskar. Ställ krav på 
biobaserade material och ta bort onödiga produkter från avtalet. 

- Profilprodukter. Eftersom det är mycket marknadsföringsmaterial i 
detta är det viktigt att fundera över hur kommunen profilerar sig och 
inte delar ut onödiga engångsprodukter med en kort livslängd. Ätbara 
produkter som är etiketterade med Borås Stads logga, exempelvis 
Fairtrade choklad eller lokalproducerad honung, alternativt produkter 
som är tillverkade av återbrukat material från Återbruk är bra alternativ 
till engångsmuggar eller powerbanks.  



Borås Stad 
Datum 

2019-09-17 
      

      
Sida 

8(10) 
 

Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Konferenser/mat. Ställ krav på att flergångsalternativ ska användas och 
att engångsförpackningar och engångsservis inte ska användas.  

- Ställ krav på minskad mängd emballage eller returnerbar emballage vid 
varuupphandling 

- Livsmedel. Ställ krav på att minska mängden onödigt 
förpackningsmaterial. 

- Kontorsmaterial. Se över vilka pennor, plastmappar, plastfickor och 
dokumentförvaring som upphandlas. I en kartläggning av 
plastprodukter som gjorts i Norrköping och Linköping konstaterades 
att hundratals olika varianter av pennor köptes in till kommunerna. 
Efter att upphandlingen gjordes om finns endast ett trettiotal 
pennvarianter på avtal. Ta bort engångspennor och efterfråga 
återvunnen plast i plastprodukter. 

 
Utöver identifierade upphandlingar är det viktigt att utbilda upphandlare och 
inköpare i cirkulär ekonomi och avfallsförebyggande upphandlingar. 
Avfallsförebyggande arbete i samband med upphandling handlar inte bara om 
upphandlingskrav utan minst lika mycket om de avvägningar som görs innan 
beslutet om att köpa en ny produkt fattas. Kan köpet undvikas eller minskas, 
kan produkten lånas eller hyras, kan funktionen snarare än produkten 
upphandlas?  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Evenemang 
Borås TME AB är en viktig aktör i staden för att möjliggöra konferenser och 
evenemang i staden. Genom ett aktivt miljöarbete kan de påverka arrangörerna 
att minska engångsartiklar och därmed mängden avfall som ett evenemang 
genererar. Miljöarbetet handlar inte bara om att skapa förutsättningar för 
återvinning av avfall som uppstår under evenemanget utan främst om att 
förebygga att det inte uppstår. Engångsmuggar och andra engångsförpackningar 
behöver bytas ut mot flergångs och flaskvatten bör inte delas ut eller serveras.  
 
Marknadsföringsmaterial bör tas fram så att det kan återanvändas. Rabatt kan 
ges till dem som har egen matlåda med sig. Använd inte sugrör och dela inte ut 
flyers. Eventuell marknadsföring kan ske i digitala kanaler. 
 
Utredningen förslår att Borås TME tillsammans med konferens- och 
evenemangsarrangörer ska arbeta för att bli engångsfria. 
 
Ansvar: Borås TME 
 
Kranmärk kommunen! 
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer 
kranvatten framför flaskvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och 
externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. 
www.kranmarkt.se  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Kontor 
På kontoren används flera engångsprodukter. Utredningen föreslår  
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- Ta bort vattendunkar som finns på en del kontor. Om personalen 
önskar kolsyrat vatten går det att installera en kolsyramaskin kopplad till 
vattensystemet. 

- Skriv ut dubbelsidigt och inför rutin på utskrift väntar. 
- Minska antalet soppåsar genom att plocka bort papperskorgar, 

alternativt tömningen av dem, i kontorsutrymmen från lokalvårdarnas 
uppdrag. Istället kan tjänstepersoner själva slänga sitt avfall i 
sorteringsmöbler i gemensamma utrymmen. Sorteringskärlen bör vara 
små, för då uppmanas de flesta att sortera rätt och kärlet hinner bli fullt 
innan det töms.  

- Ta bort vattenmuggarna på toaletterna för att minska onödig 
användning av plast som används en gång. 

 
Ansvar: Alla nämnder 
 
Tillsyn 
Livsmedelstillsyn kan informera verksamhetsutövare om de nya krav som ställs 
i producentansvarsförordningen om att endast använda förpackningar som är 
nödvändiga. De kan därmed uppmuntra restauranger och caféer hur de kan 
minska användningen av engångsartiklar. 
 
Livsmedelstillsyns uppgift är att se att näringsidkare hanterar livsmedel på ett 
säkert sätt. Tillsynen får dock inte bidra till en överdriven rädsla för 
smittspridning så att exempelvis plasthandsanvändandet blir onödigt stort.  
 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden 
 

4 Slutsatser och rekommendationer 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige ska ge utpekade nämnder i 
uppdrag att införa de föreslagna åtgärderna för att minska den onödiga 
användningen av engångsartiklar. 

Johanna Thorén 
Hållbarhetsstrateg 

 

 

Referenser 
https://www.regeringen.se/4aeebe/contentassets/9286487f6ecb45e2a2de0f90
bfeea8e8/det-gar-om-vi-vill---forslag-till-en-hallbar-plastanvandning-sou-
201884 
 
https://klimatprotokollet.uppsala.se/inspiration-och-
samverkan/klimateffektiv-plastupphandling/  
 
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news
_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_new
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ws-single-report__tabs-filepage 
 
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e3d90162-ebd3-4858-afc5-
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Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium AB att genomföra en 
fördjupad granskning av beställar- utförarmodellen i organisationen. Syftet med 
granskningen är att göra en uppföljning av tidigare genomförda granskningar 
av beställar- utförarmodellen och att belysa hur väl modellen tillämpas idag. 
Granskningen genomfördes med hjälp av dokumentstudier samt intervjuer.               
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GRANSKNING AV  BESTÄLLAR- 
UTFÖRARMODELLEN I BORÅS STAD

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att genomföra uppföljning av tidigare granskningar inom området som Stadsrevisionen 
genomförde 2014 och 2015 samt att belysa hur väl modellen fungerar idag. 

Granskningen visar att det i huvudsak inte har genomförts några åtgärder med utgångspunkt i 
Stadsrevisionens tidigare granskningar och att modellen inte lever upp till kommunallagens intentioner. 
Beställar- utförarmodellen präglas av stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. 
Identifierade brister innebär att det finns risk för att koncernnyttoeffekter inte uppnås, allvarliga brister vid 
en extraordinär händelse och för bristande transparens mellan såväl Borås Stads nämnder/förvaltningar som 
gentemot externa aktörer. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att bristerna är så omfattande att 
Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över beställar- utförarmodellen inte kan ses som ändamålsenlig.. 

Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen stärker sin styrning och uppsikt 
inom området och arbetar fram en tydlig viljeinriktning som utgångspunkt för beställar- utförarmodellen. 
Kommunstyrelsen behöver även klargöra hur modellen ska fungera i praktiken och utforma en 
kommungemensam styrmodell med styrande dokument som bl.a beskriver ansvar, roller och förväntningar 
för de nämnder som omfattas.

Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden behöver enligt 
Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens arbete genom att utforma riktlinjer för hur beställar- 
utförarmodellen ska tillämpas i verksamheterna och för hur verksamheterna ska agera i sina roller som 
beställare gentemot Servicenämnden. Som en del av arbetet behöver respektive nämnd verka för att det 
förtydligas när extern upphandling ska initieras respektive när Servicekontoret ska/bör anlitas.

Stadsrevisionen vill framhålla att ovanstående åtgärder är angelägna för att utveckla en ändamålsenlig 
beställar- utförarmodell som lever upp till kommunallagens intentioner. Det är enligt vår bedömning 
nödvändigt att arbetet med att utveckla beställar- utförarmodellen genomsyras av en helhetssyn med 
koncernnyttan i fokus. Utvecklingsarbetet behöver bedrivas av berörda beställande och utförande nämnder 
samtidigt som Kommunstyrelsen står för övergripande styrning och samordning.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.
 
Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs berörda nämnder. Svar från Tekniska 
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden emotses senast 2020-01-31.

Bill Johansson    
Ordförande första revisorsgruppen

Missiv
  2019-10-14
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Lokalförsörjningsnämnden

Fritids- och folkhälsonämnden
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1. Sammanfattning	
Stadsrevisionen	i	Borås	Stad	har	uppdragit	åt	Qualitarium	AB	att	genomföra	en	fördjupad	granskning	
av	beställar-	utförarmodellen	i	organisationen.	Syftet	med	granskningen	är	att	göra	en	uppföljning	av	
tidigare	genomförda	granskningar	av	beställar-	utförarmodellen	och	att	belysa	hur	väl	modellen	
tillämpas	idag.	Granskningen	genomfördes	med	hjälp	av	dokumentstudier	samt	intervjuer.	

Granskningen	förutsätter	att	det	finns	en	beställar-	utförarmodell	i	kommunen,	vilket	under	gransk-
ningens	gång	ifrågasattes.	Avsaknaden	av	dokumentation	kring	modellen,	om	dess	syfte	samt	
avsaknaden	av	uppdrag	till	berörda	nämnder	och	utformningen	av	gällande	reglemente	för	Service-
nämnden	signalerar	att	någon	beställar-	utförarmodell	inte	finns.	Samtidigt	agerar	såväl	ledande	
tjänstemän	vid	Stadsledningskansliet,	Servicekontorets	ledning	och	de	beställarverksamheter	som	
berörs	av	granskningen	som	om	det	funnits	en	beställar-	utförarmodell.	Därför,	med	hänsyn	till	de	
starka	organisationskulturella	signalerna,	gjordes	bedömningen	att	modellen	bör	anses	existera,	även	
om	den	i	dagsläget	inte	lever	upp	till	lagstiftningens	intentioner.		

Granskningens	resultat	belyser	att	några	större	förbättringar	inte	har	skett	sedan	de	förra	revisions-
granskningarna	genomförda	2014	och	2015.	Den	centrala	styrningen	är	nästintill	obefintlig.	
Kommunstyrelsen	brister	i	sitt	ansvar	att	leda	och	samordna	kommunens	angelägenheter	när	man	
har	underlåtit	att	vidta	åtgärder	för	att	utveckla	en	kommungemensam	styrning	för	modellen.	Det	
ligger	ett	stort	ansvar	på	Kommunstyrelsen	för	samordning	av	sådana	frågor	som	berör	flera	
nämnders	verksamheter,	vilket	beställar-	utförarmodellen	gör.	Inom	ramen	för	sin	uppsiktsplikt	ska	
Kommunstyrelsen	göra	påpekanden	till	ansvariga	nämnder	om	de	brister	i	sin	styrning	av	
verksamheten,	vilket	inte	heller	har	skett.	Därför	bedömer	vi	att	Kommunstyrelsen	också	brister	i	att	
uppfylla	sin	uppsiktsplikt.	Vidare	ska	Kommunstyrelsen	väcka	och	bereda	sådana	ärenden	till	
Kommunfullmäktige	som	är	av	större	betydelse	för	kommunen.	Vad	gäller	beställar-	utförarmodellen	
så	visar	granskningen	att	det	saknas	ett	politiskt	förtydligande	som	beskriver	syftet	och	målet	med	
modellen.	Kommunstyrelsen	bedöms	därför	också	ha	brustit	i	sitt	ansvar	att	bereda	ärendet	till	
Kommunfullmäktige.	

Servicenämnden	bedöms	vara	den	drivande	aktören	för	att	få	modellen	att	fungera.	Samtidigt	ges	
Servicenämnden	inte	tillräckligt	tydliga	styrsignaler,	vilket	försvårar	deras	arbete.	Servicenämndens	
drivande	roll	leder	till	ett	tolkningsövertag	från	Servicekontorets	sida,	eftersom	Servicekontorets	
tolkning	är	det	enda	som	finns	dokumenterad.	Detta	i	sin	tur	innebär	risker	för	att	fokus	kommer	
bort	från	det	kommunövergripande	perspektivet.	Även	den	ekonomiska	styrningen,	genom	att	lägga	
ett	resultatkrav	på	Servicenämnden,	bedöms	bidra	till	att	försämra	koncernnyttotänkandet	i	
organisationen	som	helhet.	

Granskningen	visar	att	det	inte	finns	några	dokumenterade	riktlinjer	som	reglerar	hur	beställarna	ska	
agera.	Avsaknaden	av	tydliga	regler	gör	att	processen	med	beställningar	inte	är	transparent	och	
förutsägbar.	Denna	brist	påverkar	Servicekontoret	och	deras	möjlighet	till	långsiktig	planering.	Vidare	
finns	det	en	risk	för	att	kommunen	förlorar	trovärdighet	hos	externa	leverantörer.	

De	tidigare	revisionsrapporternas	rekommendationer	har	inte	resulterat	i	några	konkreta	åtgärder	
från	de	nämnder	som	berördes	i	sina	roller	som	beställare.	Avsaknaden	av	den	centrala	styrningen	
gör	att	beställarnämnderna	inte	har	tillräckligt	tydligt	uppdrag	att	ta	fram	några	styrdokument	för	
hur	beställar-	utförarmodellen	ska	hanteras.	Samtidigt	bedömer	vi	att	Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	
folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	har	ett	
ansvar	för	att	stödja	Kommunstyrelsen	genom	att	utforma	riktlinjer	för	de	egna	verksamheterna	för	
att	tydliggöra	hur	modellen	ska	hanteras	i	det	dagliga	arbetet	och	därmed	bidra	till	att	en	kommun-
gemensam	styrmodell	kommer	på	plats.		
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Modellens	tillämpning	inom	entreprenader	visar	inte	någon	systematik.	Modellen	tolkas	och	
tillämpas	olika	i	de	olika	verksamheterna,	vilket	leder	till	en	risk	att	koncernnyttan	inte	sätts	i	fokus,	
utan	modellen	tolkas	och	tillämpas	efter	verksamheternas	egna	syften.	Att	modellen	tillämpas	olika	i	
de	olika	verksamheterna	riskerar	också	att	upphandlingsprocessen	inte	är	transparent	och	att	
kommunens	agerande	utåt	blir	oförutsägbart.	Vidare	bedömer	vi	det	vara	en	brist	att	Service-
kontorets	uppdrag	att	erbjuda	beredskap	inte	är	centralt	styrt	från	kommunledningen,	som	en	del	av	
att	tillgodose	kommunens	totala	behov	av	beredskap.	

Inom	det	administrativa	området	är	tillämpningen	av	beställar-	utförarmodellen	likartad	i	hela	
kommunen.	Samtidigt	konkurrensutsätts	inte	det	administrativa	området,	utan	modellen	är	en	
interorganisatorisk	lösning	för	hur	de	berörda	tjänsterna	hanteras	i	kommunen.	Det	saknas	kunskap	
om	den	externa	marknaden	och	om	prisbilden,	både	hos	beställarna	och	hos	Servicenämnden.	Därför	
bedömer	vi	att	det	inte	tillämpas	en	tydlig	beställar-	utförarmodell	med	syfte	att	främja	kostnads-
medvetenhet	och	effektivitet	inom	det	administrativa	området.		

Det	finns	en	positiv	bild	av	Servicekontoret	hos	de	beställande	verksamheterna.	Samtidigt	påverkas	
beställarnas	agerande	negativt	av	de	brister	som	beskrivs	tidigare:	otydlighet	med	modellens	syfte,	
med	beställarnas	roller	och	avsaknaden	av	praktiska	riktlinjer.		

Sammanfattningsvis	lämnar	vi	följande	rekommendationer:	

Till	Kommunstyrelsen:		

• att	ta	initiativ	till	ett	ärende	i	Kommunfullmäktige	för	att	intentionen	och	syftet	med	
beställar-	utförarmodellen	ska	tydliggöras	och	dokumenteras.	

• att	förstärka	uppsikten	över	de	nämnder	som	berörs	av	modellen.		
• att	påbörja	ett	arbete	där	en	kommungemensam	styrmodell	utformas	för	beställar-	

utförarmodellen	och	där	både	beställarnämndernas	och	utförarnämndens	roller	och	ansvar	
tydliggörs.	

• att	påbörja	ett	kommunövergripande	arbete	med	att	utforma	styrdokument	som	beskriver	
ansvar	och	förväntningar	för	såväl	beställarnämnderna,	bolagsstyrelsen	som	för	
Servicenämnden.	Kommunstyrelsen	bör	också	ta	fram	kommunövergripande	styrdokument	
som	inkluderar	riktlinjer	för	när	extern	upphandling	ska	genomföras	respektive	när	
Servicekontoret	ska	ges	uppdraget.	Styrdokumenten	bör	även	inkludera	riktlinjer	för	
förväntningar	för	beställarnas	agerande	gentemot	Servicekontoret.	
Det	är	nödvändigt	att	arbetet	med	att	utforma	styrmodellen	och	styrdokumenten	
genomsyras	av	en	helhetssyn	med	koncernnyttan	i	fokus.	Därför	är	det	också	av	vikt	att	
arbetet	styrs	och	samordnas	av	Kommunstyrelsen.		

• att	utreda	och	förtydliga	om	och	i	så	fall	när	och	hur	Servicenämnden	ska	träda	in	som	
leverantör	vid	extraordinära	händelser	eller	då	externa	leverantörer	inte	anses	kunna	
uppfylla	särskilda	krav	på	tjänsterna.	Denna	fråga	bör	utredas	ur	ett	perspektiv	där	
verksamheternas	behov	beaktas	men	också	där	Servicenämndens	förutsättningar	utreds	för	
att	hålla	beredskap.		

• att	initiera	en	utredning	och	sedan	ett	ärende	till	Kommunfullmäktige	för	att	tydliggöra	om	
det	finns	en	vilja	att	konkurrensutsätta	det	administrativa	området	och	om	ja,	ska	det	göras	
med	hjälp	av	beställar-	utförarmodellen.	

• att	se	över	hur	Servicenämndens	redovisning	kan	förbättras	så	att	den	säkerställer	tillräcklig	
transparens	och	spårbarhet.	



	

	 5	

Vi	rekommenderar	Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	
samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB,	under	tillsyn	och	ledning	av	Kommunstyrelsen,	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	utformning	av	riktlinjer	för	hur	verksamheterna	ska	
agera	i	sina	roller	som	beställare	gentemot	Servicenämnden.	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	genom	att	utforma	riktlinjer	för	hur	beställar-	
utförarmodellen	ska	tillämpas	i	verksamheterna,	med	fokus	på	förtydligande	om	när	extern	
upphandling	ska	initieras	respektive	när	Servicekontoret	bör/ska	anlitas.		

Vi	rekommenderar	Servicenämnden	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	att	tydliggöra	hur	prisnivåerna	för	de	
administrativa	tjänsterna	sätts	och	dokumentera	detta	samt	göra	denna	dokumentation	
tillgänglig	för	beställarna.	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	att	ta	fram	kommungemensamma	styrdokument	
genom	att	dokumentera	gällande	rutiner	för	de	interna	beställningarna	(som	idag	kallas	
förhandlingsupphandlingar).	

2. Bakgrund		
Stadsrevisionen	i	Borås	Stad	har	uppdragit	åt	Qualitarium	AB	att	genomföra	en	fördjupad	granskning	
av	beställar-	utförarmodellen	i	organisationen.		

Från	Qualitarium	var	huvudansvarig	för	granskningen	Teodora	Heim.	Mattias	Holmetun	var	projekt-
medarbetare	och	Roland	Svensson	kvalitetsansvarig.		

3. Syfte	och	revisionsfrågor	
Syftet	med	granskningen	är	att	göra	en	uppföljning	av	tidigare	genomförda	granskningar	av	beställar-	
utförarmodellen	och	att	belysa	hur	väl	modellen	tillämpas	idag.		

Följande	frågeställningar	ska	besvara	granskningens	syfte:	

• Har	stadens	intention	med	beställar-	utförarmodell	ändrats	sedan	tidigare	rapporter?	
• Vilka	åtgärder	har	berörda	nämnder	genomfört	med	anledning	av	granskningsresultaten	från	

2014	och	2015?	
• Finns	det	ändamålsenliga	styrdokument	som	reglerar	hur	Borås	Stads	beställar-	

utförarmodell	ska	fungera?	
• Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	entreprenader	i	Borås	Stad?	
• Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	det	administrativa	området	i	

Borås	Stad?	
• Vilka	riktlinjer	har	beställande	nämnder	och	bolag	för	hur	beställningar	ska	hanteras?	
• Vilket	förhållningssätt	har	beställande	nämnder	och	bolag	till	stadens	beställar-	

utförarmodell?	
• Vilken	erfarenhet	har	beställande	nämnder	och	bolag	av	Servicekontoret	i	rollen	som	

utförare?	
• Vilken	erfarenhet	har	Servicekontoret	av	beställande	nämnder	och	bolag	som	beställare?	

4. Ansvariga	nämnder	
Ansvariga	nämnder	är	Kommunstyrelsen,	Servicenämnden,	Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	
folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB.		



	

	 6	

5. Avgränsningar	
Granskningen	berör	2019	års	verksamhet	med	viss	tillbakablick	på	tidigare	verksamhetsår,	främst	för	
att	uppfylla	granskningens	uppföljningssyfte.		

6. Metod	
Granskningen	genomfördes	med	hjälp	av	dokumentstudier	samt	intervjuer.		

Intervjuer	har	genomförts	med	tjänstepersoner	inom	de	berörda	verksamheterna.	En	fullständig	lista	
av	de	genomförda	intervjuerna	framgår	av	bilaga	1.		

Dokumenten	som	inkluderades	i	studien	är	främst	kommunens	reglementen,	riktlinjer	och	policyer	
som	berör	hanteringen	av	modellen.	Vidare	har	protokoll	från	berörda	nämnders	sammanträde	
studerats	och	även	protokoll	och	därtill	hörande	underlag	från	Kommunfullmäktige.		

Rapporten	har	varit	föremål	för	faktagranskning	där	de	intervjuade	personerna	fick	ta	del	av	
iakttagelserna.		

7. Revisionskriterier	
Revisionskriterier	är	gällande	lagar	och	regler	som	ska	ge	en	normativ	grund	för	bedömningen	av	de	
iakttagelser	som	görs	under	granskningen.		

I	denna	granskning	utgörs	revisionskriterierna	av:	

• Kommunallagen	(2017:725)	kap	2,	kap	6	och	kap	11	§	7		
• Kommunens	reglemente	och	styrdokument	

Kort	om	beställar-	utförarmodellen		

För	en	bättre	förståelse	för	granskningens	resultat	är	det	nödvändigt	att	ha	ett	kort	resonemang	
kring	själva	begreppet	beställar-	utförarmodell.	Med	modellen	menas	en	organisationsform	där	
ansvaret	inom	organisationen	delas	upp	och	någon	nämnd	får	rollen	som	utförare	medan	andra	
nämnder	och	verksamheter	betraktas	som	beställare.		

Modellen	aktualiserar	vissa	kommunalrättsliga	frågeställningar.	Så	länge	det	handlar	om	att	en	
nämnd	ger	sin	förvaltning	uppdraget	att	utföra	en	viss	uppgift	handlar	det	om	verkställighet,	
eftersom	nämnden	har	beslutanderätt.	Situationen	blir	dock	mer	komplicerad,	inte	minst	ur	ett	
juridiskt	perspektiv,	när	beställaren	inte	är	förvaltningens	egen	nämnd.	

Kommunallagen	(2017:725)	stadgar	att	fullmäktige	får	besluta	att	en	nämnd	ska	tillhandahålla	
tjänster	åt	en	annan	nämnd	(6	kap	2	§).	Lagen	stadgar	också	att	det	numera	är	möjligt	för	fullmäktige	
att	besluta	att	en	nämnd	inte	ska	anvisas	några	medel	(11	kap	7	§).	Detta	betyder	i	praktiken	att	en	
utförarnämnds	verksamhet	kan	finansieras	genom	ersättning	från	beställarnämnderna.		

Förutsättningarna	för	hur	modellen	kan	läggas	upp	stadgas	således	delvis	i	lagen.	Däremot	regleras	
inte	den	exakta	ansvarsfördelningen	mellan	en	beställarnämnd	och	en	utförarnämnd	i	lagen,	utan	
den	får	fastställas	från	fall	till	fall.	Utredningen	om	en	kommunallag	för	framtiden	ger	i	sitt	slut-
betänkande	vägledning	vad	gäller	ansvarsfrågor	vid	en	organisatorisk	lösning	där	det	finns	beställare	
och	utförare:	

”	beställarnämnderna	[har]	en	roll	som	liknar	den	roll	som	kommunen	eller	landstinget	har	i	
egenskap	av	huvudman	när	verksamhet	bedrivs	av	privata	utförare.	[…]	Inför	medborgarna	
har	beställarnämnden	således	det	övergripande	ansvaret	för	att	verksamheten	håller	en	
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godtagbar	kvalitet	m.m.	Utförarnämnderna	står	för	den	löpnade	driften	av	verksamheten.	
Det	innebär	att	det	i	regel	är	dessa	nämnder	som	t.ex.	ansvarar	för	att	verksamheten	bedrivs	i	
enlighet	med	gällande	författningar	och	att	det	tas	fram	ändamålsenliga	rutiner	och	riktlinjer	
i	verksamheten.	Utförarnämndernas	uppgifter	och	det	ansvar	som	följer	med	dessa	gör	att	de	
enligt	utredningens	uppfattning	är	att	betrakta	som	verksamhetsansvariga,	t.ex.	vid	
kontakter	med	tillsynsmyndigheter.”	(SOU	2015:24,	sidorna	195-196)	

Vidare	konstaterar	utredarna	att	just	regleringen	och	den	organisatoriska	utformningen	av	modellen	
kräver	insatser	från	fullmäktiges	sida	och	påpekar	att	de	juridiska	och	för	den	delen	även	praktiska	
frågorna	som	behöver	lösas	bör	göras	av	fullmäktige:		

”En	beställar-	utförarorganisation	utgår	[…]	från	att	styrningen	sker	genom	avtal	mellan	två	
parter.	Detta	synsätt	skapar	problem	när	organisationsmodellen	tillämpas	internt	i	den	egna	
organisationen.	En	kommun	eller	ett	landsting	är	en	juridisk	person	som	inte	kan	sluta	avtal	
med	sig	själv.	I	det	fall	en	beställarnämnd	sluter	en	överenskommelse	med	en	intern	utförare,	
t.ex.	en	annan	nämnd	eller	en	kommunal	förvaltning,	är	detta	i	civilrättslig	mening	inte	något	
avtal.	För	att	”avtalet”	ska	få	styrande	verkan	krävs	att	fullmäktige	i	nämndernas	reglemente	
eller	på	annat	sätt	anger	att	det	ska	följas.”	(SOU	2015:24,	sida	197).	

För	den	nu	aktuella	granskningen	i	Borås	Stad	betyder	det	ovan	beskrivna	att	det	bör	finnas	styr-
dokument	som	dels	tydliggör	rollerna	och	dels	tydliggör	ansvarsfördelningen	mellan	beställarna	och	
utföraren.		

8. Granskningens	resultat	

8.1. Har	stadens	intention	med	beställar-	utförarmodellen	ändrats	sedan	tidigare	
rapporter?	

Iakttagelser	

För	att	kunna	belysa	om	intentionen	med	modellen	har	förändrats	sedan	tidigare	behöver	det	
kartläggas	vad	intentionen	var	med	modellen	från	början.	Beslutet	som	är	grunden	till	modellen	är	
taget	av	Kommunfullmäktige	den	23	augusti	1990.	Det	beslutades	då	att	införa	en	ny	nämnd-
organisation	som	trädde	i	kraft	den	1	januari	1992,	där	Servicenämnden	tillkom	som	ett	nytt	organ.	
Senare	beslutades	också	om	en	ny	förvaltningsorganisation,	där	Servicekontoret	inrättades.	Från	
beslutet	och	dess	underlag	från	1990	går	det	att	utläsa	att	omorganisationen	var	en	följd	av	en	total	
översyn	av	kommunens	nämndstruktur.	Servicenämndens	reglemente	antogs	vid	denna	tidpunkt	
med	följande	lydelse:	”Servicenämnden	skall	vara	en	ren	resultatenhet	och	utförare	åt	övriga	
nämnder.	Detta	innebär	att	fri	konkurrens	och	upphandling	ska	gälla,	dvs	beställaren	har	rätt	att	själv	
välja	utförare	i	enlighet	med	det	kommunala	upphandlingsreglementet.”	

Servicenämndens	reglemente	justerades	senast	i	juni	2019	och	den	nuvarande	lydelsen	är	följande:		

”Servicenämndens	huvudarbetsuppgifter	är	att	utföra	tjänster	rörande	bl.a.:	

• anläggnings-	och	underhållsarbeten	för	gator	och	vägar,	broar,	parker	samt	övriga	
allmänna	platser	

• anläggning	och	underhåll	av	ledningsnät	för	vatten	och	avlopp	
• om-	och	tillbyggnad	samt	underhållsarbeten	av	kommunens	fastigheter	
• fastighetsservice	
• anläggnings-	och	underhållsarbeten	samt	drift	av	idrottsanläggningar	
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• fordon,	förråd	och	verkstäder	
• andra	med	ovan	angivna	uppgifter	förenlig	verksamhet	
• tillhandahålla	service	beträffande	utskriftsenheter,	kopiering	o	dylikt	
• administrativ	service	till	kommunens	nämnder	(IT,	redovisning,	personal-	och	

löneadministration)”	

Servicenämndens	budget	för	2019	visar	att	nämnden	inte	har	tilldelats	någon	kommunbidrag.	
Nämnden	har	ett	resultatkrav	på	7	Mkr	för	året.	I	budgeten	antyds	det	att	Servicekontoret	arbetar	
efter	beställar-	utförarmodell:	

”Huvuddelen	av	Servicekontorets	tjänster	sker	till	kommunala	förvaltningar	och	bolag	inom	Borås	
Stad.	Arbetet	sker	under	företagsliknande	former,	ofta	i	konkurrens	med	näringslivet	och	helt	utan	
traditionell	kommunal	budgettilldelning.	Det	sätt	som	de	beställande	kommunala	förvaltningarna	och	
bolagen	tillämpar	beställarutförare-konceptet	på	är	helt	avgörande	för	Servicekontorets	framtida	
utveckling	och	lönsamhet.”	(Servicenämndens	budget	2019,	sidan	7)	

I	diariet	kunde	vi	inte	finna	några	ytterligare	handlingar	som	beskriver	intentionen	med	modellen.	
Den	information	som	vi	har	erhållit	under	de	genomförda	intervjuerna	tyder	också	på	att	det	inte	
finns	några	ytterligare	handlingar	som	dokumenterar	varken	det	ursprungliga	eller	det	nuvarande	
syftet	med	modellen.	Däremot	framkom	det	tydligt	under	intervjuerna	att	det	finns	en	stark	tradition	
i	Borås	där	modellens	existens	tas	för	givet.	Att	det	finns	en	beställar-	utförarmodell	i	kommunen,	där	
Servicekontoret	anses	vara	utföraren,	är	inget	som	ifrågasätts	av	tjänstepersonerna.	Tvärtom,	
kommunens	högsta	ledning	och	de	förvaltningschefer	som	blev	tillfrågade	svarade	att	modellen	finns	
och	att	dess	syfte	är	att	uppnå	bättre	effektivitet	och	kostnadsmedvetenhet	i	verksamheterna.	Var	
denna	information	härstammar	från	är	oklart	då	de	flesta	respondenter	hänvisade	till	den	tidigare	
revisionsrapporten	som	nämner	just	effektivitet	och	kostnadsmedvetenhet	som	ursprunglig	
intention.		

Det	finns	två	promemorior	från	2013	och	2014,	upprättade	av	Servicekontoret,	som	beskriver	
modellen	och	främst	dess	praktiska	tillämpning.		

Gällande	styrdokument	såsom	Policy	för	koncerninköp	och	Regler	för	upphandling	nämner	inte	
modellen.	Dessa	styrdokument	anger	inte	heller	att	Servicekontoret	skulle	vara	en	utförare	av	vissa	
tjänster.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Ovan	beskrivna	iakttagelser	tyder	på	brister	i	kommunikationen	från	den	politiska	nivån	gentemot	
organisationen	kring	syftet	och	intentionen	med	själva	modellen.		

De	befintliga	dokumenten	som	beskriver	modellens	praktiska	tillämpning	är	upprättade	av	
Servicekontoret	och	är	inte	antagna	av	något	politiskt	organ,	varken	av	nämnd,	Kommunstyrelse	eller	
Kommunfullmäktige.	Därför	kan	dessa	inte	bedömas	vara	styrdokument.		

Som	det	beskrivs	ovan	under	avsnittet	revisionskriterier,	ställer	det	faktum	att	lagstiftningen	inte	
detaljreglerar	hur	modellen	ska	hanteras	i	praktiken	krav	på	att	Kommunfullmäktige	genom	
reglementet	reglerar	denna	organisationsmodell,	både	vad	gäller	rollerna	och	ansvarsfördelningen	
mellan	utförarnämnden	och	beställarnämnderna.	Det	krävs	styrsignaler	från	den	politiska	ledningen	
gentemot	organisationen	för	att	kunna	ha	tydliga	mål	med	modellen.	Detta	är	viktigt	både	för	att	få	
en	tydlig	rollfördelning	men	också	för	att	kunna	göra	relevanta	uppföljningar	om	modellens	
effektivitet	och	ändamålsenlighet.		
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Organisationskulturens	betydelse	bör	inte	underskattas.	Därför	menar	vi	att	det	är	viktigt	att	påpeka	
att	det	finns	en	stark	historisk	tradition	i	kommunen	där	beställar-	utförarmodellen	anses	vara	en	
given	del	av	organisationen.	Det	råder	ingen	tvivel	om	att	kommunen	agerar	som	om	Service-
nämnden	vore	en	utförarnämnd,	vilket	tydligt	framgår	av	den	ekonomiska	styrningen	som	visas	i	
budgeten.		

Den	starka	traditionen	bygger	dock	mer	på	en	existerande	diskurs	och	oreglerade	beteendemönster	
än	på	dokumenterade	politiska	intentioner	eller	beslutsunderlag.	Bristen	på	dokumentation	leder	till	
flera	risker:		

- Ur	ett	medborgarperspektiv	kan	det	finnas	risk	för	brist	på	transparens,	då	de	kulturella	
normerna	lever	enbart	inom	”organisationens	väggar”	och	är	starkt	personbundna.		

- För	organisationens	del	ger	avsaknaden	av	styrdokument	stort	tolkningsutrymme	för	vad	
modellen	innebär,	varför	den	finns	och	vad	syftet	är	med	den.	Därmed	finns	det	en	risk	för	
att	agerandet	blir	kontraproduktivt	om	den	implementeras	utan	att	ta	hänsyn	till	
koncernnyttan.	

- För	den	politiska	ledningen	finns	en	risk	för	att	de	önskade	effekterna	uteblir,	eftersom	det	
inte	är	möjligt	att	bedöma	om	modellen	ger	önskad	effekt	och	om	den	tillämpas	enligt	de	
politiska	intentionerna,	därmed	om	den	är	ändamålsenlig.		

Analys	av	gällande	reglemente	och	tidigare	beslutsunderlag	visar	att	ordet	”utförare”	eller	
”beställare”	är	borttaget	från	Servicenämndens	verksamhetsmål.	Vi	menar	dock	att	det	vore	att	dra	
för	långtgående	slutsatser	att	påstå	att	det	finns	en	politisk	intention	bakom.	Vi	bedömer	snarare	att	
uppfattningen	om	att	beställar-	utförarmodellen	existerar	i	kommunen	är	oförändrad.		

Sammantaget	bedömer	vi	att	svaret	på	revisionsfrågan	måste	vara	att	det	inte	går	att	avgöra	om	
intentionen	med	modellen	har	ändrats	sedan	tidigare	rapporter.	Bristen	på	dokumentation	gör	det	
omöjligt	att	finna	revisionsbevis.		

Mot	ovan	bakgrund	rekommenderar	vi	att		

• Kommunstyrelsen	tar	initiativ	till	ett	ärende	i	Kommunfullmäktige	för	att	intentionen	och	
syftet	med	modellen	ska	tydliggöras	och	dokumenteras.	

• Kommunstyrelsen	förbereder	förslag	till	att	formulera	mätbara	och	uppföljningsbara	mål	
med	modellen	samt	inför	rutiner	för	uppföljning	av	modellens	effektivitet	och	ändamåls-
enlighet.		

8.2. Vilka	åtgärder	har	berörda	nämnder	genomfört	med	anledning	av	gransknings-
resultaten	från	2014	och	2015?	

Iakttagelser	

Stadsrevisionen	genomförde	två	granskningar	av	beställar-	utförarmodellen.	År	2014	berörde	gransk-
ningen	de	tekniska	verksamheterna	och	2015	de	administrativa	tjänsterna.	Ett	antal	rekommen-
dationer	gavs	då	till	både	Servicenämnden	men	också	till	de	berörda	beställarnämnderna.	
Rekommendationerna	gällde	i	båda	rapporterna	att	ta	fram	riktlinjer	för	modellen	som	tydliggör	
rollerna.	Rapporten	från	2015	påpekade	vidare	att	det	fanns	behov	för	att	öka	kompetensen	hos	
beställarna	samt	behov	för	att	skapa	förutsättningar	för	beställarna	genom	ekonomiska	resurser.		

En	genomgång	av	nämndernas	protokoll	och	intervjusvaren	visar	att	ingen	av	beställarnämnderna	
har	tagit	några	beslut	om	modellens	tillämpning	sedan	de	genomförda	granskningarna.	Intervju-
svaren	tyder	vidare	på	att	modellen	inte	är	en	fråga	som	diskuterats	vid	nämndsammanträdena.	
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Servicenämnden	behandlade	sin	interna	kontrollplan	för	2019	vid	sitt	sammanträde	den	20-21	
augusti	2019.	Handlingarna	visar	att	i	riskanalysen	togs	en	punkt	upp	som	berör	beställar-
utförarmodellen,	där	man	lyfter	det	som	en	risk	att	modellen	inte	är	tillräckligt	tydlig	för	beställarna.	
I	nämndens	riskanalys	för	den	interna	kontrollplanen	för	2020	framgår	att	nämnden	bedömer	det	
som	en	hög	risk	att	”Risk	för	bristande	förståelse	för	modellen	från	beställarnas	sida,	vilket	får	till	
konsekvens	att	det	finns	risk	för	att	beställare	inte	aktivt	deltar	i	modellen”.	Bedömningen	leder	till	
ett	konstaterande	att	”Riskbilden	förs	inte	över	till	intern	kontrollplan	eftersom	ansvaret	för	att	det	
finns	fungerande	beställare	inom	Servicenämndens	samtliga	utförarområden,	i	första	hand	ligger	på	
kommunledningen.”	I	samband	med	framtagandet	av	den	interna	kontrollplanen	för	2019	var	risk-
bedömningen	och	bedömningen	densamma	gällande	denna	punkt.		

Kommunfullmäktige	antog	styrdokumentet	”Policy	för	koncerninköp”	den	17	augusti	2017,	samtidigt	
som	de	tidigare	gällande	”Regler	för	upphandlingsverksamheten”	upphävdes	(§	145).	Vid	samma	
sammanträde,	under	§	150,	beslutade	Fullmäktige	att	Servicenämnden	inte	längre	ska	erbjuda	mark-	
och	entreprenadtjänster	till	vägsamfälligheter,	bostadsrättsföreningar	och	Svenska	Kyrkan	där	dessa	
aktörer	är	direkta	beställare	av	tjänsterna.	Samtidigt	uppdrogs	Kommunstyrelsen	att	utreda	
formerna	för	en	gemensam	koncernpolicy.	Som	en	reaktion	på	detta	beslut	ställde	Servicenämnden	
en	skrivelse	till	kommunstyrelsen,	daterad	den	12	september	2017	(Dnr	2017/SN0185)	med	en	fråga	
gällande	tidplanen	för	den	gemensamma	koncernpolicyn.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

De	iakttagelserna	som	beskrivs	ovan	tyder	på	att	rekommendationerna	som	lämnades	i	de	förra	
revisionsrapporterna	inte	resulterade	i	några	konkreta	åtgärder	från	de	nämndernas	sida	som	berörs	
i	sina	roller	som	beställare.		

De	sammantagna	iakttagelserna	under	granskningen	tyder	på	att	Servicenämnden	är	fortsatt	den	
drivande	aktören	för	att	hålla	modellen	levande	och	fungerande	i	praktiken.	Det	bedömer	vi	leder	till	
ett	tolkningsövertag	från	Servicekontorets	sida,	eftersom	Servicekontorets	tolkning	är	det	enda	som	
finns	dokumenterad.	Detta	i	sin	tur	innebär	risker	för	att	fokus	kommer	bort	från	det	kommun-
övergripande	perspektivet.		

Vår	bedömning	är	att	det	saknas	en	tydlig	central	styrning	av	området	som	tydliggör	ansvar	och	roller	
för	de	berörda	nämnderna.	Kommunstyrelsens	ärendeberedning	i	samband	med	ärendet	2017	där	
fullmäktige	fattade	beslut	om	en	gemensam	koncernpolicy	visar	på	brister,	vilket	i	sin	tur	förstärker	
vår	bedömning	om	en	svag	central	styrning	av	området.		

Vår	bedömning	är	att	avsaknaden	av	den	centrala	styrningen	gör	att	beställarnämnderna	inte	har	
tillräckligt	tydligt	uppdrag	att	ta	fram	några	styrdokument	för	hur	beställar-	utförarmodellen	ska	
hanteras.	Det	är	Kommunstyrelsen,	inom	ramen	för	sitt	ansvar	för	att	leda	och	samordna	förvalt-
ningen	av	kommunens	angelägenheter	och	att	ha	uppsikt	över	övriga	verksamhet,	som	borde	ha	
vidtagit	åtgärder	för	att	utveckla	en	kommungemensam	styrning	för	modellen.	Inom	detta	ansvar	
ryms	att	ta	den	ledande	rollen	och	tydliggöra	berörda	nämnders	ansvar	och	befogenheter	för	att	
agera	som	beställare	gentemot	Servicenämnden.	Samtidigt	bedömer	vi	att	Tekniska	nämnden,	
Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	
har	ett	ansvar	för	att	stödja	Kommunstyrelsen	genom	att	utforma	riktlinjer	för	de	egna	
verksamheterna	för	att	tydliggöra	hur	modellen	ska	hanteras	i	det	dagliga	arbetet	och	därmed	bidra	
till	att	en	kommungemensam	styrmodell	kommer	på	plats.	Vi	vill	dock	betona	vikten	av	att	detta	
arbete	sker	genom	en	centralt	styrd	process,	där	det	övergripande	perspektivet	tas	i	beaktande.		
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Mot	ovan	bakgrund	rekommenderar	vi	att	

• Kommunstyrelsen	förstärker	sin	uppsikt	över	de	nämnder	som	berörs	av	modellen.	Inom	
ramen	för	detta	rekommenderar	vi	att	Kommunstyrelsen	påbörjar	ett	arbete	där	en	
kommungemensam	styrmodell	utformas	för	beställar-	utförarmodellen	och	där	både	
beställarnämndernas	och	utförarnämndens	roller	och	ansvar	tydliggörs.	

• Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	
styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	påbörjar	ett	internt	arbete	med	att	utforma	riktlinjer	
för	hur	verksamheterna	ska	agera	i	sina	roller	som	beställare	gentemot	Servicenämnden.		

8.3. Finns	det	ändamålsenliga	styrdokument	som	reglerar	hur	Borås	Stads	beställar-	
utförarmodell	ska	fungera?	

Iakttagelser	

Som	det	framgår	av	beskrivningen	under	föregående	frågor,	saknas	det	i	princip	styrdokument	som	
reglerar	eller	beskriver	hur	beställar-	utförarmodellen	ska	fungera	i	verksamheterna.		

Vår	genomgång	av	befintliga	dokument	visar	att	endast	ett	fåtal	handlingar	kan	anses	ha	relevans	för	
hanteringen	modellen.	Dessa	är	inte	heller	direkt	avsedda	att	styra	just	beställar-	utförarmodellen	
som	sådant,	men	berör	områden	såsom	inköp	och	upphandling	och	kan	därför	inte	uteslutas	att	de	
har	relevans	för	granskningen:	

• Regler	för	upphandling	
• Riktlinjer	för	uppföljning	av	utförare	av	kommunal	verksamhet	
• Policy	för	koncerninköp	
• Reglemente	för	servicenämnden		

En	genomgång	av	ovan	nämnda	handlingar	visar	att	inga	av	dessa	innehåller	någon	vägledning	om	
hur	beställar-	utförarmodellen	ska	fungera.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Granskningen	visar	att	det	inte	finns	några	ändamålsenliga	styrdokument	som	reglerar	hur	beställar-	
utförarmodellen	ska	fungera.	

Vår	rekommendation	är	därför	att		

• Kommunstyrelsen	påbörjar	ett	kommunövergripande	arbete	med	att	utforma	styrdokument	
som	beskriver	ansvar	och	förväntningar	för	såväl	beställarnämnderna,	bolagsstyrelsen	som	
för	Servicenämnden.	Detta	är	nödvändigt	för	att	i	ett	kommande	steg	utforma	ändamåls-
enliga	styrdokument	som	reglerar	hur	modellen	ska	fungera	i	praktiken.	Det	är	nödvändigt	
att	arbetet	med	att	utforma	styrdokumenten	genomsyras	av	en	helhetssyn	med	koncern-
nyttan	i	fokus.	Därför	är	det	också	av	vikt	att	arbetet	styrs	och	samordnas	av	Kommun-
styrelsen.		
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8.4. Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	entreprenader	i	Borås	
Stad?	

Iakttagelser	

Entreprenader	har	sedan	införandet	av	modellen	varit	ett	område	där	modellen	tillämpats.	
Intervjuerna	med	beställarna	visar	också	att	det	är	ett	område	där	man	sedan	länge	har	skaffat	
erfarenhet	av	att	arbeta	med	beställningar	både	gentemot	externa	leverantörer	och	gentemot	
Servicekontoret.	Entreprenadområdet	kännetecknas	också	av	att	Servicekontoret	inte	kan	erbjuda	
samtliga	tjänster	som	kommunen	har	behov	av.	Både	de	beställande	verksamheterna	och	
Servicekontoret	uppgav	i	samband	med	intervjuerna	att	de	har	en	god	kännedom	om	marknaden	och	
om	de	gällande	prisnivåerna.		

Tekniska	förvaltningen	uppgav	i	samband	med	granskningen	att	verksamheten	köper	tjänster	inom	
följande	verksamheter:	Driftavtal	gata;	Driftavtal	park;	Investeringar	gata;	Investeringar	park.	

Tekniska	förvaltningen	har	inga	dokumenterade	riktlinjer	om	när	en	upphandling	enligt	LOU	ska	
göras	och	när	tjänsterna	ska	beställas	internt	från	Servicekontoret.	Driftavtalen	är	delvis	
upphandlade	i	konkurrens,	men	vissa	områden	är	beställda	från	Servicekontoret,	utifrån	resultaten	
från	de	genomförda	upphandlingarna.		

Uppföljning	av	levererade	tjänster	från	Servicekontoret	görs,	enligt	intervjuerna,	på	samma	sätt	som	
om	de	vore	en	extern	leverantör.		

Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen	har	i	detta	sammanhang	främst	behov	av	tjänster	för	att	sköta	
idrottsanläggningar.		

Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen	har	inga	dokumenterade	riktlinjer	om	när	en	upphandling	enligt	
LOU	ska	göras	och	när	tjänsterna	ska	beställas	internt	från	Servicekontoret.	Intervjun	som	vi	
genomförde	med	förvaltningschefen	visar	att	verksamheten	främst	vänder	sig	till	Servicekontoret	för	
att	beställa	vaktmästartjänster.	Städning	av	några	lokaler	har	upphandlats	externt.	Vidare	
samarbetar	verksamheten	med	de	idrottsföreningar	som	nyttjar	lokalerna,	vilka	för	en	kostnad	som	
är	under	marknadspris	åtar	sig	viss	skötsel	av	lokaler.		

Uppföljning	av	levererade	tjänster	från	Servicekontoret	görs,	enligt	intervjuerna,	på	samma	sätt	som	
om	de	vore	en	extern	leverantör.		

Lokalförsörjningsförvaltningen	köper	in	entreprenader	för	både	underhåll	av	befintliga	lokaler	och	
ny-	och	tillbyggnad	av	fastigheter.		

Lokalförsörjningsförvaltningen	har	inga	dokumenterade	riktlinjer	om	när	en	upphandling	enligt	LOU	
ska	göras	och	när	tjänsterna	ska	beställas	internt	från	Servicekontoret.	Vid	vår	intervju	uppgav	
förvaltningschefen	att	verksamheten	i	praktiken	upphandlar	allt	genom	att	gå	ut	med	förfrågning.	
Servicekontoret	lämnar	anbud	på	de	arbeten	där	de	har	kompetens	och	om	de	vinner	uppdraget	
behandlas	de	precis	som	vilken	annan	extern	leverantör	som	helst.	Det	händer	dock	att	inga	anbud	
lämnas	och	i	detta	fall	ser	man	Servicekontoret	som	ett	självklart	alternativ.		

Uppföljning	av	levererade	tjänster	från	Servicekontoret	görs,	enligt	intervjuerna,	på	samma	sätt	som	
om	de	vore	en	extern	leverantör.		

Mark-	och	exploateringsavdelningen	vid	Stadsledningskansliet	har	behov	av	tjänster	för	exploatering.			
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Mark-	och	exploateringsavdelningen	har	inga	dokumenterade	riktlinjer	om	när	en	upphandling	enligt	
LOU	ska	göras	och	när	tjänsterna	ska	beställas	internt	från	Servicekontoret.	Enligt	intervjun	
genomförs	upphandlingar	ibland	men	den	senaste	tiden	har	man	vänt	sig	till	Servicekontoret	i	många	
fall.	Någon	systematik	i	när	upphandlingar	genomförs	finns	inte,	men	man	uppgav	att	
Servicekontoret	anlitas	på	grund	av	tidsbrist,	eftersom	det	är	mer	tidskrävande	att	genomföra	en	
extern	upphandling.	Samtidigt	uttryckte	tjänstepersonen	en	osäkerhet	om	det	är	korrekt	att	vända	
sig	till	Servicekontoret.		

Uppföljning	av	levererade	tjänster	från	Servicekontoret	görs,	enligt	intervjuerna,	på	samma	sätt	som	
om	de	vore	en	extern	leverantör.		

Borås	Energi	och	Miljö	AB	upphandlar	entreprenadtjänster	inom	VA-området.		

Bolagets	praxis	är	att	alltid	genomföra	en	extern	upphandling,	där	kommunens	Servicekontor	ses	
som	en	av	de	möjliga	leverantörerna.		

Bolagets	ägardirektiv	innehåller	ingen	skrivning	som	berör	kommunens	beställar-	utförarmodell.	
Samtidigt	betonar	ägardirektivet	att	optimeringar	i	bolagets	verksamhet	inte	får	påverka	kommunens	
totala	organisation	negativt.		

Servicekontoret	uppgav	i	samband	med	intervjuerna	att	de	förväntas	erbjuda	beredskap	för	
situationer	där	externa	leverantörer	inte	kan	förväntas	agera	eller	erbjuda	tjänster	inom	befintlig	
tidsram.	Övriga	verksamheter	beskrev	också	Servicekontoret	som	kommunens	beredskaps-
förvaltning.	Servicekontoret	har	detta	uppdrag	beskrivet	i	sitt	avtal	med	Borås	Energi	och	Miljö	AB	
samt	i	förfrågningsunderlagen	som	beskriver	uppdragen	om	drift-	och	underhållsentreprenad	för	
trafikytor	i	centralorten	(som	Tekniska	förvaltningen	ansvarar	för)	samt	om	lokalförsörjning	(som	
Lokalförsörjningsförvaltningen	ansvarar	för).	Det	finns	inga	ytterligare	dokument	kring	Service-
kontorets	uppdrag	för	beredskap.	Beställarverksamheterna	åsidosätter	beställar-	utförarmodellen	i	
dessa	situationer	och	vänder	sig	till	Servicekontoret	som	det	självklara	valet.		

Samtidigt	förklarade	man	från	Servicekontorets	sida	att	det	finns	ett	behov	att	upprätthålla	en	grund-
volym	för	verksamheten	för	att	kunna	erbjuda	denna	typ	av	beredskap,	i	form	av	personalresurser	
men	också	utrustning	och	kompetens.	Problemet	som	man	ser	är	att	det	inte	finns	några	garanterade	
volymer	och	att	det	inte	finns	en	särskild	ersättning	för	att	erbjuda	beredskapstjänst.	Som	en	lösning	
på	detta	är	Servicekontoret	av	åsikten	att	driftsuppdrag	inte	bör	konkurrensutsättas	för	att	få	
möjlighet	att	bibehålla	kompetens	inom	både	drift	och	projekt.		

En	genomgång	av	Servicenämndens	styrdokument	(reglemente,	budget)	samt	kommunens	Risk-	och	
sårbarhetsanalys	visar	att	det	inte	finns	ett	uppdrag	från	Kommunfullmäktige	givet	till	Service-
nämnden	att	erbjuda	beredskapstjänst.	Samtidigt	uppgav	både	beställarna	och	Servicenämnden	
själva	vid	intervjuerna	att	man	anser	att	Servicekontoret	har	detta	uppdrag.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Vår	bedömning	är	att	tillämpningen	av	modellen	inom	entreprenader	inte	visar	någon	systematik.	
Modellen	tolkas	och	tillämpas	olika	i	de	olika	verksamheterna.	Att	modellen	tillämpas	olika	i	
verksamheterna	leder	till	en	risk	att	koncernnyttan	inte	sätts	i	fokus	utan	modellen	tolkas	och	
tillämpas	efter	verksamheternas	egna	syften.		

Att	modellen	tillämpas	olika	i	de	olika	verksamheterna	riskerar	också	att	upphandlingsprocessen	inte	
är	transparent	och	att	kommunens	agerande	utåt	blir	oförutsägbar.	Detta	i	sin	tur	kan	verka	
kontraproduktivt	i	ett	sammanhang	där	man	strävar	efter	att	förstärka	konkurrensen.		
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Vidare	bedömer	vi	det	vara	en	brist	att	Servicekontorets	uppdrag	att	erbjuda	beredskap	inte	är	
centralt	styrt	från	kommunledningen,	som	en	del	av	att	tillgodose	kommunens	totala	behov	av	
beredskap.	De	befintliga	uppdragsdokumenten	är	upprättade	för	att	lösa	enskilda	förvaltningars	
eventuella	behov	snarare	än	kommunens	totala	behov	av	beredskap.	Avsaknaden	av	centrala	
styrningen	i	denna	fråga	riskerar	att	leda	till	allvarliga	brister	vid	en	extraordinär	händelse.	Samtidigt	
försvårar	det	Servicenämndens	möjlighet	att	ändamålsenligt	kunna	planera	och	styra	sin	verksamhet.	

Vår	rekommendation	är	därför	att		

• Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	
styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	utformar	riktlinjer	för	hur	beställar-	utförarmodellen	
ska	tillämpas	i	deras	verksamheter,	med	fokus	på	förtydligande	om	när	extern	upphandling	
ska	initieras	respektive	när	Servicekontoret	bör/ska	anlitas.		

• Kommunstyrelsen	följer	upp	och	leder	detta	arbete	för	att	säkerställa	att	det	kommun-
övergripande	perspektivet	tas	i	beaktande.		

• Kommunstyrelsen	utreder	och	förtydligar	om	och	i	så	fall	när	och	hur	Servicenämnden	ska	
träda	in	som	leverantör	vid	extraordinära	händelser	eller	då	externa	leverantörer	inte	anses	
kunna	uppfylla	särskilda	krav	på	tjänsterna.	Denna	fråga	bör	utredas	ur	ett	perspektiv	där	
verksamheternas	behov	beaktas	men	också	där	Servicenämndens	förutsättningar	utreds	för	
att	hålla	beredskap.	Vidare	bör	Kommunstyrelsen	säkerställa	att	Kommunfullmäktige	
förtydligar	detta	uppdrag	i	Servicenämndens	reglemente.		

8.5. Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	det	administrativa	
området	i	Borås	Stad?	

Iakttagelser	

I	motsats	till	entreprenadområdet,	är	de	administrativa	områdena	som	ingår	i	Servicekontorets	
ansvar	relativt	nyligen	tillförda.	Tjänsterna	inom	detta	område	inkluderar	IT-service,	löneservice,	
redovisningstjänster	och	telefoni.	

Både	de	beställande	verksamheterna	och	Servicekontoret	uppgav	i	samband	med	intervjuerna	att	
man	inte	har	någon	kännedom	om	den	externa	marknaden	och	om	de	gällande	prisnivåerna	för	de	
administrativa	tjänsterna.	Någon	systematisk	bevakning	eller	undersökning	om	marknaden	finns	inte	
och	planeras	inte	heller.	Intervjuerna	med	de	centrala	aktörerna	som	formellt	gör	beställningarna	av	
de	administrativa	tjänsterna	uppgav	att	det	inte	finns	några	planer	på	att	försöka	beställa	dessa	
tjänster	från	externa	leverantörer.	

Servicekontoret	uppgav	vid	intervjun	att	de	upplever	att	beställarna	inte	har	tillräcklig	kompetens	när	
det	gäller	kravställning	och	behovsbeskrivning	vid	beställning	av	de	administrativa	tjänsterna.	
Samtidigt	nämnde	flera	av	de	intervjuade	tjänstepersoner	som	representerar	användarna	av	de	
administrativa	tjänsterna	att	man	inte	upplever	att	det	finns	en	beställning	från	deras	sida	över-
huvudtaget.	Som	en	intervjuperson	uttryckte	det	”vi	får	ta	vad	vi	får”	(gällande	arbetsplats	inklusive	
datorutrustning).	Verksamheterna	som	använder	tjänsterna	deltar	inte	heller	i	förhandlings-
upphandlingen	av	administrativa	tjänster	utan	detta	görs	centralt	genom	stadsledningskansliet.	
Servicekontoret	påpekade	att	det	finns	en	förvaltningsgrupp	som	bestämmer	innehållet	i	arbets-
platsen	inklusive	datorutrustning.	Denna	förvaltningsgrupps	är	bemannad	av	förvaltningarna	samt	
Stadsledningskansliet	tillsammans	med	Servicekontoret.	

Flera	intervjupersoner	nämnde	att	de	som	användare	inte	hade	möjlighet	att	få	insyn	i	eller	att	kunna	
påverka	prisnivåerna	för	de	administrativa	tjänsterna.	Det	nämndes	också	i	detta	sammanhang	att	
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man	upplever	det	som	ett	problem	att	Servicenämnden	har	ett	resultatkrav.	Intervjupersonerna	
ansåg	att	Servicenämndens	prissättning	för	administrativa	tjänster	kan	påverkas	av	detta	krav,	då	
mindre	lönsamma	projekt	inom	entreprenad	tros	balanseras	genom	att	sätta	priset	högre	för	de	
administrativa	tjänsterna.	Flera	intervjupersoner	menade	att	det	saknas	transparens	i	prissättningen	
och	i	redovisningen	av	de	olika	affärsområdenas	resultat.	I	kommunens	årsredovisning	för	2018	
redovisas	Servicenämndens	resultat	som	en	totalsumma	och	inte	uppdelat	för	entreprenad	
respektive	administrativa	områden.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Granskningen	visar	att	inom	det	administrativa	området	är	tillämpningen	av	beställar-	
utförarmodellen	likartad	i	hela	kommunen.	Vi	bedömer	att	det	inte	finns	en	konkurrensutsättning	
när	det	gäller	det	administrativa	området,	utan	modellen	är	en	interorganisatorisk	lösning	för	hur	de	
berörda	tjänsterna	hanteras	i	kommunen.	Detta	i	sin	tur	leder	till	att	vi	bedömer	det	inte	tillämpas	en	
tydlig	beställar-	utförarmodell	med	syfte	att	främja	kostnadsmedvetenhet	och	effektivitet	inom	det	
administrativa	området.		

Vi	bedömer	att	det	saknas	kunskap	om	den	externa	marknaden	och	om	prisbilden,	både	hos	
beställarna	och	hos	Servicenämnden.	Denna	brist	leder	till	att	de	beställande	verksamheterna	inte	
kan	avgöra	om	de	av	Servicenämnden	erbjudna	kvalitén	och	de	satta	prisnivåerna	är	fördelaktiga	
eller	inte.	Därför	upplever	inte	beställarna	att	de	över	huvud	taget	upphandlar	tjänsterna	vilket	
bidrar	till	att	de	inte	agerar	som	beställare.		

Att	prissättningen	för	de	administrativa	tjänsterna	inte	upplevs	som	transparent	bedömer	vi	vara	en	
brist.	Därför	bedömer	vi	det	vara	önskvärt	att	Servicenämndens	ansvarsområden	–	entreprenad	och	
administrativa	tjänster	–	hanteras	som	olika	ekonomiska	enheter	med	en	tydlig	redovisning	av	
områdenas	egna	resultat,	för	att	främja	transparensen	och	tilliten	till	beställar-	utförarmodellen	inom	
organisationen.		

Mot	ovan	bakgrund	är	vår	rekommendation	att		

• Kommunstyrelsen	initierar	en	utredning	och	sedan	ett	ärende	till	Kommunfullmäktige	för	att	
tydliggöra	om	det	finns	en	vilja	att	konkurrensutsätta	det	administrativa	området	och	om	ja,	
ska	det	göras	med	hjälp	av	beställar-	utförarmodellen.	Om	konkurrensutsättning	ska	ske	med	
hjälp	av	modellen	bör	vidare	åtgärder	vidtas	för	att	implementera	modellen	i	sin	helhet	i	
detta	område.	För	det	behöver	Kommunstyrelsen	och	de	övriga	beställarnämnderna	inskaffa	
kunskap	om	den	rådande	marknadssituationen	för	de	berörda	tjänsterna,	för	att	ha	en	
möjlighet	till	att	göra	relevanta	jämförelser	och	för	att	säkerställa	att	gällande	pris-	och	
kvalitetsnivåer	är	rimliga	och	marknadsmässiga.	Om	utredningen	visar	att	de	administrativa	
tjänsterna	inte	ska	konkurrensutsättas	borde	detta	tydliggöras	genom	att	avgränsa	detta	
verksamhetsområde	från	entreprenadtjänsterna.		

• Servicenämnden	tydliggör	hur	prisnivåerna	för	de	administrativa	tjänsterna	sätts	och	
dokumenterar	detta	samt	gör	denna	dokumentation	tillgänglig	för	beställarna.	

• Kommunstyrelsen	ser	över	hur	Servicenämndens	redovisning	kan	förbättras	så	att	det	
säkerställer	tillräcklig	transparens	och	spårbarhet.	

	 	



	

	 16	

8.6. Vilka	riktlinjer	har	beställande	nämnder	och	bolag	för	hur	beställningar	ska	hanteras?	

Iakttagelser	

Under	granskningens	gång	kunde	vi	inte	finna	några	styrdokument	som	beskriver	när	en	beställar-
nämnd	ska	vända	sig	till	Servicekontoret	eller	när	en	konkurrensutsatt	upphandling	ska	genomföras.	
De	olika	verksamheterna	har	olika	rutiner	för	hur	beställningar	hanteras:	

• Tekniska	förvaltningen	–	genomför	upphandlingar	för	vissa	områden,	men	inte	för	alla.	Till	
exempel	tjänster	i	innerstaden	som	förhandlingsupphandlas	från	Servicekontoret	utan	
konkurrensutsättning.	

• Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen	–	genomför	sällan	konkurrensutsatta	upphandlingar,	utan	
förhandlingsupphandlar	från	Servicekontoret,	men	har	även	samarbete	med	idrotts-
föreningar	för	vissa	tjänster.		

• Lokalförsörjningsförvaltningen	–	genomför	nästan	alltid	upphandlingar.		
• Mark-	och	exploateringsavdelningen	–	genomför	upphandlingar	ibland	men	den	senaste	

tiden	har	man	vänt	sig	till	Servicekontoret	i	de	flesta	fallen.		
• Borås	Energi	och	Miljö	AB	–	genomför	alltid	konkurrensutsatt	upphandling.	

De	interna	beställningarna	från	Servicekontoret	görs	genom	en	så	kallad	förhandlingsupphandling	
mellan	Servicekontoret	och	beställande	verksamhet.	Det	finns	inga	styrdokument	som	reglerar	hur	
denna	process	ska	genomföras,	men	anges	av	de	intervjuade	vara	ett	samtal	där	beställarna	agerar	
som	kravställare.	Servicekontoret	anger	i	sitt	svar	att	förhandlingsupphandling	följer	nästan	samma	
process	som	vid	en	extern	upphandling,	det	vill	säga	det	tas	fram	förfrågningsunderlag,	behovs-
beskrivning,	kontrollplaner,	mm.	Samtidigt	säger	man	att	denna	process	ger	större	utrymme	för	
eventuella	framtida	ändringar	vid	behov.		

Genomförda	förhandlingsupphandlingar	dokumenteras	vid	Servicekontoret	på	samma	sätt	som	
andra	upphandlingar	där	Servicekontoret	lämnar	anbud,	där	beställare,	anbudssumma	och	
beställningsdatum	eller	alternativt	avslagsdatum	framgår.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Vår	bedömning	är	att	det	inte	finns	några	dokumenterade	riktlinjer	som	reglerar	hur	beställarna	ska	
agera.	Avsaknaden	av	tydliga	regler	gör	att	processen	med	beställningar	inte	är	transparent	och	
förutsägbar.	Denna	brist	påverkar	Servicekontoret	och	deras	möjlighet	till	långsiktig	planering.	Vidare	
finns	det	en	risk	för	att	kommunen	förlorar	trovärdighet	hos	externa	leverantörer.	Därför	bedömer	vi	
det	vara	av	vikt	att	tydliga	kommungemensamma	riktlinjer	tas	fram.	Återigen	vill	vi	betona	att	
processen	bör	vara	centralt	styrd	för	att	fånga	upp	det	kommungemensamma	perspektivet,	men	
med	beaktande	av	beställarnämndernas	behov	och	nuvarande	rutiner.	

Mot	denna	bakgrund	rekommenderar	vi	att	

• Kommunstyrelsen	tar	fram	kommunövergripande	styrdokument	som	inkluderar	riktlinjer	för	
när	extern	upphandling	ska	genomföras	respektive	när	Servicekontoret	ska	ges	uppdraget.	

• Beställarnämnderna	stödjer	kommunstyrelsen	i	detta	arbete	genom	att	dokumentera	
gällande	rutiner.	Detta	arbete	är	också	av	vikt	för	att	verksamheterna	ska	få	tydliga	regler	för	
när	en	upphandling	ska	initieras.	

• Servicenämnden	stödjer	kommunstyrelsens	arbete	genom	att	dokumentera	gällande	rutiner	
för	de	interna	beställningarna	(som	idag	kallas	förhandlingsupphandlingar).		
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8.7. Vilket	förhållningssätt	har	beställande	nämnder	och	bolag	till	stadens	beställar-
utförarmodell?	

Iakttagelser	

Som	det	framgår	i	beskrivningen	av	våra	iakttagelser	i	fråga	1	så	finns	det	en	allmänt	vedertagen	bild	
om	modellen,	trots	att	den	inte	finns	dokumenterad.	Intervjuerna	visar	att	modellen	anses	vara	
uttryck	för	en	politisk	vilja	och	resultatet	av	politiska	förhandlingar	och	som	sådan	inte	är	en	fråga	för	
förvaltningarna	att	diskutera.			

Intervjuerna	visar	vidare	att	förhållningssättet	skiljer	sig	från	person	till	person,	från	förvaltning	till	
förvaltning.	Det	finns	verksamheter	som	anser	att	modellen	är	nödvändig	och	har	en	stark	påverkan	
på	externa	aktörer	och	även	är	en	faktor	för	att	hålla	lägre	prisnivåer.	Samtidigt	menar	andra	att	det	
faktum	att	Servicenämnden	har	ett	resultatkrav	leder	till	brist	på	transparens	för	vad	verksamheterna	
betalar	för	och	hur	Servicenämnden	beräknar	kostnader	främst	för	de	administrativa	tjänsterna.	Det	
har	också	nämnts	att	Servicekontorets	viktigaste	roll	är	att	hjälpa	till	i	akuta	lägen	då	externa	
leverantörer	inte	kan	förväntas	ställa	upp	på	samma	villkor.		

Bedömningar	

Vi	hänvisar	till	våra	bedömningar	och	rekommendationer	som	beskrivs	i	tidigare	frågor.		

8.8. Vilken	erfarenhet	har	beställande	nämnder	och	bolag	av	Servicekontoret	i	rollen	som	
utförare?	

Iakttagelser	

Intervjuerna	tyder	på	att	beställande	nämnder	och	bolag	är	nöjda	med	Servicekontorets	tjänster.	
Samtliga	tillfrågade	menade	att	Servicekontoret	agerar	professionellt	och	levererar	tjänster	enligt	
beställning.	Intervjusvaren	visar	också	att	man	upplever	i	många	fall	att	Servicekontoret	är	lätt	och	
smidigt	att	samarbeta	med	eftersom	man	är	en	del	av	samma	organisation	med	gemensamma	mål	
och	intressen.		

Våra	iakttagelser	visar	att	det	generellt	anses	vara	viktigt	och	värdefullt	att	Servicekontoret	”ställer	
upp	när	det	behövs”,	även	i	situationer	som	man	inte	kan	kräva	av	externa	leverantörer.	Det	anses	
vidare	vara	positivt	att	processen	vid	beställning	från	Servicekontoret	är	mindre	tidskrävande	än	en	
extern	upphandling.			

Granskningen	visar	vidare	att	Servicekontorets	leveranser	vid	entreprenadtjänster	följs	upp	och	
utvärderas	på	samma	sätt	som	externa	leverantörer.	Vad	gäller	de	administrativa	tjänsterna	upplevs	
inte	Servicekontoret	som	en	leverantör	på	samma	sätt.			

Bedömningar	

Vår	bedömning	är	att	det	finns	en	positiv	bild	av	Servicekontoret	hos	de	beställande	verksamheterna.		

Gällande	de	administrativa	tjänsterna	bedömer	vi	att	det	finns	ett	behov	för	förtydligande	av	
rollerna,	både	för	beställarna	men	också	för	Servicekontorets	del.		

I	övrigt	hänvisar	vi	till	de	bedömningar	och	rekommendationer	som	beskrivs	i	tidigare	frågor.		
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8.9. Vilken	erfarenhet	har	Servicekontoret	av	beställande	nämnder	och	bolag	som	
beställare?	

Iakttagelser	

Servicekontoret	har	vid	flera	tillfällen	påpekat	att	det	saknas	en	central	styrning	av	beställar-	
utförarmodellen	(till	exempel	i	sina	riskanalyser	och	i	sin	skrivelse	till	Kommunstyrelsen).	Under	
intervjuerna	nämndes	att	de	otydliga	rollerna	påverkar	verksamheternas	engagemang	för	att	agera	
som	beställare.		

Vad	gäller	entreprenadverksamheterna	sade	tjänstepersoner	från	Servicekontoret	vid	vår	intervju	att	
beställarna	är	professionella	och	kunniga	i	sakfrågor.		

Vad	gäller	de	administrativa	tjänsterna	menade	Servicekontorets	tjänstepersoner	att	det	saknas	
beställarkompetens	och	resurser	på	beställarsidan	inom	IT-området	både	vad	gäller	tjänsternas	
innehåll	och	kvalitet.	Gällande	löneservice	och	redovisning	så	har	man	historiskt	haft	ett	nära	
samarbete	mellan	de	berörda	tjänstepersonerna	på	beställar-	respektive	utförarsidan.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Vår	bedömning	är	att	de	brister	som	beskrivs	tidigare	i	denna	rapport	rörande	otydlighet	med	
modellens	syfte,	med	beställarnas	roller	och	praktiska	riktlinjer	för	hur	de	ska	agera	påverkar	
beställarnas	agerande	negativt.		

Mot	denna	bakgrund	rekommenderar	vi	att	

• Kommunstyrelsen	tar	fram	kommunövergripande	styrdokument	som	inkluderar	riktlinjer	för	
förväntningar	för	beställarnas	agerande	gentemot	Servicekontoret.		

9. Sammanfattade	bedömningar	
Granskningens	syfte	är	att	följa	upp	de	tidigare	revisionsgranskningarna	som	bland	annat	påpekat	
avsaknad	av	styrning	av	beställar-	utförarmodellen	samt	att	bedöma	hur	väl	modellen	tillämpas	idag.		

Granskningen	förutsätter	att	det	finns	en	beställar-	utförarmodell	i	kommunen,	vilket	vi	under	
granskningens	gång	ifrågasatte.	Avsaknaden	av	dokumentation	kring	modellen,	om	dess	syfte	samt	
avsaknaden	av	uppdrag	till	berörda	nämnder	och	utformningen	av	gällande	reglemente	för	
Servicenämnden	signalerar	att	någon	beställar-	utförarmodell	inte	finns.	Samtidigt	agerar	såväl	
kommunens	tjänstemannaledning,	Servicekontorets	ledning	och	de	beställarverksamheter	som	
berörs	av	granskningen	som	om	det	funnits	en	beställar-	utförarmodell.	Därför,	med	hänsyn	till	de	
starka	organisationskulturella	signalerna,	gjorde	vi	bedömningen	att	modellen	bör	anses	existera,	
även	om	den	i	dagsläget	inte	lever	upp	till	lagstiftningens	intentioner	(som	beskrivs	under	avsnitt	7	
Revisionskriterier).		

Svaren	på	revisionsfrågorna	belyser	väl	att	några	större	förbättringar	inte	har	skett	sedan	de	förra	
revisionsgranskningarna.	Den	centrala	styrningen	är	nästintill	obefintlig.	Kommunstyrelsen	brister	i	
sitt	ansvar	att	leda	och	samordna	kommunens	angelägenheter.	Det	ligger	ett	stort	ansvar	på	
Kommunstyrelsen	för	samordning	av	sådana	frågor	som	berör	flera	nämnders	verksamheter,	vilket	
beställar-	utförarmodellen	gör.	Inom	ramen	för	sin	uppsiktsplikt	ska	Kommunstyrelsen	göra	
påpekanden	till	ansvariga	nämnder	om	de	brister	i	sin	styrning	av	verksamheten,	vilket	inte	heller	har	
skett.	Därför	bedömer	vi	att	Kommunstyrelsen	också	brister	i	att	uppfylla	sin	uppsiktsplikt.	Vidare	ska	
Kommunstyrelsen	väcka	och	bereda	sådana	ärenden	till	Kommunfullmäktige	som	är	av	större	
betydelse	för	kommunen.	Vad	gäller	beställar-	utförarmodellen	så	visar	granskningen	att	det	saknas	
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ett	politiskt	förtydligande	som	beskriver	syftet	och	målet	med	modellen.	Kommunstyrelsen	bedöms	
därför	också	ha	brustit	i	sitt	ansvar	att	bereda	ärendet	till	Kommunfullmäktige.	

Servicenämnden	bedöms	vara	den	drivande	aktören	för	att	få	modellen	att	fungera.	Samtidigt	ges	
Servicenämnden	inte	tillräckligt	tydliga	styrsignaler	vilket	försvårar	deras	arbete.	Den	ekonomiska	
styrningen,	genom	att	lägga	ett	resultatkrav	på	Servicenämnden,	bidrar	till	att	försämra	koncern-
nyttotänkandet	i	organisationen	som	helhet.		

Beställarnämnderna	(Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden	och	Lokalförsörjnings-
nämnden)	bedöms	brista	i	sin	styrning	av	de	egna	verksamheterna	genom	att	inte	ha	ändamålsenliga	
styrdokument	för	att	ange	riktlinjer	för	hur	beställar-	utförarmodellen	ska	hanteras	praktiskt	i	
respektive	förvaltning.	Styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	bedöms	agera	enligt	gällande	lagar	för	
kommunala	aktiebolag	genom	att	konkurrensutsätta	samtliga	i	denna	granskning	berörda	
upphandlingar.		

Vad	gäller	frågan	hur	väl	beställar-	utförarmodellen	tillämpas	idag	visar	granskningen	att	det	ges	stort	
tolkningsutrymme	för	hur	modellen	ska	tillämpas,	främst	hos	beställarnämnderna,	vilket	vi	menar	är	
ett	resultat	av	avsaknaden	av	tydliga	styrsignaler.	Därför	är	vår	bedömning	att	modellen	tillämpas	i	
olika	hög	utsträckning.	Beträffande	entreprenadtjänsterna	tillämpas	modellen	mer	konsekvent.	
Beträffande	de	administrativa	tjänsterna	bedömer	vi	att	modellen	är	att	ses	som	en	intern	
organisationslösning	snarare	än	en	modell	som	skapar	kostnadsmedvetenhet.		

Sammanfattningsvis	lämnar	vi	följande	rekommendationer:	

Till	Kommunstyrelsen:		

• att	ta	initiativ	till	ett	ärende	i	fullmäktige	för	att	intentionen	och	syftet	med	beställar-	
utförarmodellen	ska	tydliggöras	och	dokumenteras.	

• att	förstärka	uppsikten	över	de	nämnder	som	berörs	av	modellen.		
• att	påbörja	ett	arbete	där	en	kommungemensam	styrmodell	utformas	för	beställar-	

utförarmodellen	och	där	både	beställarnämndernas	och	utförarnämndens	roller	och	ansvar	
tydliggörs.	

• att	påbörja	ett	kommunövergripande	arbete	med	att	utforma	styrdokument	som	beskriver	
ansvar	och	förväntningar	för	såväl	beställarnämnderna,	bolagsstyrelsen	som	för	
Servicenämnden.	Kommunstyrelsen	bör	också	ta	fram	kommunövergripande	styrdokument	
som	inkluderar	riktlinjer	för	när	extern	upphandling	ska	genomföras	respektive	när	
Servicekontoret	ska	ges	uppdraget.	Styrdokumenten	bör	även	inkludera	riktlinjer	för	
förväntningar	för	beställarnas	agerande	gentemot	Servicekontoret.	
Det	är	nödvändigt	att	arbetet	med	att	utforma	styrmodellen	och	styrdokumenten	
genomsyras	av	en	helhetssyn	med	koncernnyttan	i	fokus.	Därför	är	det	också	av	vikt	att	
arbetet	styrs	och	samordnas	av	Kommunstyrelsen.		

• att	utreda	och	förtydliga	om	och	i	så	fall	när	och	hur	Servicenämnden	ska	träda	in	som	
leverantör	vid	extraordinära	händelser	eller	då	externa	leverantörer	inte	anses	kunna	
uppfylla	särskilda	krav	på	tjänsterna.	Denna	fråga	bör	utredas	ur	ett	perspektiv	där	
verksamheternas	behov	beaktas	men	också	där	Servicenämndens	förutsättningar	utreds	för	
att	hålla	beredskap.		

• att	initiera	en	utredning	och	sedan	ett	ärende	till	Kommunfullmäktige	för	att	tydliggöra	om	
det	finns	en	vilja	att	konkurrensutsätta	det	administrativa	området	och	om	ja,	ska	det	göras	
med	hjälp	av	beställar-	utförarmodellen.	



	

	 20	

• att	se	över	hur	Servicenämndens	redovisning	kan	förbättras	så	att	den	säkerställer	tillräcklig	
transparens	och	spårbarhet.	

Vi	rekommenderar	Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	
samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB,	under	tillsyn	och	ledning	av	Kommunstyrelsen,	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	utformning	av	riktlinjer	för	hur	verksamheterna	ska	
agera	i	sina	roller	som	beställare	gentemot	Servicenämnden.	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	genom	att	utforma	riktlinjer	för	hur	beställar-	
utförarmodellen	ska	tillämpas	i	verksamheterna,	med	fokus	på	förtydligande	om	när	extern	
upphandling	ska	initieras	respektive	när	Servicekontoret	bör/ska	anlitas.		

Vi	rekommenderar	Servicenämnden	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	att	tydliggöra	hur	prisnivåerna	för	de	
administrativa	tjänsterna	sätts	och	dokumentera	detta	samt	göra	denna	dokumentation	
tillgänglig	för	beställarna.	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	att	ta	fram	kommungemensamma	styrdokument	
genom	att	dokumentera	gällande	rutiner	för	de	interna	beställningarna	(som	idag	kallas	
förhandlingsupphandlingar).		

	

	

Malmö,	2019-09-	

Qualitarium	AB	

	

	

Teodora	Heim		 Roland	Svensson	
av	SKYREV	certifierad	kommunal	yrkesrevisor		 Kvalitetssäkrare	
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Bilaga	1	–	Genomförda	intervjuer	
	

I	samband	med	granskningen	har	intervjuer	genomförts	den	7	augusti	och	den	15	augusti	i	Borås.	De	
intervjuade	är:	

Tjänstepersoner	från	Stadsledningskansliet	i	ledande	befattningar	(kommunchef,	ekonomichef,	
finanschef,	personalchef	och	upphandlingschef)	

Förvaltnings-,	avdelnings-	och/eller	enhetschefer	från	Servicekontoret,	Tekniska	förvaltningen,	
Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen	och	Mark-	och	exploateringsenheten	

IT-strateger	från	Stadsledningskansliet	

Tillförordnad	verkställande	direktören	för	Borås	Energi	och	Miljö	AB	
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Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium 
AB att genomföra en fördjupad granskning av beställar- ut-
förarmodellen i organisationen. Syftet med granskningen är 
att göra en uppföljning av tidigare genomförda granskningar 
av beställar- utförarmodellen och att belysa hur väl modellen 
tillämpas idag. Granskningen genomfördes med hjälp av 
dokumentstudier samt intervjuer.

Granskningsresultat
Granskningen förutsätter att det finns en beställar- utförar-
modell i kommunen, vilket under granskningens gång ifrå-
gasattes. Avsaknaden av dokumentation kring modellen, om 
dess syfte samt avsaknaden av uppdrag till berörda nämnder 
och utformningen av gällande reglemente för Servicenämn-
den signalerar att någon beställar- utförarmodell inte finns. 
Samtidigt agerar såväl ledande tjänstemän vid Stadslednings-
kansliet, Servicekontorets ledning och de beställarverksam-
heter som berörs av granskningen som om det funnits en 
beställar- utförarmodell. Därför, med hänsyn till de starka 
organisationskulturella signalerna, gjordes bedömningen att 
modellen bör anses existera, även om den i dagsläget inte 
lever upp till lagstiftningens intentioner.

Kommunstyrelsens styrning och uppsikt
Granskningens resultat belyser att några större förbättringar 
inte har skett sedan de förra revisionsgranskningarna genom-
förda 2014 och 2015. Den centrala styrningen är nästintill 
obefintlig. Kommunstyrelsen brister i sitt ansvar att leda och 
samordna kommunens angelägenheter när man har underlå-
tit att vidta åtgärder för att utveckla en kommungemensam 
styrning för modellen. Det ligger ett stort ansvar på Kom-
munstyrelsen för samordning av sådana frågor som berör fle-
ra nämnders verksamheter, vilket beställar- utförarmodellen 
gör. Inom ramen för sin uppsiktsplikt ska Kommunstyrelsen 
göra påpekanden till ansvariga nämnder om de brister i sin 
styrning av verksamheten, vilket inte heller har skett. Därför 
bedömer vi att Kommunstyrelsen också brister i att uppfylla 
sin uppsiktsplikt. Vidare ska Kommunstyrelsen väcka och 
bereda sådana ärenden till Kommunfullmäktige som är av 
större betydelse för kommunen. Vad gäller beställar- utförar-
modellen så visar granskningen att det saknas ett politiskt 
förtydligande som beskriver syftet och målet med modellen. 
Kommunstyrelsen bedöms därför också ha brustit i sitt an-
svar att bereda ärendet till Kommunfullmäktige.

Beställar- utförarmodellens tillämpning
Servicenämnden bedöms vara den drivande aktören för att 
få modellen att fungera. Samtidigt ges Servicenämnden inte 
tillräckligt tydliga styrsignaler, vilket försvårar deras arbete. 
Servicenämndens drivande roll leder till ett tolkningsöver-
tag från Servicekontorets sida, eftersom Servicekontorets 
tolkning är det enda som finns dokumenterad. Detta i sin tur 
innebär risker för att fokus kommer bort från det kommunö-

vergripande perspektivet. Även den ekonomiska styrningen, 
genom att lägga ett resultatkrav på Servicenämnden, bedöms 
bidra till att försämra koncernnyttotänkandet i organisatio-
nen som helhet.

Granskningen visar att det inte finns några dokumenterade 
riktlinjer som reglerar hur beställarna ska agera. Avsakna-
den av tydliga regler gör att processen med beställningar 
inte är transparent och förutsägbar. Denna brist påverkar 
Servicekontoret och deras möjlighet till långsiktig planering. 
Vidare finns det en risk för att kommunen förlorar trovärdig-
het hos externa leverantörer. De tidigare revisionsrapporter-
nas rekommendationer har inte resulterat i några konkreta 
åtgärder från de nämnder som berördes i sina roller som 
beställare. Avsaknaden av den centrala styrningen gör att 
beställarnämnderna inte har tillräckligt tydligt uppdrag att ta 
fram några styrdokument för hur beställar- utförarmodellen 
ska hanteras. Samtidigt bedömer vi att Tekniska nämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden, Lokalförsörjningsnämnden 
samt styrelsen i Borås Energi och Miljö AB har ett ansvar 
för att stödja Kommunstyrelsen genom att utforma riktlinjer 
för de egna verksamheterna för att tydliggöra hur modellen 
ska hanteras i det dagliga arbetet och därmed bidra till att en 
kommungemensam styrmodell kommer på plats.

Modellens tillämpning inom entreprenader visar inte någon 
systematik. Modellen tolkas och tillämpas olika i de olika 
verksamheterna, vilket leder till en risk att koncernnyttan 
inte sätts i fokus, utan modellen tolkas och tillämpas efter 
verksamheternas egna syften. Att modellen tillämpas olika 
i de olika verksamheterna riskerar också att upphandlings-
processen inte är transparent och att kommunens agerande 
utåt blir oförutsägbart. Vidare bedömer vi det vara en brist 
att Servicekontorets uppdrag att erbjuda beredskap inte är 
centralt styrt från kommunledningen, som en del av att till-
godose kommunens totala behov av beredskap.

Inom det administrativa området är tillämpningen av bestäl-
lar- utförarmodellen likartad i hela kommunen. Samtidigt 
konkurrensutsätts inte det administrativa området, utan 
modellen är en interorganisatorisk lösning för hur de berörda 
tjänsterna hanteras i kommunen. Det saknas kunskap om 
den externa marknaden och om prisbilden, både hos bestäl-
larna och hos Servicenämnden. Därför bedömer vi att det 
inte tillämpas en tydlig beställar- utförarmodell med syfte 
att främja kostnadsmedvetenhet och effektivitet inom det 
administrativa området.

Det finns en positiv bild av Servicekontoret hos de beställan-
de verksamheterna. Samtidigt påverkas beställarnas agerande 
negativt av de brister som beskrivs tidigare: otydlighet med 
modellens syfte, med beställarnas roller och avsaknaden av 
praktiska riktlinjer.
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Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att det i huvudsak inte har genomförts 
några åtgärder med utgångspunkt i Stadsrevisionens tidigare 
granskningar och att modellen inte lever upp till kommu-
nallagens intentioner. Beställar- utförarmodellen präglas av 
stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. 
Identifierade brister innebär att det finns risk för att koncern-
nyttoeffekter inte uppnås, allvarliga brister vid en extraordi-
när händelse och för bristande transparens mellan såväl Borås 
Stads nämnder/förvaltningar som gentemot externa aktörer. 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att bristerna 
är så omfattande att Kommunstyrelsens styrning och uppsikt 
över beställar- utförarmodellen inte kan ses som ändamålsen-
lig.

Sammanfattningsvis lämnar vi följande rekommendationer.

Vi rekommenderar Kommunstyrelsen:
• att ta initiativ till ett ärende i Kommunfullmäktige för 

att intentionen och syftet med beställar- utförarmodellen 
ska tydliggöras och dokumenteras

• att förstärka uppsikten över de nämnder som berörs av 
modellen

• att påbörja ett arbete där en kommungemensam styrmo-
dell utformas för beställarutförarmodellen och där både 
beställarnämndernas och utförarnämndens roller och 
ansvar tydliggörs

• att påbörja ett kommunövergripande arbete med att ut-
forma styrdokument som beskriver ansvar och förvänt-
ningar för såväl beställarnämnderna, bolagsstyrelsen som 
för Servicenämnden

• Kommunstyrelsen bör också ta fram kommunöver-
gripande styrdokument som inkluderar riktlinjer för 
när extern upphandling ska genomföras respektive när 
Servicekontoret ska ges uppdraget. Styrdokumenten bör 
även inkludera riktlinjer för förväntningar för beställar-
nas agerande gentemot Servicekontoret

• Det är nödvändigt att arbetet med att utforma styrmo-
dellen och styrdokumenten genomsyras av en helhetssyn 
med koncernnyttan i fokus. Därför är det också av vikt 
att arbetet styrs och samordnas av Kommunstyrelsen

• att utreda och förtydliga om och i så fall när och hur 
Servicenämnden ska träda in som leverantör vid extraor-
dinära händelser eller då externa leverantörer inte anses 
kunna uppfylla särskilda krav på tjänsterna. Denna fråga 
bör utredas ur ett perspektiv där verksamheternas behov 
beaktas men också där Servicenämndens förutsättningar 
utreds för att hålla beredskap

• att initiera en utredning och sedan ett ärende till Kom-
munfullmäktige för att tydliggöra om det finns en vilja 
att konkurrensutsätta de administrativa området och om 
ja, ska det göras med hjälp av beställar- utförarmodellen?

• att se över hur Servicenämndens redovisning kan för-

bättras så att den säkerställer tillräcklig transparens och 
spårbarhet

Vi rekommenderar Tekniska nämnden, Fritids- och folkhäl-
sonämnden, Lokalförsörjningsnämnden samt styrelsen i Borås 
Energi och Miljö AB, under tillsyn och ledning av Kommunsty-
relsen:

• att stödja Kommunstyrelsens arbete med utformning av 
riktlinjer för hur verksamheterna ska agera i sina roller 
som beställare gentemot Servicenämnden

• att stödja Kommunstyrelsens arbete genom att utforma 
riktlinjer för hur beställarutförarmodellen ska tillämpas 
i verksamheterna, med fokus på förtydligande om när 
extern upphandling ska initieras respektive när Servi-
cekontoret bör/ska anlitas.

Vi rekommenderar Servicenämnden:
• att stödja Kommunstyrelsens arbete med att tydliggöra 

hur prisnivåerna för de administrativa tjänsterna sätts 
och dokumentera detta samt göra denna dokumentation 
tillgänglig för beställarna.

• att stödja Kommunstyrelsens arbete med att ta fram 
kommungemensamma styrdokument genom att doku-
mentera gällande rutiner för de interna beställningarna 
(som idag kallasförhandlingsupphandlingar).
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Rapport om byggprojekt 2020-01-21 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Rapport om byggprojekt redovisas återkommande vid Lokalförsörjnings-

nämndens sammanträde.               
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Alideberg förskola, Vildmarken 
Förskolan ska ersätta paviljong Solgårdens förskola. 120 pl +20 pl dygnet runt verksamhet.   

 

Sjömarkenskolan ombyggnation 
Om- och tillbyggnad av Sjömarkenskolan med totalentreprenad i samverkan. Skolan kommer att rymma 630 

elever efter ombyggnation. Inflyttning vårtermin 2020. Invigning 16 januari.  

 

Kronängskolan 2 (Modulskola) 
Besiktning och slutsamråd är klart. Verksamhet flyttar in under okt. Elever flyttar in v. 45.  
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Sven Eriksonvallen ny-/ombyggnad 
Ersätta modulbyggnaderna, kiosken och den fristående befintliga byggnaden med en ny större byggnad med 

nya omklädningsrum. Efter slutbesiktning sker arbeten i den närliggande gamla läktarbyggnaden.   

Strandvägens förskola, Sandared 
Nybyggnad av förskola med 120 platser. Projektering startad i maj och planerad produktionsstart juni 2019. 

Entreprenör antagen. Bygglov överklagat. Länsstyrelsen har beslutat att ogilla överklagan. Beslutet överklagat 
till Mark- och miljödomstolen 20191017 – cirka 6 månader för beslut.  

 

 

Skjuthall Polisutbildningen 
Inomhusskjuthall till polisutbildningen med 15 skjutbanor. Produktion startad mars 2019. Vissa kompletterande 

markarbeten återstår.  
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Byttorpskolan om- och tillbyggnad 
Utökad elevkapacitet från 275 till 567 elever. Produktionsstart oktober 2019.  

 

 
Färgargatans LSS 

Nybyggnad 6 lägenheter. Planerad produktionsstart jan 2020. Bygglovet överklagat.  

  

Skogsfrugatan SOL-boende 
Nybyggnad 10 lägenheter. Planerad produktionsstart sommar 2020.   
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Anslagsframställan 
2019-10-22
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Borås simarena reinvestering 
Renovering av främst ytskikt. Projektering återupptagen. Prel. produktionsstart maj 2020. 

 

Myråsskolan om-/tillbyggnad  
Utökad elevkapacitet med 1-parallell F-6. Projektering startad mars 2019. Preliminär byggstart jan 2021. 

Detaljplanearbete pågår.  

 

 
 

Sörmarkslidens LSS 
Nybyggnad 6 lägenheter. Planerad produktionsstart våren 2020. Detaljplanen överklagad. 
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Sjöbovallen ombyggnad  
Nybyggnad av omklädningsbyggnad med klubblokal. Rivning befintliga byggnader. Preliminär byggstart sep 

2020 och färdigställande är prel. sommaren 2021.  

 

Backhagsvägens LSS 
Nybyggnad 5 lägenheter (autism). Planerad produktionsstart våren 2020. 

 
Trandaredskolan utbyggnad kök 

Utbyggnad av skolans tillagningskök. Preliminär byggstart juni 2020, färdigställande prel. årsskiftet 2020/21. 

 

 

 

  

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000

Ack. utfall dec Slutprognos

63182

Under projektering

Förstudie
2017-09-19

Projekteringsframställan
2019-08-20 Nuläge

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000 20 000

Ack. utfall dec Slutprognos

66212

Under upphandling

Förstudie
2018-06-11

Projekteringsframställan
2019-08-20 Nuläge

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000

Ack. utfall dec Slutprognos

62511

Under upphandling

Förstudie
2019-03-19

Projekteringsframställan
2019-08-20 Nuläge



RAPPORT OM BYGGPROJEKT 2020-01-21 

  
 

   

Förstudier 
Almåsgymnasiet innergård 
Förstudie avslutad. 

Bäckängsgymnasiet utökat lokalbehov 
Förstudie avslutad. 

Erikslundskolan ombyggnad 
Ursprunglig inriktning var energieffektivisering. Uppdraget kompletterat av verksamheten och med 
omfattning. Förstudie pågår. 

Guttasjön om- och tillbyggnad 
Förstudie pausad. Inväntar nytt besked från Räddningsförbundet.  

Kristinegården förskola 
Förstudien är klar. Omtag pga. planändring.  

Kristinegränd vård- och omsorgsboende 
Förstudie pågår.  

Metergatan ombyggnad  
Förstudie klar. 

Ny idrottshall Boda 
Föranalys klar. Förstudie pågår, avslutas i januari.  

Ny idrottshall Fristad  
Förstudie avslutad. 

Ny isyta 
Förstudie pågår. 

Ny skola Gässlösa 
Förstudien pågår. Detaljplanearbetet pågår.  

Särlaskolan ombyggnad 7-9 
Fortsatt förstudie pågår.   

Tummarpskolan renovering 
Förstudie ej startad. Föranalys/förstudie startas prelimärt kvartal ett 2020. 
 

Vinkelvägens förskola 
Förstudie påbörjad.  
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Under garanti 
Garantiskede 2 år: Garantibesiktning 2017 

Solosången      april 2017 
Orangeriet   maj 2017 

Garantibesiktning 2018 
Almåsgymnasiet vht-anp.  januari 2018 
Sven Eriksongymnasiet vht-anp. februari 2018 
Kransmossen idrottsområde  maj 2018 
Almåsgymnasiet tillagningskök augusti 2018 
Bäckängsg. vht-anp hiss gymnastik augusti 2018 
Viskastrandsgymnasiet vht-anp 2016 augusti 2018 
Dammsvedjan förskola, LärKan augusti 2018 
Almåsgymnasiet vht-anp 2016 september 2018 
Badhusgatan SOL-boende  oktober 2018 
Dammsvedjans SOL-boende  november 2018 
Norrby fritidsgård och mötesplats december 2018 

Garantibesiktning 2019 
Bäckängsgymnasiet etapp 1  mars 2019 
Almåsgymnasiet autismspektra mars 2019 
Sagavallen förskola  november 2019 
Bäckängsgymnasiet bibliotek matsal   september 2019 
Särlaskolan åtgärder yttre delar september 2019 
Hulta Ängar gångväg  november 2019 

Garantibesiktning 2020                    
Fristad 1, Tallbackens fsk  januari 2020 
KreaNova förskola   januari 2020 
Fristad högstadiet ombyggn.  december 2019 
Gånghesterskolan  december 2020 
Stadsparksbadet   december 2020 
Daltorpskolan fritidsgård & Skolbibliotek december 2020 
Scenteknik Stadsteatern  september 2020 
Skatehallen tillbyggnad  september 2020 

 

Garantibesiktning 2021        
Viskastrandgymnasiet ombyggnad maj 2021   
Sven Eriksonsgymnasiet    augusti 2021  
Vattentornet         juni 2021 

Garantiskede 5 år: Garantibesiktning 2018 
Kronängs IP     januari 2018 
Lundbyhallen   februari 2018  
Bäckängsgymnasiet om- och tillbygg. mars 2018 
Frufällegården  juli 2018 
Kelvingatan   juli 2018 
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Hestra förskola  december 2018 
Bergdalskolan   december 2018 

Garantibesiktning 2019 
Kypegården upprustning  januari 2019 
Barnens kulturrum  februari 2019    
Logatan LSS (Älggatan)  mars 2019 
Teknikgatan SOL-boende   maj 2019 

Garantibesiktning 2020 
Milstensgården fsk  januari 2020 
Trandaredgårdens fsk  februari 2020 
Frufällegården mottagningskök mars 2020 
Kristinebergskolan  juni 2020 
Boråshallen stolar/jumbotron september 2020 
Sandaredsbadet  december 2020 
Kadriljgatan LSS  juli 2020 

Garantibesiktning 2021 
Bodaskolan etapp 2  juni 2021 
Kristinebergskolan   december 2021 

Garantibesiktning 2024 
Sven Eriksonsgymnasiet  augusti 2024 

Garantibesiktning 2022 
Bodaskolan Etapp 3, plan 4  augusti 2022 
Kransmossen förskola  aug 2022 
Kärrabackens förskola  okt 2022 

Garantibesiktning 2023 
Fristad Högstadie  januari 2023 
Tallbackens förskola  januari 2023 
Gånghesterskolan   december 2023 
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Lokalförsörjningsnämnden 
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Bahra Gaphour Ali 
Handläggare 
033 357332 
 

 

 

Projekteringsframställan för Badstrandsvägens 

förskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende nybyggnation av 

Badstrandsvägens förskola, Badstrandsvägen, del av Räveskalla 1:36.        

 

Projektets handläggning 

Behovet av en ny förskola är sedan tidigare nämnt i lokalresursplanen 2019-

2021. Förskoleförvaltningen har lagt fram önskemål om en ny förskola i 

Sjömarken.  

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en budget om 

43 400 000 kr 

Projektbeskrivning och mål 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen har genomfört förstudien tillsammans med 

representanter från Förskoleförvaltningen.  

Tomtens förutsättningar medger att förskolan kan uppföras i en plan. 

Lokalerna delas in i hemvister samt aktivitetsutrymmen där barnen kommer att 

måla, skapa, läsa och experimentera. Det finns även arbetsplatser för 

pedagogerna, kontor för rektor, samtalsrum, tillagningskök och en matsal. 

 

Utformningen av lokalerna följer Borås Stads riktlinjer för ny- och 

ombyggnation av förskola och har anpassats till skolverkets riktlinjer för 

förskolor. Byggnaden är på totalt 1250m² BRA exkl. komplementbyggnader. 

Förskolan får tillgänglighetsanpassade lokaler enligt Västra Götalandsregionens 

riktlinjer och en P-märkt inomhusmiljö. Byggnadens placering och väderstreck 
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medger möjlighet att förse byggnaden med solcellspaneler. Effektivitet av 

solcellspaneler utreds närmare under projekteringen. 

 

Tomten delas upp i tydliga zoner för lek och transport. Lekgårdens storlek 

följer lokalprogrammet och kommer enligt önskemål från förskoleförvaltningen 

att delas upp i småbarn- och syskoninriktad utformning. Parkering för 

föräldraangöring och personal anordnas i östra delen av tomten på den 

allmänna parkeringsplatser. Parkeringsplatserna skall struktureras upp och 

bekostas av projektet. 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen har i samråd med vägföreningen i Sjömarken 

och tekniska förvaltningen föreslagit hastighetsdämpande åtgärder på 

Hästhovsvägen enligt bifogade ritningar.  

Dessutom har kompensationsåtgärder för badresors verksamhet föreslagits och 

kommer att utföras under byggnationen av förskolan. Förslag på 

kompensationsåtgärder har förankrats med Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Enligt bestämmelser i detaljplanen skall ovannämnda kompensationsåtgärder 

utföras av Lokalförsörjningsförvaltningen i samband med byggnation av 

förskolan och kommer således att belasta projektet. 

 

Förskoletomten ligger nära järnvägen varför två bullerplank skall uppföras för 

att klara av bullerkraven enligt Naturvårdsverkets riktlinjer på förskolegården. 

Enligt bestämmelserna i detaljplanen skall förskolans fasad och tak uppföras i 

obrännbart material. Förslagsvis kan byggnadens stomme och fasad vara av 

betong. 

 

Konsekvensanalys lokaler 

Behovet av en ny förskola är sedan tidigare nämnt i lokalresursplanen. 

Förskoleförvaltningen har lagt fram önskemål om en ny förskola i Sjömarken.  

Denna förskola ska ersätta paviljong Sjögårdens förskola på 60 platser i 

Sjömarken, men även utöka totala antalet förskoleplatser i området. 

Tidplan 

Projektering beräknas pågå under våren 2020. Bedömd produktionsstart är satt 

till hösten 2020 med inflyttning januari 2022. 

Ekonomi 

Projektets budget är kalkylerad till 43 400 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 32 388 kronor. 
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Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

     År 2020  

Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av investeringen 2 176 040 kr  

Ny driftskostnad (uppskattad) 619 375 kr  

Total kostnad 2 795 415 kr   
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning.  

Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2020  

Ny schablonhyra  2 352 500 kr  

Total intäkt/hyra 2 352 500 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2020  

Totalhyra 2 352 500 kr  

Avgående hyra - 1 259 604 kr  Hyrd paviljong 

Hyresförändring 1 092 896 kr   

 

Avgående hyran för Paviljong Sjögården, som ersätts av den nya förskolan på 

Badstrandsvägen, är 1 259 604 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar                               

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Förskolenämnden  

 

 
 
Helen Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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SKALA 1:200 A3
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KOMPENSATIONSÅTGÄRDER/PARKERING
SKALA 1:800 A3

BADRESOR

BEF. LEKPLATS

FÖRSKOLA
Pingisbord
Två av de befintliga pingisborden 
flyttas till nytt läge. Ytan där borden 
står idag förses med gräs.

Stängsel hundgård
Inhängnad av hundgården justeras så att kullen kan 
användas av Badresors besökare. 

Grusplan/parkering
Delar av befintlig grusyta blir parkering som avgränsas mot 
grusplanen med ett ca 3m högt stängsel.

Samlingsplats
Befintlig boulbana ersätts med gräsyta som 
kan användas som samlingsplats.

Parkering
Parkeringsytan struktureras och förses med 
träd. Det skapas tre uppställningsplatser för 
bussar avsedda för badresors besökare.
ÅV-stationen får ett nytt läge.
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HASTIGHETSDÄMPANDE ÅTGÄRDER
HÄSTHOVSVÄGEN /SLALA :800 A4

Förhöjd gångpassage
Vid infarten till parkeringen förbinds gångvägar 
med en förhöjd gångpassage. Förhöjningen 
bidrar också till att hastigheten på passerande 
fordon sänks.

Vägbula
I tre punkter längs Hästhovsvägen föreslås vägbulor 
för att sänka hastigheten. Detta kan även bidra tilla 
att minska ev. genomfartstrafik.
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Anslagsframställan för Brotorpsgatans LSS 

Ombyggnad 

 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Brotorpsgatan LSS 

ombyggnation, Brotorpsgatan 3, Kadriljen 12.        

               

 

Projektets handläggning 

Sociala omsorgsnämnden hemställde 2018-10-16 till Lokalförsörjningsnämnden 

att starta en förstudie gällande ombyggnad/tillbyggnad av Brotorpsgatan 3.  

 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 med en budget om 

5 000 000 kr 

Projektbeskrivning och mål 

Nuläge 

Brotorpsgatans LSS är sedan en tid tillbaka inte i drift som korttidsboende, 

vilket gör lokalen disponibel. 

Mål 

Projektet innebär att Brotorpsgatans LSS anpassas för att kunna fungera som 

ett barnboende. Byggnaden anpassas för att inrymma tre lägenheter och en 

gemensam lokaldel, samt personalutrymmen. Ombyggnaderna sker inom 

befintlig huskropp som är 287 m² BRA. 
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Konsekvensanalys lokaler 

Sociala omsorgsförvaltningen har idag behov av att kunna erbjuda en lägenhet 

för barn då det finns ett taget beslut på detta. Antalet lägenheter för att kunna 

täcka ett framtida behov bedöms till totalt tre stycken. 

Tidplan 

Projektering våren 2020. Byggstart sommaren 2020 med inflyttning preliminärt 

årsskiftet 2020/21. 

Ekonomi 

Projektets budget är kalkylerad till 5 000 000 kronor.   

 

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 16 667 kronor. 

 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2019 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  32 775 kr Avser befintlig byggnad 

Befintlig driftskostnad  183 981 kr Avser befintlig byggnad 

Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av 
investeringen 282 054 kr Ny eller tillägg för ombyggnad 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 0 kr  

Avgående lokalkostnad för LFN 0 kr  

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad 498 810 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning.  

Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2020 Förklaring 

Befintlig schablonhyra SOF 359 037 kr 1251:-/m2 

Avgående schablonhyra SOF -359 037 kr 1251:-/m2 

Befintlig hyra boende 0 kr  

Byggentreprenad 3 810 000 kr 
Projektering  300 000 kr 
Kontroll och besiktning 50 000 kr 
Bygglov och anslutningsavgifter 40 000 kr 
Oförutsett  400 000 kr 
Projekt-/byggledningskostnad 400 000 kr 
Ränta under byggtid  0 kr 

Summa total för projektet exkl. moms 5 000 000 kr 



Borås Stad 
Datum 

2020-01-21 
 Sida 

3(3) 

 

 

Befintlig gemensamma ytor LFF 0 kr  

Ny schablonhyra för BRA 301 193 kr 1741:-/m2 

Ny hyra boende 64 800 kr 5 400:-/lgh (1 lägenhet) 

Ny gemensamma ytor LFF  8 705 kr 1741:-/m2 

Total intäkt/hyra 374 698 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2019  

Totalhyra 374 698 kr  

Befintlig schablonhyra - 359 037 kr  

Avgående hyra - 0 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring  15 661 kr  

 

Avgående hyran för nuvarande lokaler verksamhetens namn (x avdelning), som ersätts 

av den nya verksamhetstyp ex förskola, är xxx kronor. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Ritningar 

Bilaga 2: Budgetsammanställning 

Bilaga 3: Investeringskalkyl        

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

 
 
Helene Sandberg  
Ordförande 

Anders Waldau  

Förvaltningschef 
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24,9 m2

A111
RWC/D
5,9 m2

A123
APPARATRUM
4,7 m2

A109
RWC/D
5,6 m2

A103
WC/D
2,9 m2

A101
ENTRÉ
14,5 m2

A121
KÖK
25,2 m2

A120
FRD
3,2 m2

ELC

LGH 2
32,9 m2

A115
RWC/D
11,5 m2

A116
TVÄTT
8,1 m2

A113
KORRIDOR
14,8 m2

A112
KORRIDOR
6,7 m2

A119
AKTIVITETSRUM
13,9 m2

A122
FRD
3,2 m2

A114
VARDAGSRUM/SOV
21,0 m2

A104
KORRIDOR
19,2 m2

A110
VARDAGSRUM/SOV
18,3 m2

A107
EXPEDITION
6,0 m2 A106

OMKL.
7,0 m2

A102
PERSONAL
23,9 m2

A105
FÖRRUM
5,8 m2

A108
PERSONAL SOV.
6,6 m2

LGH 1
30,5 m2

A118
RWC/D
6,5 m2

A117
VARDAGSRUM/SOV
23,5 m2

= NY VÄGG

FÖRKLARINGAR OCH FÖRESKRIFTER

MÅTT ANGES I MILLIMETER.
NYA DÖRRAR MONTERAS 100 MM FRÅN VÄGGHÖRN OM EJ
ANNAT MÅTT ANGES PÅ RITNING.

OMBYGGNAD

PLANER

= HÅLTAGNING I BEFINTLIG VÄGG

= IGENSÄTTNING I BEFINTLIG VÄGG

= BEFINTLIG VÄGG

= BEFINTLIG INREDNING SOM RIVS

BETECKNINGAR

DM  = DISKMASKIN

F  = FRYS

G  = GARDEROB

HS  = HÖGSKÅP

K  = KYL

STS = STÄDSET

TB = TVÄTTBÄNK

TP = TVÄTTPELARE

TS = TORKSKÅP

UB = UTSLAGSBACK

 

= LÖS MÖBLERING

= KAPPHYLLA

201X-XX-XX
XX

.

. . . . .



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx
Projekt nr: xxxxx   

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum
Akt Fritt (Utgiftsslag) 2020-01-21 Akt Fritt (Utgiftsslag) 2020-01-21

Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag 

Budget Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK
9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 2 110 Myndighetskostnader 0 40 0 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 40
9641 8232, 8235   Markarbeten 200 9645 8045   Anslutningsavgifter
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 0 300 0 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 400 9651 8611,8615   Arkitekter 80
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 500 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 30
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 30
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 40
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 50
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult
9641 8412, 8415   Elinstallation 600 9651 8731,8735   Akustikkonsult 40
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 30

Summa entreprenadutgift 0 3 810 0 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult
Summa byggherrekostnad 0 790 0 0 Kostnader för kontroll 0 50 0 0
Summa utgifter projektet 0 4 600 0 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 50

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss

9652 8865   Kontroll Kök
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 400 9652 8885   Kontroll Övrigt
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 400
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 0 0 0 0

Summa total för projektet 0 5 000 0 0 9852 8125   Ränta under byggtid

Yta m² BTA 300 300 300 9859 8135   Dröjsmålsräntor
Utgift total kr/m² BTA 16 667 0 0 Summa byggherrekostnad 0 790 0 0
Utgift entreprenad kr/m² BTA 12 700 0 0
Utgift byggherre kr/m² BTA 2 633 0 0

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Brotorpsgatans LSS

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr  /

Färdigställt Hösten 2020

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 
är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar 
och lekutrustning. 200 000 4,00% 200 000 4,00%

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget )

0,00% 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 
bjälklag, bärande väggar/pelare, 
takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar / 
färdiga ytterväggsstommar med puts- 
tegelbeklädnad

200 000 4,00% 200 000 4,00%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-
sanering 300 000 6,00% 300 000 6,00%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 
balkongerräcken, stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 
entrepartier och glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 
råspont, säkerhetsanordningar, 
takbryggor, stosar, hängrännor, 
beslagning. 400 000 8,00% 400 000 8,00%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 
partier, sakvaror, köksinredningar, 
badrumsinredningar, övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

810 000 16,20% 810 000 16,20%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, 
innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 
träfasader, ytskikt papp- och plåttak 300 000 6,00% 300 000 6,00%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 
elanläggning och va-anläggning, 
undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning 1 000 000 20,00% 1 000 000 20,00%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 
torktumlare 100 000 2,00% 100 000 2,00%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 
solceller, teleanläggning 500 000 10,00% 500 000 10,00% Delsumma

3 810 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 300 000 6,00% 300 000 6,00%

Bygg- och projektledning 400 000 8,00% 400 000 8,00%

Kreditivräntor 0,00% 0,00%

Myndighetskostnader 40 000 0,80% 40 000 0,80%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 50 000 1,00% 50 000 1,00%

Övrigt 400 000 8,00% 400 000 8,00% Delsumma

0,00% 0,00% 1 190 000

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 0 0,00% 0 0,00%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 5 000 000 1,00 0 0 5 000 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 5 000 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -5 000 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos
Annan 

Finansiering 
( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 
2015-12-31 

För 
Komponents-
avskrivning

DEL 1 2020-01-08

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Brotorpsgatans LSS

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 0  / 0

Färdigställt Hösten 2020

 DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2020-01-08

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 
byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 
lekutrustning. 200 000

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget )

0
Övrigt post - fördelning

62 467 262 467 30 8 749

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 
väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 
ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 
puts- tegelbeklädnad

200 000
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

300 000
Anslutningsavgifter

0
Övrigt post - fördelning

156 168 656 168 80 8 202

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 
stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 
glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 
säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 
hängrännor, beslagning.

400 000
Övrigt post - fördelning

124 934 524 934 30 17 498

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 
sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig 
inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

810 000
Övrigt post - fördelning

252 992 1 062 992 30 35 433

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 
ytskikt papp-och plåttak 

300 000
Övrigt post - fördelning

93 701 393 701 20 19 685

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-
anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning

1 000 000
Övrigt post - fördelning

312 336 1 312 336 25 52 493

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
100 000

Övrigt post - fördelning
31 234 131 234 15 8 749

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 
teleanläggning 500 000
Övrigt post - fördelning

156 168 656 168 15 43 745

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0

Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 5 000 000 Avskrivn/ år = 194 554 kr

Ränta = 1,75% Ränta = 87 500

Kapitalkostnad år 1= 282 054

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total PK / 
prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 

1(3) 

Datum 

2020-01-21 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2019-00238 2.6.1.1 

 

Hozan Sharef 
Handläggare 
033 357383 
 

 

 

Anslagsframställan för Daltorpskolan anpassning 7-9 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Daltorpskolan 

anpassning 7-9.        

Sammanfattning 

Daltorpskolan ska anpassas för högstadium 7-9. Till utbildningen krävs en del 

anpassningar av lokalerna. Behovet avser ytterligare trä-/metallslöjd, en ny 

textilslöjd, ytterligare kemisal, samt anpassning av skolgården för åk 7-9. 

Projektbudgeten är beräknat till 9 000 000 kr. Anpassningarna avseende 

slöjdsalarna samt kemisalen är på ca 395 m².                              

 

Projektbeskrivning och mål 

 

F-6-verksamheten på Daltorpskolan har under hösten 2019 flyttat till 

Kronängsskolan 2 för att Daltorpskolan ska kunna erbjuda fler elevplatser för 

årskurs 7-9. Målet med projektet är att anpassa Daltorpsskolan till en renodlad 

verksamhet för årskurs 7-9. Det innebär att installera ytterligare en kemisal, en 

träslöjdsal, en syslöjdsal och att anpassa skolgården. I samband med detta 

omlokaliseras bildsalen.         

 

Tidplan 

Projektet har som ambition att åtgärderna är klara till terminstart 2020. Därav 
begär Lokalförsörjningsnämnden anslag direkt. Inom projektet är kemisalen 
prioriterad.  

Ekonomi 

Projektet finns upptaget i Borås Stads investeringsbudget år 2020 med en 

projektbudget om 9 000 000 kr.  



Borås Stad 
Datum 

2020-01-21 
 Sida 

2(3) 

 

 

 

 

 

Projektets budget är kalkylerad till 9000 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 22 785 kronor. 

 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2020 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  2 650 930 kr Avser befintlig byggnad 

Befintlig driftskostnad  4 265 740 kr Avser befintlig byggnad 

Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av 
investeringen 481 610 kr Som konsekvens av investering 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 10 000 kr  

Avgående lokalkostnad för LFN 0 kr  

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad  7 408 280 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning.  

Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2020 Förklaring 

Befintlig schablonhyra  
 

7 191 796 kr  

Hyrestillägg av investeringen 491 610 kr Avser anpassning 

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  

Total intäkt/hyra 7 683 406 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2020  

Totalhyra 7 683 406 kr  

Befintlig schablonhyra - 7 191 796 kr  

Avgående hyra - 0 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Byggentreprenad  7 310 000 kr 
Kontroll och besiktning 120 000 kr 
Bygglov och anslutningsavgifter 570 000 kr 
Oförutsett  500 000 kr 
Byggherrekostnad 500 000 kr 

Summa total för projektet exkl. moms 9 000 000 kr 



Borås Stad 
Datum 

2020-01-21 
 Sida 

3(3) 

 

 

Hyresförändring  491 610 kr  

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Ritningar 

Bilaga 2: Budgetsammanställning  

Bilaga 3: Komponentavskrivning         

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Grundskolenämnden 

 

 

 
 
Helen Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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BEFINTLIGT UTSEENDE
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TRÄBEARBETNING 

Maskiner inplacerade i nuvarande 
läge för att ge en uppfattning om 
rummets storlek.

 

LÄRARKONTOR 
Kontor med arbetsplatser 
som delas av all 
slöjdpersonal placeras 
i närheten av och med 
uppsikt över den stora 
porten för att underlätta vid 
leveranser.

OMBYGGNAD SLÖJDSAL - HUVUDGREPP 

 
En grov indelning har gjorts för att visa på omfördelningen 
av ytor. Grundtanken är att små, enklare maskiner kan 
med fördel innas inne i båda klassrum men att de två 
slöjdsalarna delar på en gemensam maskinpark där de 
större maskinerna inns. Tekniksal för en mindre grupp där 
allt metallarbete utförs. Nya väggar utförs med glasade 
partier för att skapa kontakt och uppsikt mellan de olika 
zonerna.

VIRKESFÖRRÅD 
Förvaring av det virke som inte går att förvara 
i träbearbetningsrummet.  
En neutral zon som minskar spring mellan 
elevsalar.



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: LSS Skogsfrugatan

Projekt nr: 66203   

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Akt Fritt (Utgiftsslag) xxxx-xx-xx 2020-01-21 20xx-xx-xx xxxx-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) xxxx-xx-xx 2020-01-21 20xx-xx-xx xxxx-xx-xx

Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag 

Budget Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK

9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 7 310 Myndighetskostnader 0 50 0 0

9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 50

9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 0

9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 0 520 0 0

9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 130

9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 50

9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 0

9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 50

9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 100

9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult

9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 90

9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 0

9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult 0

9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 50

9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning

9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö 0

9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 50

Summa entreprenadutgift 0 7 310 0 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult 0

Summa byggherrekostnad 0 1 190 0 0 Kostnader för kontroll 0 620 0 0

Summa utgifter projektet 0 8 500 0 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 0

Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 120

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 0

9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 0

9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss ,

9652 8865   Kontroll Kök

9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark 0

9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 500 9652 8885   Kontroll Övrigt 0

9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 500

9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 0 0 0 0

Summa total för projektet 0 9 000 0 0 9852 8125   Ränta under byggtid

Yta m² BTA 395 9859 8135   Dröjsmålsräntor

Utgift total kr/m² BTA ########## 22 785 ########## ########## Summa byggherrekostnad 0 1 190 0 0

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: LSS Skogsfrugatan

Projekt nr: 66203   

Utgift entreprenad kr/m² BTA ########## 18 506 ########## ##########

Utgift byggherre kr/m² BTA ########## 3 013 ########## ##########

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Daltorpskolan anpassning 7-9

Upphandlingsform totalentreprenad

Objekts-/projektnr  /

Färdigställt

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 

är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar 

och lekutrustning. 2 000 000 22,22% 2 000 000 22,22%

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0,00% 0,00%

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 

bjälklag, bärande väggar/pelare, 

takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar / 

färdiga ytterväggsstommar med puts- 

tegelbeklädnad

500 000 5,56% 500 000 5,56%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-

sanering 0,00% 0,00%

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 

balkongerräcken, stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 

entrepartier och glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 

råspont, säkerhetsanordningar, 

takbryggor, stosar, hängrännor, 

beslagning. 0 0,00% 0 0,00%

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 

partier, sakvaror, köksinredningar, 

badrumsinredningar, övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
2 210 000 24,56% 2 210 000 24,56%

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, 

innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 

träfasader, ytskikt papp- och plåttak 1 000 000 11,11% 1 000 000 11,11%

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 

elanläggning och va-anläggning, 

undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning 1 500 000 16,67% 1 500 000 16,67%

8 Vitvaror

- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 

torktumlare 0 0,00% 0 0,00%

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 

solceller, teleanläggning 100 000 1,11% 100 000 1,11% Delsumma

7 310 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 520 000 5,78% 520 000 5,78%

Bygg- och projektledning 500 000 5,56% 500 000 5,56%

Kreditivräntor 0 0,00% 0 0,00%

Myndighetskostnader 50 000 0,56% 50 000 0,56%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 120 000 1,33% 120 000 1,33%

Övrigt 500 000 5,56% 500 000 5,56% Delsumma

0,00% 0,00% 1 690 000

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 

del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 0,00% 0,00%

Produktionskostnad inkl 

energiåtgärder= 9 000 000 1,00 0 0 9 000 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 9 000 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -9 000 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos

Annan 

Finansiering 

( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 2015-12-

31 

För Komponents-

avskrivning

DEL 1 2020-01-21

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 

PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Daltorpskolan anpassning 7-9

Upphandlingsform totalentreprenad

Objekts-/projektnr 0  / 0

Färdigställt 1900-01-00

DEL 2 
 Fördelning komponenter för 

avskrivning

- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2020-01-21

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 

byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 

lekutrustning. 2 000 000

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0

Övrigt post - fördelning
462 400 2 462 400 30 82 080

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 

väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 

ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 

puts- tegelbeklädnad

500 000

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0

Anslutningsavgifter
0

Övrigt post - fördelning
115 600 615 600 80 7 695

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 

stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 

glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 

säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 

hängrännor, beslagning.

0

Övrigt post - fördelning
0 0 30 0

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 

sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig 

inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
2 210 000

Övrigt post - fördelning
510 900 2 720 900 30 90 697

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 

ytskikt papp-och plåttak 

1 000 000

Övrigt post - fördelning
231 200 1 231 200 20 61 560

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-

anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning
1 500 000

Övrigt post - fördelning
346 800 1 846 800 25 73 872

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare

0

Övrigt post - fördelning
0 0 15 0

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 

teleanläggning 100 000

Övrigt post - fördelning
23 100 123 100 15 8 207

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 

FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0

Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 9 000 000 Avskrivn/ år = 324 110 kr

Ränta = 1,75% Ränta = 157 500

Kapitalkostnad år 1= 481 610

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-

kostnad/år

Redovisad Total PK / 

prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 

år;


