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Datum 

2020-09-24 
 

Instans 
Tekniska nämnden 

 

 

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde via 

Microsoft Teams, onsdagen den 30 september 2020 kl. 13:00 

OBS! Med anledning av Coronaviruset är sammanträdet inte öppet för 

allmänheten. 

 

Jan Idehed 
Tekniska nämndens Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Emma Nyström Svensson, 033 357432 eller via e-

post: emma.nystrom.svensson@boras.se 
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Ärende  

1.  Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare 
  

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
  

 

3.  Tekniska förvaltningen informerar  
Dnr 2020-00029 1.1.3.25 

 

4.  Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020 
Dnr 2020-00574 1.4.2.1 

 

5.  Miljöuppföljning, tertial 2 2020 
Dnr 2020-00534 1.2.4.25 

 

6.  Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, Tertial 2, 
2020 
Dnr 2020-00572 1.1.3.1 

 

7.  Ekonomiuppföljning, Tertial 2 2020 
Dnr 2020-00571 1.2.4.1 

 

8.  Yttrande över cykelstrategi - Borås Stad 
Dnr 2020-00542 3.3.6.25 

 

9.  Svar på revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i 
Borås Stad 
Dnr 2020-00051 1.1.3.25 

 

10.  Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder 
Dnr 2020-00141 1.1.3.1 

 

11.  Yttrande över Borås Stads program för föräldraskapsstöd 
Dnr 2020-00560 1.1.3.1 

 

12.  Initiativärende gällande en hundrastgård på Hulta 
Dnr 2020-00564 3.3.5.25 

 

13.  Justering av Regler för färdtjänst och Tillämpningsföreskrifter för 
färdtjänst 
Dnr 2020-00591 3.3.6.25 

 

14.  Införande av digital signering av nämndens protokoll  
Dnr 2020-00602 1.1.3.1 

 

15.  Anmälningsärenden  
Dnr 2020-00573 1.1.3.1 
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Ärende  

16.  Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2020-00033 1.1.3.1 
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Besöksadress 
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Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 
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Datum 

2020-09-30 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00029 1.1.3.25 
 

  

 

Tekniska förvaltningen informerar 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.         

Ärendet i sin helhet 

Förvaltningschef Magnus Palm och ekonomichef Sara Wingren informerar om 

Planerings- och uppföljningssamtal (PLUPP) som ägde rum 2020-09-23, samt 

arbete med revidering av kompetensförsörjningsplan.  

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om rekrytering av nämndsekreterare. 

Avdelningschef Anders Hägerström informerar om återställning av 

vandringsled i Rya Åsar samt om upphandling av nytt parkavtal. 

Avdelningschef Alf Iwarson informerar om Järnvägstunneln i Fristad.               

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Datum 

2020-09-30 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00574 1.4.2.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt 

synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra 

medborgare, brukare och kunder.   

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter 

inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år 

redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa 

upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.   

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 

avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 30 juni 2020, samt fördelning 

över verksamhetsområden och kriterier. Nämnden redovisar också eventuella 

åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.    

Antalet inkomna synpunkter under januari till och med juni 2020 är 766. 

Ökningen från 183 st. jan-juni 2017 till 684 st. samma period 2018 tror vi beror 

på flytten till det nya systemet Infracontrol, förvaltningens ordinarie 

felanmälansystem. Från 1 januari 2018 är samtliga verksamheter inne i systemet.  

För att kunna lämna uppföljningen i tid har Tekniska nämndens presidium vid 

sitt möte 2020-09-22 godkänt och översänt densamma till Kommunstyrelsen.      

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 2020                                

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

 

 

Redovisning av inkomna 

synpunkter januari-juni 2020 

Tekniska nämnden 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 

2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Asfalt/gatsten/plattor 38 Diverse synpunkter samt scenarier på hål i asfalten, 
ofärdiga asfalteringar. 

Belysning 15 Allmänna frågor om belysning samt önskemål om bättre 
belysning på vissa ställen. 

Broar/Tunnlar/murar 3 Olika synpunkter kring tunnlar. 

Dagvatten/Dike/Vattendrag 15 Klagomål på vattenpölar och vattendrag runt om i staden. 

Grindar/Trafikljus/Vägmärken 30 Synpunkter på skyltningar, trottoarer/cykelbanor och 
trafikljus. 

Trafikfrågor 163 Önskemål av olika anpassningar inom trafik frågor. 

Park och lekplatser 122 Synpunkter om renhållning och underhåll av lekplatser 
och parker. Önskemål om belysning och fler sopkärl. 

Renhållning 73 Synpunkter på diverse nedskräpning runt om i staden 

Riksfärd/ Färdtjänst 60 Olika synpunkter och klagomål på riks/färdtjänsttrafik och 
chaufförernas beteende. 

Siktskymmande vegetation 17 Skymd sikt på grund av växtlighet som finns olika vid 
korsningar och vägar. 

Skog 136 Synpunkter på röjning och trädnedtagning. Frågor som 
berör skötsel av skogar. Önskemål om gallring. 

Skolskjuts 74 Olika synpunkter och klagomål på skolskjutstrafik. 

Vinterväghållning 20 Klagomål och frågor om snöröjning. 

Totalt för förvaltningen 766  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
jun 2020 

Fråga jan-
jun 2020 

Förslag jan-
jun 2020 

Klagomål 
jan-jun 2020 

Totalt jan-
jun 2020 

Bemötande    10 10 

Fysisk miljö 4 56 87 469 616 

Information  5 1 20 26 

Tjänster  3  110 113 

Totalt 4 64 89 609 766 

4 Ständiga förbättringar 

Det sker löpande en dialog med våra entreprenörer för att driftavtalen ska följas och avvikelser 
åtgärdas. Motsvarande dialog sker med allmänheten, om vad som ska göras, när och varför. 
Avdelningen arbetar med underlag inför ny driftsupphandling (genomförs 2021) som bättre kan 
fånga in mindre felavhjälpande underhåll och åtgärdas löpande istället för via extrabeställningar. 

Synpunkter som rör ”Riskträd” och ”Vindfälld skog” för perioden, vilket är en klar ökning. Det 
beror sannolikt dels på klimatets förändringar  som exempelvis resultat av den torra sommaren 2018 
med efterföljande insekts- och torkskador samt att fler människor varit hemma och rört sig ute i skog 
och mark till följd av pandemin. Skötselplanen för all skogs- och naturmark är klar och ett mycket bra 
beslutsunderlag vid prioritering av åtgärder. 

Antalet ärenden kopplat till ”Schaktåterställning” har minskat kraftigt under perioden, vilket kan 
vara ett tecken på att vi börjar komma ifatt efter ”fiberboomen”. 

Synpunkter som är önskemål om ny belysning åker vi alltid ut och utvärderar på plats för att se om 
behovet finns. Flera av de synpunkter som kommit in under perioden har egentligen varit 
felanmälningar som skickats till vår entreprenör för åtgärd. 

Synpunkter som kommer inom färdtjänst skickar vi alltid till berört trafikföretag som gör en 
utredning om händelsen. Beroende på vad som hänt så kan det ges ett vite om vi anser det befogat. 
Upprepade händelser för samma chaufför så kan vi begära avstängning av uppdraget.Vi gör 
fortlöpande utbildningar för chaufförer vilket har gjort att synpunkterna minskat en hel del sedan det 
nya avtalet trädde ikraft. Inom skolskjutsen så arbetar vi på motsvarande sätt och även här kan vi 
begära att en chaufför blir avstängd om det är upprepade förseelse. 

En klar förbättring som genomförts under året gällande inkomna synpunkter för vår gamla 
hundlatriner (papperskorgar). I vårt arbete med nytt driftavtal, har vi ändrat på tömnings frekvensen 
för dessa papperskorgar, från 2ggr/ mån till 1 ggr/ vecka. 
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5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2020 

766 0 766 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Rutinen är rätt så inarbetad inom förvaltningen. Det 
som vi strävar efter att bli ännu bättre på är att 
återkoppla inom den tiden som anges i Borås 
Stadsrutinbeskrivning, för hantering av synpunkter. Vi 
är på god väg att uppnå målet som är 0% obesvarade 
synpunkter inom 10 arbetsdagar. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

 

Kompletterande text: 

Synpunkter som inte hanteras av Tekniska förvaltningen skickas vidare till rätt mottagare. De flesta 
ärenden som vidarebefordrades handlar om klotter på privat fastighet samt förseningar eller klagomål 
på färdtjänstresor och skolskjuts. Dessa ärenden vidarebefordrades till Polisen respektive Taxi för 
åtgärder. Även på synpunkter där vi inte är väghållare, vidarebefordrades vi till Trafikverket. 
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Miljöuppföljning, tertial 2 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen om Miljörapport Tertial 2 

2020 till handlingarna.         

Ärendet i sin helhet 

Tekniska förvaltningen är sedan år 2014 miljöcertifierade och därför är 

miljöfrågorna både i stort och smått påtagligt närvarande inom förvaltningens 

verksamheter.  

Miljöutbildning erbjuds till all personal och förtroendevalda. Alla nyanställda 

genomgår miljöutbildning inom ett år.   

För att kunna lämna uppföljningen i tid har Tekniska nämndens presidium vid 

sitt möte 2020-09-22 godkänt och översänt densamma till Miljö- och 

konsumentnämnden.            

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport Tertial 2, 2020                                

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Inledning 

I denna Miljörapport redovisas Tekniska nämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 2018-2021 
som beslutats av Kommunfullmäktige. 

  

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Tekniska förvaltningen har från 2014 ett miljöledningssystem som följer standarden för 
miljödiplomering. 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Ej aktuellt  Ej aktuellt  Ej aktuellt 

Kommentar Tekniska förvaltningen har från 2014 ett miljöledningssystem som följer standarden för 
miljödiplomering. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 
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Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 

ska minska med 60 % från 2015. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 

Kommentar Inom särskoleskjutsen som vi har i egen regi med 13 fordon arbetar vi dagligen med 
planering och ruttoptimering för att få så effektiv körning som möjligt med de 135 elever vi har. Inom den 
vanliga skolskjutsen så har vi samarbete med de bussbolag som har trafiken för att det ska bli en effektiv 
rutt med fordonen. Även gällande de barn som åker taxi har vi ett samarbete med berörda bolag och då 
läggs eleverna in i en körslinga för att minimera antalet fordon. Det är över 4000 elever som åker 
skolskjuts i någon form, antingen linjetrafik, upphandlad busstrafik eller taxi. Inom färdtjänsten så gör 
planeringsprogrammet ständigt nya planeringar för att det ska bli så effektiva körningar som möjligt med 
samåkningar där det är möjligt, samt att vi har en trafikledning som ser över detta dagligen. 
 

Hållbar natur 

Beskrivning 

Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 

Kommentar Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens skogar och är certifierade (FSC och PEFC). 
Skötselplanerna för Lindåsabäckens- och Älmås naturreservat reviderades 2019  och de har antagits av 
Kommunstyrelsen 2020. Miljöförvaltningen är ansvarig för detta uppdrag i samarbete med Tekniska 
förvaltningen.  
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Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

Tertial 2, 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.               

Ärendet i sin helhet 

Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 

budget ska dessa redovisas två gånger årligen. Tekniska nämnden har vid 

tidpunkten för redovisningen sju uppdrag från Kommunfullmäktige utanför 

budget. Dessa uppdrag bedöms som delvis genomförda eller genomförda och 

behandlade i nämnden.   

För att kunna lämna uppföljningen i tid har Tekniska nämndens presidium vid 

sitt möte 2020-09-22 godkänt och översänt densamma till Kommunstyrelsen 

och Stadsrevisionen.               

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget T2                               

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionens diarium, SRE.diarium@boras.se 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 
 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
augusti 2020, nämndens rapport 
Tekniska nämnden 
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Uppdrag 
Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

§ 20 2016/KS0508 331 Svar på motion av 
Marie Fridén (M); TRÄD in i en vacker 
stad! 

Ge Tekniska nämnden i uppdrag att 
ansvara för att styrdokument om träd tas 
fram i enlighet med motionens 
intentioner. 

 Delvis genomfört Arbetet med att ta fram styrdokumentet är klart. Dokumentet 
med riktlinjer har varit utskickat på remiss i två vändor. Under 
oktober 2019 beslutade Tekniska nämnden att skicka "Förslag 
på Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad" till 
Kommunstyrelsen (Dnr TEN 2017-00647 630). 
 
I maj 2020 togs beslut där Kommunstyrelsen föreslog 
Kommunfullmäktige att anta riktlinjer för trädvårdsarbete. Den 
framtagna riktlinjen beskriver hur Borås Stad bör verka för att 
beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i kommunen 
bevaras samt ges förutsättning för att förbli vitala och säkra. 
Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra solitära träd och 
trädmiljöers biologiska, estetiska, historiska och arkitektoniska 
värden. 
 
Tekniska nämnden arbetar under 2020 vidare med nästa 
styrdokument, Trädplan, som skickades ut på intern remiss i 
Naturvårdsgruppen under sommaren. Förhoppningen är att ett 
dokument ska vara färdigt för antagande i Kommunstyrelsen 
innan årsskiftet. 

§ 218 2014/KS0545 317 Svar på motion av 
Alexis Mouschopanis (M) och Cecilia 
Anders-son (C); Lys upp banvallen 

Uppdra åt Tekniska nämnden att i 
samverkan med Fritids-och 
folkhälsonämnden utreda möjligheterna 
att belysa nämnda delar av banvallen. 

 Delvis genomfört Huvudstråket för cykeltrafik mellan Dalsjöfors och Gånghester 
kommer enligt antagen Cykelplan 2020/2021 att anläggas utmed 
väg 1701 där Trafikverket är väghållare. Tidplan för utbyggnad 
är osäker. Förbindelsen utmed gamla banvallen utgör 
rekreationsstråk för t.ex. cykel, rullskidor varför 
huvudmannaskapet bör hamna på den nämnd som ansvarar för 
dessa frågor. Tekniska förvaltningen har under 2017 försett 
sträckan med ny beläggning. Kostnaden för belysning 
uppskattas till cirka 3,5 mnkr. Återstår att lösa frågan om 
huvudmannaskap med Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
varefter ställning får tas till anläggande av belysning utmed 
sträckan. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Genomfört Enligt plan för kompetensförsörjning har förvaltningen beskrivit 
framtidens behov där man kan komma behöva använda sig av 
möjligheten som Kommunstyrelsen beslutat om att erbjuda 
nyckelpersoner eller personer med svårrekryterad kompetens ett 
lönetillägg för anställda som fyller 66 år. Förvaltningen ser 
kontinuerligt över arbetsuppgifter för att skapa en möjlighet åt 
alla att klara av sitt uppdrag och erbjuder tillfällig avlastning eller 
mer ansvar beroende på den anställdes behov. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Genomfört För att vara en attraktiv arbetsgivare samt utifrån ett strategiskt 
beslut för att öka jämställdheten ska vi som arbetsgivare erbjuda 
heltidstjänster till alla som önskar heltidtidstjänstgöring. På 
Tekniska förvaltningen är alla tjänster 100 %. Vi som 
arbetsgivare vill vara attraktiva det innebär att syftet ska vara att 
alla erbjuds heltidstjänst med möjlighet till att kunna välja 
tjänstgöringsgrad för att vara en attraktiv och hälsosam 
organisation. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Genomfört Förvaltningen följer noggrant upp sjukfrånvarostatistiken varje 
månad för att tidigt kunna identifiera och kunna vidta relevanta 
åtgärder. Vi som arbetsgivare ser över möjligheten till 
deltidssjukfrånvaro istället för heltidssjukskrivning genom att ha 
tidiga samtal med den sjukskrivne för att se över eventuell 
arbetskapacitet. Vi sätter in tidiga resurser genom att anlita 
företagshälsovården. 
 
Verksamheterna ansvarar för att organisera sina avdelningar så 
att möjlighet till back-up finns tillgänglig, vilket ökar tryggheten 
för de anställda vid eventuell frånvaro. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Genomfört Förvaltningen ligger i framkant med digitala möten, vilka i sin tur 
sparar tid då dessa är mer effektiva. Sedan 2019 är körjournaler 
i bilpoolsbilar digitala. 
 
Förvaltningen önskar att fler interna e-tjänster blir tillgängliga för 
medarbetarna så att processer kan genomföras digitalt istället 
för analogt, exempelvis ansökan om friskvårdsbidrag, 
anställningsavtal och många andra blanketter kopplade till 
anställning. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Genomfört Tekniska förvaltningen har en stor målgrupp inom 
arbetsmarknadsåtgärder. Inom förvaltningens OSA-enhet är ett 
av målen att minst tre personer/år ska kunna komma ut i den 
öppna reguljära arbetsmarknaden genom stöttning av oss som 
arbetsgivare. Målet följs upp per kalenderår och under 2019 
hade OSA-enheten 4 personer som kom ut på den reguljära 
arbetsmarknaden. Förvaltningen är öppen för att ta emot 
arbetspraktikanter, studiepraktikanter och ferieungdomar då 
förvaltningen ser att det är framtidens kommande medarbetare. 
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1  Inledning 
Tekniska nämndens främsta uppgift är att förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en väl fungerande 
infrastruktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av 
försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Tekniska nämnden svarar för att skapa trivsamma parker, en god yttre miljö samt en hög nivå på skol- och färdtjänstresor 
vilket är viktigt för medborgarnas välbefinnande.  

Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar: 

• väghållning-, park- och skogsverksamhet samt administration 
• persontransporter    

Tekniska nämnden SAMTLIGA 
VERKSAMHETER    

Belopp i tkr Utfall 
201908 

Utfall 
202008 

Årsbudget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 

Intäkter      

Statsbidrag 2 236 2 609 3 780 3 669 -111 

Övriga avgifter o ersättningar 70 631 68 127 92 686 87 978 -4 708 

SUMMA INTÄKTER 72 867 70 736 96 466 91 647 -4 819 

      

Kostnader      

Personalkostnader -40 856 -41 600 -68 581         -65 732              2 849 

Lokaler -10 131 -10 300 -11 843 -16 596 -4 753 

Material & Tjänster -135 044 -121 560 -200 117        -192 758             7 359 

Kapitalkostnader -28 726 -31 167 -46 375 -46 659 -284 

SUMMA KOSTNADER -214 757 -204 627 -326 916        -321 745             5 171 

      

NETTOKOSTNAD -141 889 -133 890 -230 450       -230 098               352 

Tekniska nämnden förutsätter att budgetkompensation med +873 tkr erhålls för dagvattentaxa från 
Borås Energi och Miljö AB, vilket omnämnts under 2019 i såväl tertialrapport som årsredovisning samt 
i Tertial 1 2020. Totalt underskott för nämnden prognosticeras då bli 1 225 tkr. 

Prognostiserade budgetavvikelser redovisas under respektive avdelnings redovisning under avsnitt 4.3 
och 5.3. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Livskraftig stadskärna 

Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Tekniska nämnden utreda möjligheten att göra 
ytterligare gångfartsområden.  Genomfört Gångfartsområde är en trafikregleringsform som 

ställer krav på utformning där fordon inte får 
framföras med högre hastighet än gångfart. 
Fordonstrafik är alltså tillåtet med restriktioner. 
Gågata är en annan regleringsform där motorfordon 
i grunden är förbjuden med vissa undantag för 
”nyttotrafik” och korsande trafik. 
 
Om meningen med uppdraget är att minska 
biltrafiken i stadskärnan och ge bättre förutsättningar 
för trivsammare mötesplatser och prioritera gående 
och cyklister så förefaller uppdraget kontraproduktivt 
med hänsyn till Borås stads vision om att göra delar 
av stadskärnan bilfri. Tekniska nämnden kommer vid 
förändringar i centrum utreda lämplig regleringsform 
varav gångfartsområde är en möjlighet. 

2.2 Ekonomi och egen organisation 
  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 6,7 7 6,8 8 

 Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 

5,8 5 5,7 4,4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Tekniska förvaltningen består av många olika yrkeskategorier. En stor andel av Tekniska förvaltningens 
anställda har en arbetsmarknadspolitisk anställning. Vissa i denna grupp har någon form av funktions-
nedsättning som kan bidra till att sjukfrånvarotalen ligger förhållandevis högt på förvaltningen. Inom 
förvaltningen följs sjukfrånvaron upp och man arbetar ständigt med att tidigt identifiera behov av 
rehabiliterande insatser. Under 2019 har man aktivt arbetat med sjukfrånvaro inom arbetsmarknads-
politiska anställningar och har därmed lyckats sänka förvaltningens totala sjukfrånvaro från 8,4 % 2018 
till 6,7 % 2019. Under 2020 fortsätter förvaltningen med detta arbetssätt, men på grund av covid-19 syns 
en tendens till ökad sjukfrånvaro, vilken dock inte är arbetsrelaterad. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Inom Tekniska förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Därför kan man se ett 
tydligt samband mellan ökad sjukskrivning och indikatorn "arbetad tid för timavlönade". För att hålla 
timavlönade medarbetare à jour med arbetet krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. 
 
Under covid-19 pandemin har flertalet av färdtjänstverksamhetens kunder valt att inte åka i samma ut-
sträckning till olika aktiviteter, flertalet av kundernas dagliga aktiviteter stängde även ner. Detta har på-
verkat behovet av både bokning och antal resor för förvaltningens kunder. Det har inneburit ett minskat 
behov av att fylla eventuella sjukluckor då man har klarat av en lägre bemanning vid dessa verksamheter 
under denna period. 

 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Borås Stad ska inte upplåta utrymme för sexistisk 
reklam, och när nya avtal med reklamföretag 
tecknas ska utrymme heller inte upplåtas för 
spelreklam. 

 Ej genomfört Det reklamavtal som Tekniska nämnden har med 
Clear Channel gäller t.o.m. 2023-12-31. Nytt avtal 
kommer tidigast att tecknas efter denna tidpunkt.  
 
I nu gällande avtal står "Reklamens innehåll får ej 
strida mot god svensk reklamsed eller mot svensk 
lag". 

3 Intern kontroll 
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll anges att nämnderna 
och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta 
regler och anvisningar för denna. 

Nämnden fastställer årligen en internkontrollplan, utifrån upprättad väsentlighets- och riskanalys, som 
syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verk-
samhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys har nämnden valt ut processer, områden och 
rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina 
mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i 
kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid 
behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska 
nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband med 
att årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal, 
tertial eller halvår. 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en kartl-
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äggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och sam-
tidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. Om nämnden i arbetet med riskanalysen har iden-
tifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder. 

3.3 Antal anmälda bisysslor 
Bland Tekniska förvaltningens 162 anställda finns det 18 stycken anmälda bisysslor. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Väghållning, skog, parker m.m. 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 2 130 3 620 3 202 2 080 -1 122 -111 

Avgifter och övriga intäkter 61 405 78 537 53 066 60 244 7 178 -2 792 

Summa intäkter 63 535 82 157 56 268 62 324 6 056 -2 903 

Personal -28 345 -47 892 -31 821 -28 260 3 561 2 987 

Lokaler -9 516 -10 764 -7 176 -9 368 -2 192 -4 636  

Material och tjänster -89 165 -130 297 -85 803 -78 065 7 738 5 563 

Kapitalkostnader -28 726 -46 375 -30 874 -31 167 -293 -284 

Summa kostnader -155 752 -235 328 -155 674 -146 860 8 814 3 630 

Buffert (endast i budget)  -1 079 -719  719 0 

Nettokostnad -92 217 -154 250 -100 125 -84 536 15 589 727 

Kommunbidrag 95 178 154 250 102 833 102 833   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 2 961 0 2 708 18 297   

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt    190  190 

Resultat jfr med tillgängliga medel 2 961   18 487  917 

Ackumulerat resultat  23 781     

Resultatanalys 
Tekniska nämnden förutsätter att nämndbidraget kommer justeras med +873 tkr avseende dagvattentaxa 
från Borås Energi och Miljö AB, vilket omnämnts under 2019 i såväl tertialrapport som årsredovisning 
samt i Tertial 1 2020. 
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4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp 

Utfall tom 2019-12-
31 Utfall 2020-08 Återstår 

Mobility Management 500 242 145 113 

Byggbonus 1 500 407 45 1 048 

Summa 2 000 649 190 1 161 

4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Parkering       

Intäkt 12 918 20 100 14 070 13 362 -708 -1 300 

Kostnad -4 952 -8 013 -5 342 -5 062 280 10 

Nettokostnad 7 966 12 087 8 728 8 300 -428 -1 300 

Beläggningsunderhåll       

Intäkt 121 0 0 8 317 8 317 0 

Kostnad -5 399 -1 600 -400 -4 844 -4 444 0 

Nettokostnad -5 278 -1 600 -400 3 473 3 873 0 

Vinterväghållning       

Intäkt 35 0 0 0 0 0 

Kostnad -19 850 -27 100 -18 616 -13 001 5 615 5 000 

Nettokostnad -19 815 -27 100 -18 616 -13 001 5 615 5 000 

Övrig väghållning       

Intäkt 22 496 17 120 11 413 17 767 6 354            -1 500 

Kostnad -74 902 -110 194 -73 782 -72 829 953            -1 165 

Nettokostnad -52 406 -93 074 -62 369 -55 062 7 307            -2 665 

Arbetsmarknadsinsatser       

Intäkt 2 035 5 730 3 820 2 400 -1 420 -17 

Kostnad -13 112 -20 830 -13 856 -12 787 1 069 517 

Nettokostnad -11 077 -15 100 -10 036 -10 387 -351 500 

Skogsverksamhet       

Intäkt 17 898 27 038 18 025 12 925 -5 100 35 

Kostnad -10 099 -22 108 -14 729 -10 650 4 079 -285 

Nettokostnad 7 799 4 930 3 296 2 275 -1 021 -250 

Naturvård       

Intäkt 2 113 3 969 3 473 2 505 -968 -131 

Kostnad -3 078 -7 919 -4 040 -3 288 752 -469 

Nettokostnad -965 -3 950 -567 -783 -216 -600 

Parker       

Intäkt 446 300 200 198 -2 6 

Kostnad -17 146 -27 743 -18 380 -17 373 1 007 -6 
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Tkr Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Nettokostnad -16 700 -27 443 -18 180 -17 175 1 005 0 

Övrigt       

Intäkt 5 474 7 900 5 267 5 269 2 4 

Kostnad -7 214 -10 900 -7 249 -7 027 222 29 

Nettokostnad -1 740 -3 000 -1 982 -1 758 224 33 

Totalt       

Intäkt 63 536 82 157 56 268 62 743 6 475 -2 903 

Kostnad -155 752 -236 407 -156 394 -146 861 9 533 3 630 

Nettokostnad -92 216 -154 250 -100 126 -84 118 16 008  727 

Gatuavdelningen 

Parkeringsintäkterna prognosticeras att bli mindre än budgeterat då besöksfrekvensen i Borås centrum 
har minskat till följd av Coronapandemin. Fram till och med augusti är intäkterna drygt 1 000 tkr lägre 
jämfört med periodiserad budget. Om tendensen håller i sig året ut beräknas intäkterna bli mellan cirka 
1 300 tkr lägre än budget. 

Vinterkostnaderna har blivit lägre än budgeterat för vårvintern. Det finns därför goda förutsättningar att 
klara budget och till och med ge ett överskott även om höstvintern blir mer snörik jämfört med senaste 
åren. Med en höstvinter likt senaste två åren kan överskottet bli upp till 5 000 tkr. 

Upphandling av nytt driftavtal för väghållningsverksamheten pågår vilket kan komma att påverka kost-
nadsläget för framtida drift- och underhållsåtgärder på vägnätet. Det nya driftavtalet för tätorterna gäller 
från september 2020 men påverkan på innevarande år är svår att prognosticera. Förhandling med 
Servicekontoret för nytt driftavtal för centralorten pågår. 

För posten övrig väghållning syns minskade intäkter om 1 500 tkr till följd av beslutet att befria restau-
ranger och torghandlare från kostnaden för markupplåtelse. Här ligger även ökade kapitalkostnader om 
293 tkr vilka inte kompenserades i budget 2020. Dessutom återfinns på denna rad ett underskott på 
873 tkr för dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB, vilket omnämnts under 2019 i såväl tertial-
rapport som årsredovisning samt i Tertial 1 2020 och förutsätts kompenseras i budget 2020. 

Park-och Skogsavdelningen 

Parkverksamheten visar per augusti ett överskott på grund av på att en tjänst inom enheten tillsvidare är 
vakant samt att enheten har arbetet aktivt under sommaren för att skapa ett utrymme inom årets budget 
för att reparera två fontäner under hösten. Prognosen är att enhetens verksamhet visar nollresultat vid 
årets slut. 

Kalkningsverksamheten avviker eftersom att statsbidraget från Länsstyrelsen för gjorda och planerade 
insatser som finansierar verksamheten dragits ned. En neddragning av kalkningsentreprenaden görs med 
motsvarande mängd vilket gör att nettot blir oförändrat. 

Naturreservatsdriften kommer att belastas av -600 tkr (från ackumulerat överskott) för standardhöjande 
åtgärder på spår och leder inom Rya Åsars naturreservat efter skador uppkomna 2019 i samband med 
utdrivning av insektsskadad skog. 

Efter sammanslagning av "Gröna Vägen" och "Vägen Framåt" har lokalanpassningar gjorts vilket inne-
burit en kostnadsökning på 100 tkr. Verksamheten bedöms kunna rymma dessa kostnader inom ram. 
Verksamheten "Cityvärdar" är underfinansierad med cirka 200 tkr. Minskade antal dagsverken och ökade 
transportkostnader innebär för OSA-verksamheten en avvikelse mot budget på -60 tkr, se mer 
information under punkt 6 - kostnader kopplade till Corona. OSA-verksamheten visar ett prognosticerat 
överskott vilket beror på lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro samt en vakans under några 
månader. 
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Kostnader för vägrensslåtter och röjning av inväxande vegetation i gatumiljö är underfinansierad vilket 
kommer att medföra en prognostiserad avvikelse på -250 tkr för verksamheten "Mark- och fastighets-
reserv". 

Virkespriserna är fallande och osäkerhet råder för marknadsläget för timmer och massaved under hösten. 

Skogs- och parkdriften lämnar i övrigt ingen avvikelse mot budget. 

5  Nämndens verksamhet 2 

5.1 Persontransporter 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 106 160 107 111 4 0 

Avgifter och övriga intäkter 9 227 14 150 9 433 7 883 -1 550 -1 916 

Summa intäkter 9 333 14 310 9 540 7 994 -1 546 -1 916 

Personal -12 512 -20 689 -13 745 -13 340 405 223 

Lokaler -849 -1 252 -835 -932 -97 -117 

Material och tjänster -45 644 -67 807 -49 280 -43 494 5 786 1 435 

Kapitalkostnader       

Summa kostnader -59 005 -89 748 -63 860 -57 766 6 094 1 541 

Buffert (endast i budget)  -762 -508  508  

Nettokostnad -49 672 -76 200 -54 828 -49 772 5 056 -375 

Kommunbidrag 48 210 76 200 50 800 50 800   

Resultat efter kommunbidrag -1 462 0 -4 028 1 028  -375 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel -1 462   1 028  -375 

Ackumulerat resultat       

Resultatanalys 

  



Tekniska nämnden, Tertial 2 2020 10(16) 

5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Persontransporter -49 672 -76 200 -54 828 -49 772 5 056 -375 

Summa -49 672 -76 200 -54 828 -49 772 5 056 -375 

Färdtjänst & Riksfärdtjänst 

Till och med augusti i år har färdtjänstresandet minskat mycket beroende på covid-19 jämfört med 2019. 
De flesta dagverksamheter har varit stängda och många av färdtjänstresorna sker dit. Intäkter för 
egenavgifter minskar något, men då de flesta kunder i vanliga fall kommer upp över högkostnadsskydd 
blir effekten inte stor. Totalt beräknas intäkterna landa drygt 600 tkr lägre än budgeterat då ny fakturer-
ingsrutin för riksfärdtjänst delvis väger upp de minskade intäkterna inom färdtjänst. 

Troligen kommer färdtjänstkostnaderna hamna under budget under 2020 då faktureringen för avropade 
resor inom taxi minskat kraftigt under april-augusti, bedömningen ligger på knappt 4 000 tkr. Dock an-
vänds den avtalade leverantören för fast trafik för andra transporttjänster inom Borås Stad vilket gör att 
kostnaderna inte sjunker trots minskat användande för nämnden. Tekniska nämnden ser positivt på att 
kunna bidra till att utföra andra samhällsnyttiga tjänster under covid-19 med hjälp utav färdtjänst-
chaufförer såsom hemleverans av matkassar till riskgrupper och även transporter av självtest av covid-
19. 

En miljöbonus på totalt 1 900 tkr (2019-2020) för färdtjänstens specialfordon påverkar resultatet och det 
innebär då att alla fasta färdtjänstfordon körs på fossilbränslefritt drivmedel. 

Förutom ovan nämnda poster har ett underskott beräknats för en ny avgift till Svensk Kollektivtrafik, ett 
medlemskap som är knutet till den certifiering som genomförts för alla chaufförer inom färdtjänst. 
Leasing av datautrustning var inte medtaget i budget och innebär en negativ prognos om cirka 120 tkr. 
Totalt prognosticeras ett överskott för dessa verksamheter på 2 100 tkr. 

Skolskjuts & Särskoleskjuts 

Antalet elever som nyttjar särskoleskjuts ökar. Tidigare år låg elevantalet relativt konstant medan det 
senaste åren har ökat från 100 elever till dagens 140, vilket innebär fler fordon och chaufförer. Tjänsten 
beställs via skolan medan kostnaden hamnar inom Tekniska nämnden. Kostnaderna för särskoleskjutsen 
kommer troligen att överskrida budget, eftersom budgeten baserades på ett lägre elevantal. Prognosen 
pekar på knappt 1 000 tkr sämre än budget och till största delen fordonsrelaterat, antingen fordon i egen 
regi eller taxiresor. 

Tekniska nämnden förordar att särskoleskjutsverksamheten borde hanteras på samma sätt som ordinarie 
skolskjutsverksamhet framöver, det vill säga finansieras via beställaren. Tekniska förvaltningen utför 
tjänsten och skickar faktura till beställaren. 

Bilpool 

Vad gäller bilpoolens verksamhet syns en kraftig minskning i antal bokningar från mars och framåt på 
grund av covid-19, såväl färre möten på annan plats som minskade kurser, konferenser samt hembesök. 
Intäkterna beräknas landa ungefär 1 300 tkr sämre än budgeterat varav cirka halva tappet beräknas bero 
på covid-19. Kostnaderna för denna verksamhet är dock relativt fasta där leasade fordon på flerårs-
kontrakt står för majoriteten; kostnader för p-platser i garage överstiger budget med 160 tkr. Totalt 
innebär detta ett prognosticerat underskott på verksamheten på drygt 1 500 tkr. 
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6 Konsekvenser av coronaviruset 
Tekniska nämndens administrativa verksamhet har flutit på genom att i högre grad arbeta på distans, 
inklusive digitala nämnd-och presidiemöten redan från mars månad. 

Gatuverksamheten kommer att erhålla lägre intäkter än budgeterat, uppskattningsvis 2 800 tkr. Cirka 
1 300 tkr beror på minskade parkeringsintäkter och resterande del till följd av beslutet att befria restau-
ranger och torghandlare från kostnaden för markupplåtelse. 

För Park- och Skogsavdelningens verksamheter prognostiseras för OSA-enheten minskade intäkter på 
33 tkr till följd av ökat antal sjukskrivningar och därmed ett minskat antal dagsverken samt ökade tran-
sportkostnader på 30 tkr till följd av arbetsplatsanpassningar för att minska risk för trängsel i fordonen. 
För Naturvårdsenheten balanserar ökade intäkter för ställplatsuthyrning (+ 15 tkr) ökade kostnader för 
utsättning av fisk (- 15 tkr) till följd av att fler människor vistas utomhus och nyttjar anläggningar för 
friluftsliv och fiske. Världsmarknadsläget för rundvirke är mycket svårbedömt till följd av minskad 
orderingång till exporterande industri, vilket på sikt troligtvis påverkar leveransvirkespriserna negativt för 
Skogsenheten men hittills räknar enheten med att leverera enligt budget. Parkverksamheten är opåverkad. 

Persontransportavdelningen har inom färdtjänsten fått minskade intäkter genom egenavgifterna men 
även minskade kostnader för taxifordonen. Även bilpoolens intäkter har minskat genom minskad ut-
hyrning då många möten och hembesök ställts in, men fordonskostnaderna finns kvar. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Minskade parkeringsintäkter -1 300 

Inga intäkter för markupplåtelser för torghandel och 
uteserveringar 

-1 500 

Minskade intäkter samt ökade transportkostnader för OSA-
verksamhet 

-63 

Minskade intäkter egenavgifter inom färdtjänst -650 

Minskade kostnader för färdtjänsttrafik 3 900 

Minskade intäkter bilpool -650 

Summa -263 

7 Verksamheten 2020 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Cykelinfrastrukturen ska uppgraderas och byggande av sammanhängande stråk prioriteras. Cykel ska ses 
som ett eget trafikslag, och det är viktigt att överallt där så är möjligt separera gång- och cykeltrafikanter. 
Denna inriktning ska också inarbetas i framtida styrdokument som rör gång- och cykeltrafik. 

• Vid utbyggnad av staden planeras alltid för trygga framkomliga vägar för cyklister. Vid ombygg-
nad/nybyggnad av cykelvägar utreds möjligheterna till separering utifrån tillgängligt utrymme och 
storlek på flödet av cyklister och gångtrafikanter. 

Vid förändringar av trafik i centrum är det viktigt att ta hänsyn till tillgänglighet för olika trafikslag. 

• Vid ombyggnader i centrum tas alltid hänsyn till framkomlighet för olika trafikslag. 

Pendlingsparkeringar ska byggas på strategiska platser. 

• Samverkan sker med Trafikverket eftersom behovet av pendlingsparkeringar även är stort i 
korsningspunkter mellan större vägar där Trafikverkets är väghållare. Från 2020 ligger ett uppdrag 
på Kommunstyrelsen att utreda pendlingsparkeringar runt staden och samåkningsparkeringar. 
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Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för trafiksäkerhet och till-
gänglighet. När torget görs om kommer ytor att frigöras från busstrafik och dessa kan användas för en 
utvecklad torgmiljö. 

• Förprojektering har utförts och förslag till utformning har studerats. En förutsättning för att 
kunna detaljprojektera Södra torget är att beslut tas om hur kollektivtrafiken ska trafikera torget. 
Den del som avser cykelförbindelsen mellan Allégatan och Söderbro behöver komma till ut-
förande oavsett utformningen av torgytan. 

Det långsiktiga målet är att alla lekplatser som nämnden ansvarar för ska vara tillgänglighetsanpassade. 

• När lekplatser renoveras eller byggs nya blir dessa tillgänglighetsanpassade. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

• Detta regleras i gällande avtal med entreprenörer. 

Spontanidrottsytor ska särskilt beaktas vid stadsplaneringen. 

• Etablerade platser beaktas särskilt i stadsplaneringen. För projektet Kronängsparken där flera 
spontanidrottsytor kommer anläggas pågår för närvarande projektering. 

Tekniska nämnden ska under året arbeta med att skapa fler trafiksäkra miljöer, särskilt kring förskolor 
och grundskolor. 

• En kartläggning av nuläget har utförts under 2019/2020 runt samtliga förskolor och grundskolor 
i Borås, vilken kommer att ligga till grund för vidare åtgärder.  

8 Jämställdhetsperspektivet 
En grundläggande princip är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med 
aktiviteter där både barn och vuxna deltar. Förvaltningen har renoverat ett antal lekplatser under 2019 
och de är planerade och utformade ur genusperspektiv och tillgänglighetsanpassade. 

Marknadsundersökningar visar skillnader på hur trygghet upplevs i staden där kvinnor i större utsträck-
ning än män upplever att mörka ytor och ostädade områden känns otrygga att vistas i. Belysning av gator, 
lekplatser och parker skapar en tryggare miljö för alla och förvaltningen har under året kontinuerligt sett 
över de delar som kan upplevas mörka och otrygga för stadens medborgare och åtgärdat otrygga platser. 
Att hålla staden väl underhållen ger större trygghet och får fler personer att vistas i det offentliga rummet. 

Projektet Vintercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som 
transportmedel även vintertid. Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder 
sig deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön 
upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar eftersträvas. 
Inför säsongen 2019/2020 var det 68 personer som ansökte om att få bli vintercyklist och av de sökande 
var det 20 kvinnor och 20 män som fick sin cykel vinterutrustad. 

Tekniska förvaltningen arbetar, i enlighet med Borås Stads riktlinjer, med kompetensbaserad rekrytering, 
vilket innebär att ett totalt fokus på kompetens hos de som söker arbete hos oss. Genom att arbeta 
strukturerat och kompetensbaserat minimeras risken för felrekryteringar och en icke diskriminerande 
rekryteringsprocess säkerställs. 
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9  Verksamhetsmått 

9.1 Väghållning, skog, parker m m 

9.1.1 Väghållning 

9.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Vinterkostnad (tkr) 19 815 25 936 27 100 13 000 

9.2 Persontransporter 

9.2.1 Färdtjänst 

9.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal färdtjänstresor 222 748 340 459 360 000 143 306 

10  Investeringar 

10.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 Utgift augusti 
2020 Avvikelse 2020 Prognos 2020 

VÄGHÅLLNING     

Beläggningsunderhåll 8 500 6 865 1 635 8 500 

Program för tillgänglighet 1 000 0 1 000 1 000 

Reinvestering gatubelysning 1 000 505 495 1 300 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 4 000 1 866 2 134 4 800 

Borås flygplats 500 0 500 500 

Utbyggnad kabelskåp 2 000 495 1 505 2 000 

     

PARKVERKSAMHET     

Grönområdesplan 1 000 528 472 1 000 

Lekplatser/mötesplatser 5 000 637 4 363 5 000 
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Tkr Budget 2020 Utgift augusti 
2020 Avvikelse 2020 Prognos 2020 

Div. mindre parkinvesteringar 3 000 2 060 940 3 000 

Summa 26 000 12 956 13 044 27 100 

Analys 
Reinvestering gatubelysning 

Den ökning av kabelfel som blivit följden av fibergrävningarna i staden har inneburit högre kostnader 
inom projektet som beskrevs i Tekniska nämndens budget 2020. Beställningar för utbyte av äldre elkablar 
har redan gjorts för hela anslaget för 2020. Inom projektet bedöms 1 300 tkr upparbetas vilket innebär 
ett överskridande med cirka 300 tkr. Osäkerhet kring omfattningen av tillkommande kabelfel gör 
kostnaden svårbedömd. 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 

Arbeten har beställts för cirka 4 800 tkr. Om samtliga arbeten kommer att faktureras under 2020 innebär 
det ett överskridande av tillgängliga budgetmedel med 800 tkr. 

Grönområdesplanen 

Under 2020 planeras att åtgärder vid Karpdammen slutförs, uppsättning av staket, parkbänkar, träd-
planteringar samt en mindre brygga uppförs. Mindre åtgärder i Sinnenas park samt justeringar av park-
vägar i anslutning till lekplatser och större sammanhängande grönområden har genomförts under 2020. 

Mindre gallring och röjningsarbeten har utförts av OSA- samt Skogsenheten i stadsnära naturområden 
under vintern 2020. 

Lekplatser 

Renoveringen av åtta kvarterslekplatser har påbörjats under maj månad och beräknas vara klart i sep-
tember. Årets teman är Pollinering, Drakexpeditionen, Fåglar samt Hokus pokus. 

Diverse mindre parkinvesteringar 

Sinnenas park har färdigställts efter att Borås Energi och Miljö AB avslutat sina ledningsarbeten genom 
parken. Trappor har renoverats i centrala Borås under vintern samt mindre förbättringsåtgärder på 
belysningsnätet i parker har genomförts. Även mindre återställningsarbeten i Ekarängsparken har 
genomförts efter att Borås Elnät AB genomfört schakt för nya elledningar. 

Ett större jobb pågår med att iordningställa och belägga en parkväg genom Stadsparken från Sven 
Eriksonsgatan till Teaterbron med gatsten samt förberedande åtgärder för att förbättra belysningsnätet i 
samma park. Jobbet beräknas vara klart under hösten 2021. 

10.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd utgift Budget 2020 Utgift augusti 
2020 Prognos 2020 Totalprognos 

projektet 
Projekt 
status 

VÄGHÅLLNING       

Attraktiv stad  6 074 800 2 900  2 

Diverse mindre gatu- 
och broarbeten  12 915 1 564 6 810  2 

Gång- och cykelvägar  13 801 6 180 13 990  2 

Kollektivtrafik  10 990 72 5 256  2 

Upprustning 
centrummiljöer  6 343 429 1 400  2 
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Tkr Godkänd utgift Budget 2020 Utgift augusti 
2020 Prognos 2020 Totalprognos 

projektet 
Projekt 
status 

Promenadstråk utmed 
Viskan  3 046 -2 008 -1 000  2 

Ny Nybro 44 000 31 647 1 282 2 000 56 000 1 

       

PARK       

Fristads nya 
Stationspark 6 000 3 000 0 250 6 000 1 

Kronängsparken 18 000 10 433 298 500 18 000 1 

Summa 68 000 98 249 8 617 32 106 80 000  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Attraktivare stad/Västerbrogatan kvarteret EKO 10 

Inför Borås Stads 400-års jubileum var tanken att bygga om platsbildningen vid kvarteret Eko 10 bakom 
gamla Postenhuset med start 2020 och färdigställande under 2021. Då marken inte kommer att vara 
tillgänglig till följd av pågående husbyggnation beräknas byggnation bli aktuellt under 2021. Av tillgängliga 
drygt 6 000 tkr beräknas cirka 1 500 tkr upparbetas under 2020 där också investering i ny julbelysning 
ingår. 

Diverse mindre gatu- och broarbeten 

I budgetförslaget för 2020 begärde Tekniska nämnden bland annat anslag för att projektera utbyte av 
Varbergsbron med planerad byggnation 2021. I den beslutade budgeten gavs anslag till reparation av 
befintlig bro. Då upphandling av ramavtal med brokonsulter påbörjats beräknas reparationsåtgärderna 
att bli aktuella först 2021. Av tillgängliga medel på knappt 13 000 tkr beräknas cirka 7 000 tkr förbrukas 
under 2020. 

Kollektivtrafik 

I projektet ingår kostnader för införande av bussprioritet med RAKEL längs Kungsgatan, anläggande av 
busshållplatser och utbyggnad av busskörfält längs Göteborgsvägen där etapp 2 har påbörjats och 
kommer att färdigställas under 2021. Under året beräknas 3 000 tkr förbrukas av tillgängliga cirka 
11 000 tkr. 

Upprustning centrummiljöer 

Av upprustningen av torgytan på Sjöbo torg återstår komplettering av belysningen. Av tillgängliga bud-
getmedel på cirka 6 300 tkr kommer ca 700 tkr att upparbetas under året 

Promenadstråk utmed Viskan 

För återstående del av planerat gångstråk utmed Viskan återstår delen mellan kvarteret Kamelian och 
Sven Eriksonsgatan. Tillgängliga medel för projektet är drygt 5 000 tkr varav cirka 1 000 tkr beräknas 
upparbetas under 2020. Färdigställande av projektet görs under 2021. 

Ny Nybro och gångstråk till Kongresshus/Högskola 

Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning m.h.t att cityringen och korsningen med Västerlånggatan är 
otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan brons riktning mot Yxhammarsgatan förbättra 
framkomligheten på cityringen som också ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att trafikera den 
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mest robusta förbindelsen i city. 

Etapp 1 av projektet: gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola samt ombyggnad av 
Robert Nilssons plats färdigställdes 2019 med undantag för gångbanan längs banvallen utmed Sven 
Eriksonsgatan som kommer att byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av Nybron. 

Såsom beskrevs i Tekniska nämndens budget 2020 är starttid för projektet osäkert då Länsstyrelsen be-
slutat om utökad Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för projektet. Upparbetade kostnader för fram-
tagande av MKB, den vattenrättliga prövningen och eventuell byggstart under året beräknas bli cirka 
2 000 tkr av tillgängliga 31 600 tkr. 

Fristads nya Stationspark 

För T2 har inget nytt hänt i processen mot bakgrund till att beslut inte har tagits kring övergripande 
kostnader för projektering och byggnation av tunneln under järnvägen. 

Förvaltningen har under hösten 2019 startat upp en arbetsgrupp där också Trafikverket ingår. Arbets-
gruppens uppgift är att gemensamt ta fram underlag för utformning, gestaltning och projektering för 
Trafikverkets projekt att bygga en gång- och cykelväg under järnvägen mellan Fristad torg och plats 
Heden. Projektet har stött på en rad hinder varav de två största är att tidplanen i ett tidigt skede förlängdes 
med resultatet att tunneln tidigast kan stå färdig under hösten 2022. Samt att projektets get mer än 
fördubblats på kort tid vilket resulterat i att Borås stad nu måste utreda huruvida projektet är ekonomiskt 
försvarbart i sin helhet. 

Med den vetskapen finns stor risk att Fristads nya stationspark försenas minst ett år under rådande 
förutsättningar då det näst intill är omöjligt att uppföra och färdigställa en park innan gång- och cykel-
tunneln kommit på plats. En uppskattning är att ca 40-50% av den nya parkens yta skulle behöva upptas 
vid byggnation av gång- och cykeltunneln. Arbetet med att gestalta, projektera, upphandla och anlägga 
Fristads nya stationspark står därför i nuläget stilla i väntan på kommunens beslut kring de utökade 
kostnaderna för gång- och cykeltunneln under järnvägen. 

Kronängsparken 

Under våren tog Förskoleförvaltningen beslutet att lämna lokalerna i Norrbyhuset under sommaren. 
Lokalförsörjningsförvaltningen påbörjade därför en process för att omvandla fastigheten till de behov 
som Fritid och Folkhälsoförvaltningen har för sina verksamheter. Underlag för att upphandla byggnation 
av park och idrottsytor kommer att färdigställas under hösten. Målet är att delar av Kronängsparken får 
byggstart under tidigaste sommaren 2021. Processen kring byggnationen av förskola och student-
lägenheter i angränsning till kvarteret Bagaren sinkar projektet på grund av att det är trångt på platsen. 

Inför Borås Stads 400-års jubileum är planen att delar av parken (etapp 1 och 2) ska invigas under hösten 
2021. Detaljplanen har försenats på grund av rådande markförhållanden och Länsstyrelsens krav på sane-
ring. Behov finns att utreda vilken del inom kommunen som bär kostnaderna för saneringen av hela 
Kronängsparken oavsett markbestämmelser i detaljplanen. Om inget nytt tillkommer som kan försena 
detaljplanen ytterligare antas densamma troligen i maj 2020. 

Etapp 3 av parken beräknas stå klar under 2022. Det är främst beroende av hur AB Bostäders projekt 
fortgår samt utvecklingen av Norrbyhusets omvandling från förskola till mötesplats. 
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 Remiss: Cykelstrategi - Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden anser att Cykelstrategin anger ett bra stöd  att utveckla 

cykling som transportmedel och tillstyrker upprättat förslag till cykelstrategi.      

Sammanfattning  

I enlighet med Borås stads översiktsplan och pågående arbete med Trafikplanen 

är utvecklingen av cykeltrafiken en viktig del i framtidens transportsystem. I 

Borås används cykeln i mindre omfattning jämfört med kommuner i samma 

storlek. Det finns därför en stor potential att öka andelen cykelresor av det 

totala antalet resor som görs. 

Mot denna bakgrund har en cykelstrategi utarbetats för att beskriva hur 

cykeltrafiken ska utvecklas i Borås kommun. Kommunens mål för cykeltrafik är 

att cykeltrafikens andel av totala antalet transporter ska öka från dagens nivå på 

3 % till 12 % år 2040 med delmålet att år 2030 nå 9 % vilket utgör 

riksgenomsnittet idag.  

Tekniska nämnden anser att Cykelstrategin anger en rimlig målsättning för 

cykeltrafikens utveckling i Borås. För att nå uppsatta mål och åtgärder som 

krävs på vägen är en fortsatt satsning på cykeltrafik nödvändig.  

Tekniska nämnden anser att Cykelstrategin anger ett bra stöd  att utveckla 

cykling som transportmedel och tillstyrker upprättat förslag till cykelstrategi.              

Ärendet i sin helhet 

Boras Stads översiktsplan omfattar nio övergripande strategier till grund för 

kommunens fortsatta planeringsarbete där pågående arbete med Trafikplanen 

utgör en av dessa. Trafikplanen kommer att omfatta samtliga trafikslag och 

beskriva hur dessa ska utvecklas och samordnas för att nå uppsatta mål. 

I Borås används cykel som transportmedel i lägre utsträckning jämfört med 

kommuner av samma storlek vilket konstaterats i utförda 

resvaneundersökningar. Det finns därför en stor potential att öka andelen 

cykelresor av det totala antalet resor som görs. 

Mot denna bakgrund har en cykelstrategi utarbetats för att beskriva hur 

cykeltrafiken ska utvecklas i Borås kommun. 

Med erfarenhet från andra städer som haft en positiv utveckling av cykeltrafik 

har fyra insatsområden identifierats: 
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 Cykelinfrastruktur, inklusive parkering 

 Drift- och underhåll 

 Kommunikation och mobility management 

 Stöd och tjänster 

Kommunens mål för cykeltrafik är att cykeltrafikens andel av totala antalet 

transporter ska öka från dagens nivå på 3 % till 12 % år 2040 med delmålet att 

år 2030 nå 9 % vilket utgör riksgenomsnittet idag.  

Genomförandefrågorna inom Cykelstrategin kommer till stor del ligga på 

Tekniska nämndens ansvar. En grundläggande princip i strategin anger att  

åtgärder prioriteras där de ger störst nytta i förhållande till cykeltrafikflödena 

med perspektivet ”hela resan” vilket innebär ett sammanhängande cykelvägnät 

präglat av framkomlighet, komfort, trygghet och säkerhet fram till målpunkten.  

Tekniska nämnden anser att Cykelstrategin anger en rimlig målsättning för 

cykeltrafikens utveckling i Borås. För att nå uppsatta mål och åtgärder som 

krävs på vägen är en fortsatt satsning på cykeltrafik nödvändig.  

Tekniska nämnden anser att Cykelstrategin anger ett bra stöd  att utveckla 

cykling som transportmedel och tillstyrker upprättat förslag till cykelstrategi. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Cykelstrategi - Borås Stad                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: XX XXXX (Uppdateras när fastställelse skett)
Dnr:
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För uppföljning ansvarar: Se rubriken Uppföljning nedan 
Dokumentet gäller för: Tekniska nämnden. 
Dokumentet gäller till och med XXXX-XX-XX (Uppdateras när fastställelse 
skett)

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Bakgrund och syfte
Inriktningen för kommunens framtida användning av mark och vatten framgår av Översiktsplanen 
(ÖP) som antogs i april 2018. I denna konstateras att det behövs fördjupad kunskap inom bl a 
infrastruktur och trafik, och anger därför att ett fortsatt planeringsarbete inom dessa områden 
ska genomföras inom ramen för en trafikplan. 

FORTSATT ARBETE

• Trafikplan med fördjupning av den övergripande trafikstrukturen
samt förslag på åtgärder i väginfrastrukturen. Detta förvaltnings  
övergripande arbete har redan inletts inom Borås Stad och görs
med utgångspunkt i översiktsplanens strategier och i Trafikverkets
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Norden Borås.

Tabell 1. Utdrag från kommunens Översiktsplan

ÖP:n beskriver en utvecklingsstrategi som omfattar nio övergripande strategier vilka ligger till 
grund i kommunens fortsatta planeringsarbete, bland annat i framtagandet av en trafikplan.

Trafikplanen ska omfatta samtliga trafikslag och infrastrukturen ska behandlas för varje enskilt 
trafikslag. Samtidigt krävs en helhetssyn så att trafikslagen samordnas där detta är lämpligt.

Kommunen har också beslutat att det ska tas fram en separat strategi för hur cykeltrafiken 
ska utvecklas, vilket är detta dokument.

I stadens vision och i ÖP:n anges tydligt att kommunen ska satsa på mer hållbara och yteffektiva 
färdmedel, bland annat cykel. Forskning1 visar att cykeln upptar knappt hälften så stor yta 
per resenär jämfört med bil. Det finns därför stora vinster att göra om fler väljer att cykla, 
vilket inte minst gäller markanvändningen. 

Resvaneundersökningar2 visar att invånarna i Borås använder cykel i lägre utsträckning jämfört 
med kommuner av samma storlek och även jämfört med riket som helhet. Studier3 har visat 
att det finns en stor potential för att fler ska cykla i Borås eftersom många har sitt arbete eller 
skola på cykelattraktivt avstånd. 

Cykelstrategin pekar ut kommunens inriktning för cykelarbetet i fyra insatsområden. Syftet 
är att utveckla cykelsystemet så att fler ska vilja använda cykel till sina resor.

Cykelstrategin är styrande för kommunens arbete med att utveckla cykling och vägledande 
i kontakter med Trafikverket och privata aktörer/vägföreningar.

Inriktningar för att utveckla cykeltrafiken
Sammanfattande erfarenheter från de städer som lyckats med att öka cyklingen visar att det 
finns flera gemensamma faktorer som bidragit till att göra cyklingen attraktiv. I vissa av dessa 
städer där det varit en nedåtgående cykeltrend under många år har trenden kunnat vändas. 
Vändningen har dock tagit tid och det har krävts målmedvetenhet och långsiktighet i detta 
arbete.

1 Transportökonomiskt Instittutt (TÖI), Oslo
2 Resvaneundersökning RVU 2015 Västtrafik, Västsvenska paketet 2017
3 VGR, Potentialstudie för cykling, april 2019
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Med utgångspunkt från andra städers erfarenheter som haft en positiv utveckling av cykling 
ska kommunens cykelarbete inriktas mot fyra insatsområden enligt punkterna nedan.

• Cykelinfrastruktur, inklusive parkering

• Drift- och underhåll

• Kommunikation och mobility management

• Stöd och tjänster

Cykelinfrastruktur inklusive parkering
En grundläggande förutsättning för att människor ska vilja cykla är att det finns en cykel-
infrastruktur som uppfyller cyklistens behov utifrån flera aspekter. Det behövs ett perspektiv 
som innefattar hela resan. Detta innebär att det ska vara lätt att ta cykeln från bostaden, att 
kunna cykla på ett cykelvägnät som man upplever smidigt, framkomligt, säkert och tryggt 
och där det är möjligt att parkera i nära anslutning till målpunkten. 

Cyklisterna värderar högt ett cykelvägnät som är sammanhängande utan avbrott. Utformningen 
ska möta cyklisternas olika behov av framkomlighet, komfort, trygghet och säkerhet. 

En väl utformad cykelinfrastruktur innebär att nät och parkering ges tillräckligt utrymme 
och utformas för att kunna möta cyklisternas varierande behov.

Tekniska nämnden i samverkan med kommunens övriga nämnder och bolag arbetar med:

Cykelvägnätet, genom att:

• Skapa sammanhängande nät.

• Skapa en tydlig struktur genom att indela cykelnätet i nätklasser.

Cykelparkering, genom att:

• Tillse att parkeringsbehovet tillgodoses generellt och specifikt för större målpunkter.

• Skapa en tydlig struktur genom att dela in parkeringarna i kategorier efter funktion.

Att som princip betrakta cykeltrafik som ett eget trafikslag i planeringen. 

• Detta innebär att det oftare, särskilt i de täta miljöerna, t.ex. kan finnas behov av 
separering. Dock, beroende på förutsättningar, kan cyklister och gångtrafikanter 
fortsatt integreras där det är lämpligt eller där det inte är möjligt av utrymmesskäl.

Trafiksäkerhet, genom att:

• Skapa säker cykeltrafik, framförallt i konfliktpunkter mellan cykel och motorfordon.

Drift och underhåll
För att ge cyklisterna en bekväm resa, som är trafiksäker och trygg, behöver cykelvägnätet 
ständig drift och underhåll. Driftsåtgärderna ska ge god standard under hela året. Det handlar 
exempelvis om att snöröja, röja undan grenar och buskage som skymmer sikt och att se till 
att belysningen fungerar. 

För att säkerställa en långsiktigt god standard behöver underhållsåtgärder utföras. Då handlar 
det exempelvis om asfaltering och underhåll av tunnlar.

Tekniska nämnden arbetar med att tillhandahålla ett cykelvägnät av god standard.
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Kommunikation och mobility management
En god och långsiktig dialog mellan kommunen och cyklisterna ökar möjligheterna till att 
utveckla cykelsystemet på ett effektivt sätt. För kommunen är det viktigt att kommunicera 
när utveckling av cykelsystemet sker, t.ex. när en utbyggnad eller förbättring har skett. 

Successivt när cykelsystemet utvecklas är det är av stor vikt att kommunicera detta till invånare. 
Likaså är cyklisternas synpunkter på cykelsystemet värdefull input både vad gäller kortsiktiga 
frågor såväl som input av mer strategisk karaktär. 

Mobility management innebär att påverka människor till att resa mer hållbart och med mer 
yteffektiva färdmedel.

Sammanfattningsvis behövs en fortsatt och utvecklad dialog med cyklisterna samt genom-
förande av information och kampanjer. Åtgärder inom kommunikation kan resultera i nya 
stöd och tjänster.

Tekniska nämnden i samverkan med kommunens övriga nämnder och bolag arbetar med att 

utveckla kommunikationen mellan kommunen och cyklisterna.

Stöd och tjänster
Inom detta insatsområde är fokus på själva resan i nuet. Genom att tillhandahålla olika former 
av stöd och tjänster kan cykelresan underlättas och cyklingen bli mer attraktiv. Kommunen 
använder och tillhandahåller redan idag olika typer av stöd och tjänster, vilka kan utvecklas och 
även nya kan prövas. Det kan exempelvis handla om att utveckla/införa stöd och tjänster som 
underlättar till att hitta till målpunkter, hitta till parkering, underlätta för enkel inrapportering av 
brister och att få hjälp med service.

Tekniska nämnden i samverkan med kommunens övriga nämnder och bolag arbetar med 
att fortsätta utveckla stöd och tjänster som underlättar för cyklisterna före, under och efter resan.

Mål
Kommunens mål för cykeltrafik är att cykelresornas andel ökar från tre procent4till tolv procent 
år 2040. Ett delmål är att andelen till 2030 ökar till nio procent som ungefär motsvarar dagens 
riksgenomsnitt.

Sedan tidigare har Västra Götalandsregionen antagit ett mål om att kollektivtrafikresorna 
ska utgöra 33 procent av alla motoriserade resor (med bil och buss).

Som framgår av diagrammen nedan innebär tolvprocents-målet tillsammans med 
kollektivtrafikmålet år 2040 att resorna till fots, cykel och kollektivtrafik utgör 55 procent 
och bilresorna 45 procent.

Figur 1.  Mål för andel cykelresor

 4 Enligt resvaneundersökning, RVU 2015, Västtrafik
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Genomförande 
Inriktningen som ges av cykelstrategin ska genomsyra övriga styrdokument som har koppling 
till cykel.

Kommunen kan informera och stödja vägföreningar i kommunens orter via de lokala ortsråden 
för att stärka utvecklingen av cykelvägnätet där kommunen inte är väghållare.

Prioritering av åtgärder
Utbyggnaden av cykelvägnätet bör präglas av att investeringsmedel används så effektivt som 
möjligt. En grundläggande princip är därför att åtgärder prioriteras där de ger störst nytta i 
förhållande till cykelflödena. Även där flödena är låga kan åtgärder bli aktuella givet att det 
finns en mycket stor nytta.

Som stöd för prioritering av åtgärder ges nedanstående vägledning.

• Genomför åtgärder där det finns eller kan förväntas höga cykelvolymer.

• Genomför åtgärder där det finns brister i trafiksäkerheten.

• Genomför fler åtgärder i samma stråk samtidigt för att nå synergieffekter.

Kommunens cykelarbete, samverkan och organisation
Samverkan
För att sprida kommunens inriktning, som läggs fast i cykelstrategin, är det av största vikt att 
Tekniska nämnden samverkar med kommunens nämnder och bolag. 

Ytterligare kommunikation och samarbete genomförs också med externa aktörer och andra 
myndigheter.

Fysisk planering
Det är av största vikt att cykelstrategin ligger till grund för kommunens planarbete, både på 
detaljerad och översiktlig nivå. Exempelvis är det viktigt att parkeringsreglerna samordnas 
med cykelstrategin.

Cykelstrategi
Ansvaret för att framtagande av kommunens cykelstrategi ligger hos Kommunstyrelsen. 
Cykelstrategin revideras vart fjärde år och antas av Kommunfullmäktige.

Riktlinjer för utformning av cykelsystemet
Tekniska nämnden ansvarar för att ta fram riktlinjer för utformning och funktion av kommunens 
cykelsystem. Detta dokument antas vart fjärde år.

Styrdokument som påverkas av cykelstrategin
Kommunen utarbetar ett flertal styrdokument som i större eller mindre grad påverkas av 
cykelstrategins inriktning. De styrdokument som bör nämnas är:

Cykelplan, tas fram av Tekniska nämnden vart annat år. Aktuell version antogs 2019-12-18 
och gäller t.o.m. år 2021.

Parkeringsstrategin, tas fram av Kommunstyrelsen vart fjärde år. Kommande version kommer 
att antas under 2021.

Parkeringsregler, tas fram av Samhällsbyggnadsnämnden vart fjärde år. Aktuell version antogs 
2016-11-24 och gäller t.o.m. år 2020.

Trafikplan, tas fram av Kommunstyrelsen vart fjärde år. Planen är under utarbetande.

Uppföljning 
Kommunstyrelsen är ansvarig för en övergripande uppföljning av färdmedelsfördelningens 
utveckling och kommer därmed även specifikt följa upp målet för cykelresornas andel av alla resor.
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2020-08-27 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS  2017-00260 

  

 

 

Remiss: Cykelstrategi 

Stadsledningskansliet har tagit fram ett förslag till Cykelstrategi som nu sänds på 

remiss. Den politiska beredningen i Kommunstyrelsen hanteras efter remissen. 

Remissinstanser 

1. Tekniska nämnden 

2. Samhällsbyggnadsnämnden 

3. Miljö- och konsumentnämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Fritids- och folkhälsonämnden 

6. Lokalförsörjningsnämnden 

7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

8. Servicenämnden 

9. Trafikverket 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-10-15. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se Ange 

diarienummer KS 2017-00260  och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057
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Revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i 

Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att beakta Stadsrevisionens 

rekommendationer och redovisa åtgärder senast den 20 december 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen i Borås Stad har under 2019 genomfört en granskning av taxor 

och avgifter. Granskningens två huvudfrågor är om den interna kontrollen vid 

debitering av avgifter inom berörd nämnd är tillräcklig samt om nivån på taxor 

och avgifter i berörd nämnd är förenlig med självkostnadsprincipen och 

likställighetsprincipen. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder bör 

genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer.  

Följande rekommendationer ankommer på Tekniska nämnden: 

- att se över rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa 

att självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs och att 

dokumentera hur beräkningarna är gjorda 

- att tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver 

samtliga processer som berör hanteringen av taxor och avgifter 

- att tillse att det upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som 

säkerställer att debiteringen av avgifter och taxor sker och att 

beräkningen blir korrekt 

- att upprättade rutiner och kontrollernas resultat dokumenteras  

- att införa rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet 

med Kommunfullmäktiges beslut            

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport – Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad                                 

Samverkan 

Information lämnad på FSG 2020-09-21. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se   
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Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



Borås Stads revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/stadsrevisionen revisionskontoret@boras.se  033-35 71 54 

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 

Stadsrevisionen i Borås Stad har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i granskningen att Miljö- 
och konsumentenämndens, Fritids- och folkhälsonämndens, Förskolenämndens, Kulturnämndens 
och Vård- och äldrenämndens interna kontroll gällande debitering av taxor och avgifter inte är helt 
tillräcklig. Berörda nämnder bör genomföra åtgärder i enlighet med rekommendationer i bilagd rapport. 
Kommunstyrelsen bör säkerställa att de styrdokument, som beskriver hur arbetet med riskanalys och 
intern kontroll ska hanteras i nämnderna, kompletteras och uppdateras. 

I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att säkerställa 
att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. 
Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över sina rutiner 
för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer efterlevs. 
Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete. 

Det saknas till stor del dokumenterade rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter faktureras 
i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Granskningen visar att det finns brister i samtliga 
granskade nämnder när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande 
hantering av avgifter med undantag för Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- och 
äldrenämnden. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder där granskningen identifierat brister bör 
tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör hantering 
av taxor och avgifter. Berörda nämnder bör därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller som 
säkerställer att debiteringen av taxor och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut. 

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till 
granskningsresultaten i bilagd rapport med nämndspecifika bilagor.  

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna emotses senast 2020-04-29. 
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium 
AB att genomföra en fördjupad granskning av taxor och 
avgifter. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås 
Stads arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

Granskningens två huvudfrågor är om den interna 
kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder 
är tillräcklig samt om nivån på taxor och avgifter i de 
berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen 
och likställighetsprincipen.

Intern kontroll 
Granskningen visar att den interna kontrollen gällande 
debitering av taxor och avgifter är tillräcklig i de nämnder 
där nämnden genom en dokumenterad riskanalys tar 
ställning till om hanteringen av taxor och avgifter utgör 
en risk för nämndens verksamheter. Denna bedömning 
gäller även när nämnden gör bedömningen att inte ta med 
det som ett kontrollmoment i den interna kontrollplanen. 

De nämnder där riskanalys inte genomförs eller 
dokumenteras alls, eller där kundfakturor efter genomförd 
riskanalys utan motivering exkluderas från den interna 
kontrollplanen, bedömer vi brister i sin interna kontroll. 

Vidare bedömer vi det vara en brist att inte all relevant 
information kring hanteringen av riskanalyser och 
interna kontrollplaner har dokumenterats. De gällande 
styrdokumenten behöver kompletteras så att det 
säkerställs att samtliga nämnder får likvärdig, relevant 
och uppdaterad information om gällande rutiner. 

Vi rekommenderar att: 

• Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument 
som beskriver hur arbetet med riskanalys 
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna 
kompletteras och uppdateras 

• Miljö- och konsumentnämnden, grundat på 
en genomförd riskanalys, upprättar en intern 
kontrollplan som är anpassad till nämndens 
verksamhet

• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden 
och Kulturnämnden förstärker sitt arbete med 
den interna kontrollen genom att inkludera en 
bedömning om hanteringen av kundfakturor i 
sina riskanalyser 

• Vård- och äldrenämnden förstärker sitt 
arbete med den interna kontrollen genom 
att dokumentera motiveringen till varför 
kundfakturor inte inkluderas i den interna 
kontrollplanen

Självkostnads- och likställighetsprincipen
Granskningen visar att nivån för många av de taxor 
och avgifter som kommunen har ansvar för styrs av 
lagstiftning. Det finns dock exempel inom miljö, fritid 
och kulturområdet där kommunen bestämmer avgiftens 
storlek. 

Vår iakttagelse är att i samtliga granskade nämnder 
visade intervjupersonerna förståelse för och kännedom 
om de gällande principerna. Några nämnder uppvisade 
mindre kännedom om hur stor del av verksamheten som 
är avgifts- respektive skattefinansierad. Generellt görs 
det inte systematiska analyser av verksamheternas egna 
kostnader vid beräkning av avgifter (med undantag för 
Miljö- och konsumentnämnden) för att säkerställa att 
självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt gör samtliga 
tillfrågade bedömningen att det inte finns tveksamhet om 
att gränsen för självkostnad inte överskrids.

Trots avsaknaden av systematiska analyser för att 
säker ställa att nivån på taxor och avgifter i de berörda 
nämnderna är förenliga med självkostnadsprincipen och 
efterlever likställighetsprincipen, gör vi bedömningen att 
gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till 
kommunallagens bestämmelser om dessa principer. 

För att säkerställa att självkostnads- och likstäl lig hets-
principerna efterlevs finns det utvecklingsmöjlighet i de 
nämnder där taxor och avgifter ska vara ”skäliga” eller 
där fri prissättning gäller för att göra beräkningar på de 
egna kostnaderna. Vidare bedömer vi att det finns ett 
behov av styrning från centralt håll för att säkerställa att 
de lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning 
av taxor och avgifter i nämnderna. En samordning av detta 
arbete åligger Kommunstyrelsen.

Vi rekommenderar att:

• De granskade nämnderna ser över sina 
rutiner för beräkning av taxor och avgifter 
för att säkerställa att självkostnadsprincipen 
och likställighetsprincipen efterlevs och att 
dokumentera hur beräkningarna är gjorda

• Kommunstyrelsen utarbetar centrala riktlinjer 
för nämnderna för att säkerställa att de gällande 
principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor 
och avgifter

Rutiner, riktlinjer och processbeskrivning
Det finns brister i samtliga granskade nämnder när det 
gäller dokumentation av riktlinjer och anvis¬ningar 
kring hantering av avgifter, med undantag för Förskole-
nämnden och Grundskolenämnden.
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Vi rekommenderar att: 

• De granskade nämnderna, med undantag för 
Förskolenämnden och Grundskolenämnden, 
tillser att det upprättas tillräcklig dokumentation 
som beskriver samtliga processer som berör 
hantering av taxor och avgifter

• Det finns brister i samtliga granskade 
nämnder, med undantag för Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Vård- och äldre-
nämnden, när det gäller rutiner och doku men-
tation av kontroller för avgiftshantering. 

Vi rekommenderar att:

• De granskade nämnderna, med undantag för 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden och 
Vård- och äldrenämnden, tillser att det upprättas 
tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer 
att debiteringen av taxor och avgifter sker och att 
beräkningen blir korrekt

• Upprättade rutiner och kontrollernas resultat 
dokumenteras

Vår bedömning är att debitering av avgifter sker i 
enlighet med beslutade taxor och att debiteringen till 
stor del motsvarar underlaget. Granskningen visar att 
Samhällsbyggnadsnämndens rutiner för hantering av 
bygglovsavgifter innehåller risker för felaktig debitering. 

Vi rekommenderar att:

• Samhällsbyggnadsnämnden ser över sina rutiner 
och processer vid hantering av bygglovsavgifter 
för att säkerställa att beräkningarna blir korrekta i 
samtliga ärenden

• Det finns tillräckliga kontroller och uppföljning 
som säkerställer att avgifterna blir korrekt 
redovisade. 

Det saknas till stor del rutiner i Borås Stad som 
säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut. Vilket vi bedömer innebär 
en risk för ekonomisk skada för kommunen. 

Vi rekommenderar att:

• De granskade nämnderna inför rutiner som 
säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet 
med Kommunfullmäktiges beslut. 

Det finns däremot rutiner för bevakning av kundfakturor 
som är tillfredsställande. 
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1. Sammanfattning 
Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium AB att genomföra en fördjupad granskning 
av taxor och avgifter. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads arbete med taxor och 
avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. 

Granskningens två huvudfrågor är om den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom 
berörda nämnder tillräcklig samt om nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga 
med självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen.  

Intern kontroll 

Granskningen visar att den interna kontrollen gällande debitering av taxor och avgifter är tillräcklig i 
de nämnder där nämnden genom en dokumenterad riskanalys tar ställning till om hanteringen av 
taxor och avgifter utgör en risk för nämndens verksamheter. Denna bedömning gäller även när 
nämnden gör bedömningen att inte ta med det som ett kontrollmoment i den interna kontroll-
planen.  

De nämnder där riskanalysen inte genomförs eller dokumenteras alls, eller där kundfakturor efter 
genomförd riskanalys utan motivering exkluderas från den interna kontrollplanen, bedömer vi brister 
i sin interna kontroll.  

Vidare bedömer vi det vara en brist att inte all relevant information kring hanteringen av riskanalyser 
och interna kontrollplaner har dokumenterats. De gällande styrdokumenten behöver kompletteras 
så att det säkerställs att samtliga nämnder får samma, relevant och uppdaterad, information om 
gällande rutiner.  

Vi rekommenderar att:  

• Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument som beskriver hur arbetet med riskanalys 
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna kompletteras och uppdateras.  

• Miljö- och konsumentnämnden, grundat på en genomförd riskanalys, upprättar en intern 
kontrollplan som är anpassad till nämndens verksamhet.  

• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden och Kulturnämnden förstärker sitt arbete 
med den interna kontrollen genom att inkludera en bedömning om hanteringen av 
kundfakturor i sin riskanalys.  

• Vård- och äldrenämnden förstärker sitt arbete med den interna kontrollen genom att 
dokumentera motiveringen till varför kundfakturor inte inkluderas i den interna kontroll-
planen. 

Självkostnads- och likställighetsprincipen 

Granskningen visar att nivån för många av de avgifter och taxor som kommunen har ansvar för styrs 
av lagstiftning. Det finns dock exempel inom miljö, fritid och kulturområdet där kommunen 
bestämmer avgiftens storlek.  

Vår iakttagelse är att i samtliga av de granskade nämnder visade intervjupersonerna förståelse för 
och kännedom om de gällande principerna. Några nämnder uppvisade mindre kännedom om hur 
stor del av verksamheten som är avgifts- respektive skattefinansierad. Generellt görs det inte 
systematiska analyser av verksamheternas egna kostnader vid beräkning av avgifter (med undantag 
för Miljö- och konsumentnämnden) för att säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt 
gör samtliga tillfrågade bedömningen att det inte finns tveksamhet om att gränsen för självkostnad 
inte överskrids. 
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Trots avsaknaden av systematiska analyser för att säkerställa att nivån på taxor och avgifter i de 
berörda nämnderna är förenliga med självkostnadsprincipen och efterlever likställighetsprincipen, 
gör vi bedömningen att gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till kommunallagens 
bestämmelser om dessa principer.  

För att säkerställa att självkostnads- och likställighetsprinciperna efterlevs finns det utvecklings-
möjlighet i de nämnder där taxor och avgifter ska vara ”skäliga” eller där fri prissättning gäller för att 
göra beräkningar på de egna kostnaderna. Vidare bedömer vi att det finns ett behov av styrning från 
centralt håll för att säkerställa att de lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor 
och avgifter i nämnderna. En samordning av detta arbeta åligger Kommunstyrelsen. 

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna att se över sina rutiner för beräkning av avgifter och taxor för att 
säkerställa att självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs och att 
dokumentera hur beräkningarna är gjorda. 

• Kommunstyrelsen att utarbeta centrala riktlinjer för nämnderna för att säkerställa att de 
gällande principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter. 

Rutiner, riktlinjer och processbeskrivning 

Det finns brister i samtliga granskade nämnder när det gäller dokumentation av riktlinjer och anvis-
ningar kring hantering av avgifter, med undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden.  

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna, med undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden, att 
tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör 
hantering av taxor och avgifter. 

Det finns brister i samtliga granskade nämnder, med undantag för Förskolenämnden, Grundskole-
nämnden och Vård- och äldrenämnden, när det gäller rutiner för och dokumentation av kontroller av 
avgiftshantering.  

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna, med undantag för Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- 
och äldrenämnden, att tillse att det upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som 
säkerställer att debiteringen av avgifter och taxor sker och att beräkningen blir korrekt.  

• Upprättade rutiner och kontrollernas resultat dokumenteras.  

Vår bedömning är att debitering av avgifter sker i enlighet med beslutade taxor och avgifter och att 
debiteringen till stor del motsvarar underlaget. Granskningen visar att Samhällsbyggnadsnämndens 
rutiner för hantering av bygglovsavgifter innehåller risker för felaktig debitering.  

Vi rekommenderar att:  

• Samhällsbyggnadsnämnden att se över sina rutiner och processen vid hantering av bygglovs-
avgifter för att säkerställa att beräkningarna blir korrekta i samtliga ärenden.  

Det finns tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir korrekt redovisade.  
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Det saknas till stor del rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut Vi bedömer att detta innebär en risk för ekonomisk skada för 
kommunen.  

Vi rekommenderar att:  

• De granska nämnderna att införa rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.  

Det finns däremot rutiner för bevakning av kundfakturor som är tillfredsställande.  
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2. Bakgrund  
Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium AB att genomföra en fördjupad granskning 
av taxor och avgifter.  

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 med utgångspunkt i lagar och lokala styrdokument bedöma om Borås 
Stads arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. 

Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

• Är den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder tillräcklig? 
• Är nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen 

och likställighetsprincipen? 

Kontrollfrågor/kontrollmål: 

• Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor? 
• Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade?  
• Baseras underlag för fakturering på beslutat avgiftsuttag? 
• Överensstämmer upprättade fakturor med underlag (inkomstuppgifter, tillsynsgrad etc.)? 
• Finns det tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir korrekt 

redovisade? 
• Faktureras alla avgifter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut?  
• Sker det tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna?  

4. Ansvariga nämnder 
Ansvariga nämnder som berörs av granskningen är Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 

5. Avgränsningar 
Granskningen berör 2018-2019 års verksamhet och endast hanteringen av taxor och avgifter inom de 
berörda nämndernas förvaltningar. Processkartläggning och stickprov gjorts inom fem nämnders 
verksamheter. 

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

Intervjuer har genomförts med förvaltningschefer och tjänstepersoner inom de berörda 
verksamheterna.  

Dokumenten som inkluderades i studien är främst kommunens reglementen, riktlinjer och policys 
som berör avgifter och taxor. Vidare har protokoll från berörda nämnders sammanträde studerats 
och även protokoll och därtill hörande underlag från Kommunfullmäktige där taxor och avgifter har 
fastställts.  
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Stickprovskontroller och processkartläggningar har gjorts på fakturor från följande fem nämnder:  

- Förskolenämnden  
- Grundskolenämnden 
- Miljö- och konsumentnämnden 
- Samhällsbyggnadsnämnden 
- Vård- och äldrenämnden 

Antalet gjorda stickprov framgår av bilagor till denna rapport. Stickprovskontrollerna har genomförts 
i syfte att kunna upptäcka eventuella avvikelser, men också att undersöka hur arbetsrutinerna 
fungerar i praktiken. 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) 2 kap 3 §, 5 §, 6 §, 6 kap 6 § 
• Socialtjänstlagen (2001:453) 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 
• Skollagen (2010:800) 
• Plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 8 § 
• Lag om riksfärdtjänst (1997:735) 
• Trafikförordning (1998:127) 
• Miljöbalk (1998:808) (Miljö- och Konsument) 
• Kommunens reglementen och styrdokument 
• SKL:s mallar (Miljö- och Konsument) 

8. Disposition 
Kommande kapitel beskriver våra generella iakttagelser som gäller främst den centrala styrningen av 
hur taxor och avgifter hanteras i Borås Stad. Granskningens iakttagelser som specifikt berör 
respektive nämnd beskrivs i separata bilagor: 

• Bilaga 1 – Fritids- och folkhälsonämnden 
• Bilaga 2 – Förskolenämnden och Grundskolenämnden 

o Bilaga 2.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 2.2 Processkarta 

• Bilaga 3 – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
• Bilaga 4 – Kulturnämnden 
• Bilaga 5 – Miljö- och konsumentnämnden 

o Bilaga 5.1 Stickprovskontroll (Sekretessbelagd) 
o Bilaga 5.2 Processkarta 

• Bilaga 6 – Samhällsbyggnadsnämnden 
o Bilaga 6.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 6.2 Processkarta 

• Bilaga 7 – Sociala omsorgsnämnden 
• Bilaga 8 – Tekniska nämnden 
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• Bilaga 9 – Vård- och äldrenämnden 
o Bilaga 9.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 9.2 Processkarta 

9. Granskningens resultat 
Nedan beskrivna iakttagelser är en sammanfattning. För mer detaljerad beskrivning för respektive 
nämnd hänvisar vi till bilagorna 1-9.  

9.1. Är den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder tillräcklig? 

Iakttagelser 

• Fritids- och folkhälsonämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt 
intervjun är anledningen att man anser att risken är minimal att något fel skulle inträffa vid 
hanteringen. 

• Förskolenämnden och Grundskolenämnden 
Förskolenämndens och Grundskolenämndens interna kontrollplaner innehåller inga 
kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och avgifter. I Förskolenämndens riskanalys 
har raden för kundfakturor tagits bort och således finns hanteringen inte ens med bland 
relevanta risker. Grundskolenämnden bedömde risken vara under gränsen för att den ska tas 
med som ett kontrollmoment i planen. 

• Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har på raden kundfakturor noterats följande: ”Risk 
att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risk att debiterar fel person eller verksamhet. 
Bedömning: 4. Verksamheten skickar ut mycket få kundfakturor.” 

• Kulturnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt 
muntlig information beror detta på att nämnden bedömde risken vara liten. 

• Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan innehåller två kontrollmoment som 
berör hantering av taxor och avgifter: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering: Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risken att 

Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Kontroll av rätt fakturering, 
korrekta inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). Stickprov 150 
fakturor. Varje år 

• Kontroll av avtal och taxor: Risk att avtal och taxor inte följs. Kontroll att taxor är 
korrekta, avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontroll att taxor är korrekta, 
avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontinuerlig uppföljning under året. Varje 
år 

 
Enligt riskanalysen baseras beslutet på att ta med dessa kontrollmoment på bedömningen 
att det föreligger en risk att dessa inträffar men också att det kan ge kännbara konsekvenser.  
 
Under granskningens gång ställde vi frågor gällande den första punktens relevans för miljö- 
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och konsumentnämnden (korrekta inkomstuppgifter inom äldreomsorg och funktionshinder-
verksamhet). Enligt tjänstepersonen som arbetar med den interna kontrollen är det troligt 
att formuleringen är kopierad från en annan nämnds riskanalys och interna kontrollplan.  
Trots detta genomfördes stickprovskontroller för 2018. I uppföljningen står följande att läsa: 
”En missad fakturering, två som är fakturerade för mycket, en som är fakturerad för lite. Ett 
beslut där det är fel belopp men rätt belopp är fakturerat. Förslag till åtgärder: Viktigt att 
dubbelkontrollera summan som ska faktureras. Viktigt att handläggarna kontrollerar så att 
rätt ihopräknat belopp på beslutet.” 

• Samhällsbyggnadsnämnden 
I nämndens riskanalys har följande risker tagits upp som berör taxor och avgifter: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering. Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut: Risken att 

Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Tas inte med i den interna 
kontrollplanen.   

• Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner 
mm) inte blir rätt fakturerade. Tas med i den interna kontrollplanen med följande 
motivering: Tidigare uppföljningar har visat god rutin i arbetet. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

I nämndens IK-plan finns följande kontrollmoment: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga 

tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, 
detaljplaner mm) inte blir rätt fakturerade. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner 
mm) är rätt fakturerade.  
Kontroll: Stickprovsvisa kontroller 1-2% Varje år 

Enligt uppföljningen av den interna kontrollen för 2018 har stickproven genomförts. Följande 
analys finns: ”100 st kundfakturor och underlag har granskats under året med följande 
resultat: 99 st fakturor och underlag kontrollerades utan anmärkning 1 st underlag har 
felaktigt (felskrivet) belopp. Debiteringsunderlaget är rätt och rätt belopp har fakturerats. 
Kontrollen föranleder ingen åtgärd.” 

• Sociala omsorgsnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller ett kontrollmoment som berör hanteringen av 
kundfakturor, dock avser dessa fakturor annat än taxor och avgifter enligt information från 
förvaltningen. 

• Tekniska nämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. 
 
I nämndens riskanalys står följande kommentar kring kundfakturor: Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel 
person. Risk för att kunder debiteras för sent. Risk att fakturor inte skickas till kunderna. Tas 
inte med i den interna kontrollplanen med motiveringen: Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt inför kommande år. 
 
Det görs stickprovskontroller kontinuerligt av Ekonomiavdelningen, på 1-2 % utav antal 
manuella kundfakturor. Detta görs även om momentet inte ingår i den interna 
kontrollplanen för att få en god kontroll av materialet. Kontrollmomenten på kundfakturor 
görs 1-2 ggr per år. Kontroller för 2019 gjordes i mars (inga avvikelser noterades) samt juli 
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(inga avvikelser noterades). Kontrollunderlaget sparas fysiskt i pärm fram till att nästa 
kontroll görs. I den händelse avvikelse noteras i kontrollen, åtgärdas/rättas fakturan direkt 
samt lämnas information/utbildning till berörd personal på förvaltningen.  

• Vård och äldrenämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys för 2019 står följande gällande kundfakturor:  
”Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor skickas till brukarna. Finns risk för att brukare får 
fel på avgiftsbeslut och fel på fakturor om inte processen mellan verkställighet och 
beställarenheterna fungerar.” Bedömning blev att kundfakturor inte skulle tas upp i den 
interna kontrollplanen, utan att någon motivering framgår.  

Sammanfattande iakttagelser 

Kommunens gemensamma mall för riskanalys tar upp kundfakturor som en risk att beskriva och 
bedöma för varje enskild nämnd. Enligt information som vi har erhållit har det lämnats muntliga 
instruktioner om att risker där nämndens analys (sannolikhet x konsekvens) understiger 9 men ändå 
tas med i planen ska motiveras. På samma sätt ska de risker där analysens resultat överstiger 9 men 
nämnden väljer att inte ta med en kontrollmoment i planen ska motiveringen dokumenteras. Denna 
information framgår dock inte i någon skriftlig anvisning eller annat styrdokument.  

En schematisk sammanställning över nämndernas arbete med riskanalys och den interna kontrollen 
rörande taxor och avgifter framgår i följande tabell: 

Nämnd Risken hanteras 
i riskanalysen 

Sannolikhet x 
konsekvens 

Motivering finns Inkluderas i IK-
plan 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Nej Ej dokumenterat Nej Nej 

Förskolenämnden Nej Ej dokumenterat Nej Nej 
Grundskolenämnden Ja 6 Nej Nej 
Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

Ja 4 Ja Nej 

Kulturnämnden Nej Ej dokumenterat Nej Nej 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

Ja 4 Nej Ja 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Ja 6 respektive 8 Ja Ja 

Sociala 
omsorgsnämnden 

Ja 6 Nej Ja 

Tekniska nämnden Ja 4 Ja Nej 
Vård- och 
äldrenämnden 

Ja 8 Nej Nej 

 

Granskningen visar att alla utom Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden och Kultur-
nämnden behandlar risken för hantering av kundfakturor i sin riskanalys.  

De nämnder som tar upp kundfakturor som ett kontrollmoment i sin interna kontrollplan är Miljö- 
och konsumentnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Alla tre 
nämnder gör kontroller genom stickprov. Tekniska nämnden utför stickprovskontroller på 
kundfakturor trots att det inte står med i den interna kontrollplanen.  
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I Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan står det felaktigt en åsyftning till Vård- och 
äldrenämndens verksamhetsområde som beskrivs som ”Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet)”. Trots det har man genomfört de 150 
stickprovskontrollerna som står i den interna kontrollplanen på fakturor från den egna nämndens 
verksamhetsområden.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen gällande debitering av taxor och 
avgifter är tillräcklig i de nämnder där nämnden genom en dokumenterad riskanalys tar ställning till 
om hanteringen av taxor och avgifter utgör en risk för nämndens verksamheter. Denna bedömning 
gäller även när nämnden gör bedömningen att inte ta med det som ett kontrollmoment i den interna 
kontrollplanen. När bedömningen grundar sig till exempel på erfarenhet om att inga eller få 
avvikelser har upptäckts vid tidigare kontroller bedömer vi det som ett giltigt resonemang.  

De nämnder där riskanalysen inte genomförs eller dokumenteras alls, eller där kundfakturor efter 
genomförd riskanalys utan motivering exkluderas från den interna kontrollplanen, bedömer vi brister 
i sin interna kontroll.  

Den interna kontrollplanen i Miljö- och konsumentnämnden innehåller en hänvisning till en annan 
nämnds verksamhetsområde. Enligt vår bedömning tyder detta på att nämndens arbete med det 
interna kontrollsystemet inte är tillräckligt. Vidare bedömer vi det vara en brist att det utförs stick-
provskontroller trots detta. Det kan ifrågasättas om en analys av kontrollkostnad och kontrollnytta 
har gjorts i detta fall. Att utföra kontroller som inte är avsedd för den aktuella nämndens verksamhet 
utgör en risk för att andra viktigare kontroll-moment prioriteras bort. 

Vidare bedömer vi det vara en brist att inte all relevant information kring hanteringen av riskanalyser 
och interna kontrollplaner har dokumenterats. De gällande styrdokumenten behöver kompletteras 
så att det säkerställs att samtliga nämnder får samma, relevant och uppdaterad, information om 
gällande rutiner.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att  

• Kommunstyrelsen säkerställer att styrdokument som beskriver hur arbetet med riskanalys 
och intern kontroll ska hanteras i nämnderna kompletteras och uppdateras.  

• Miljö- och konsumentnämnden, grundat på en genomförd riskanalys, upprättar en intern 
kontrollplan som är anpassad till nämndens verksamhet.  

• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden och Kulturnämnden förstärker sitt arbete 
med den interna kontrollen genom att inkludera en bedömning om hanteringen av 
kundfakturor i sin riskanalys.  

• Vård- och äldrenämnden förstärker sitt arbete med den interna kontrollen genom att 
dokumentera motiveringen till varför kundfakturor inte inkluderas i den interna 
kontrollplanen.  
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9.2. Är nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga med självkostnads-
principen och likställighetsprincipen? 

Om självkostnadsprincipen 

Kommunallagens (2017:725) 2 kap 5 § stadgar att kommuner har rätt att ta ut avgifter. 6 § stadgar 
självkostnadsprincipen: ”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.” 

Självkostnadsprincipen innebär att en kommun inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller, det vill säga 
kommunens självkostnader. Självkostnadsprincipen innebär inte att avgifterna aldrig får överstiga 
kostnaderna. Avgiftsuttaget grundar sig ofta på kalkylerade kostnader, med flera osäkra 
komponenter, där det inte är möjligt att alltid uppnå en fullständig överensstämmelse mellan 
kostnader och avgifter. Ett överuttag av avgifter godtas så länge avgifterna inte kan sägas väsentligen 
överstiga den beräknade självkostnaden. 

För allt avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen gäller att beräkningen av avgifter och kostnader 
måste vara försvarlig, och att avgifterna korresponderar mot endast verkligt motiverade kostnader 
som föranleds av den berörda verksamheten. 

Om likställighetsprincipen 

Kommunallagens (2017:725) 2 kap 3 § stadgar likställighetsprincipen: ”Kommuner och landsting ska 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” 

I fråga om kommunala avgifter innebär likställighetsprincipen att sådana inte utan särskilt 
författningsstöd får bestämmas till olika belopp beroende på konsumenternas betalningsförmåga i 
det enskilda fallet (kommentar till KL 2011, sida 74). Bestämmelsen innebär att särbehandling av 
vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva 
grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika 
prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma 
avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för 
samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. 
Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader 
mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop 1993/94:188 s 
87 och Petersén m fl s 65-66). 

Iakttagelser 

Nivån för många av de avgifter och taxor som kommunen har ansvar för styrs av lagstiftning. Exempel 
på sådana är avgifter för skolskjuts och färdtjänst. Andra avgifter styrs av lagstiftning genom att det 
finns ett lagstadgat maxbelopp, till exempel för äldreomsorg. För andra avgifter är det praxis att ha 
en maxtaxa, till exempel när det gäller avgift för barnomsorg eller fritidshem. Avgifter kan även 
regleras i lag så att de ska täcka kommunens egna kostnader, till exempel avgift för bygglov.  

En del avgifter finns det dock utrymme för kommunen att bestämma om. Sådana är till exempel vissa 
avgifter inom miljö, fritid och kulturområdet. Vi vill betona att beslut om dessa är en högst politisk 
fråga och i vilken grad en kommun önskar finansiera sin verksamhet genom skatteintäkter kontra 
avgifter är ett i grunden ideologiskt ställningstagande.  
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Vår iakttagelse är att i samtliga av de granskade förvaltningarna visade intervjupersonerna förståelse 
för och kännedom om de gällande principerna.  

Det vanligaste svaret på frågan om hur nämnden säkerställer att avgifterna lever upp till självkost-
nadsprincipen var att verksamhetens kostnader i samtliga områden överstiger intäkterna.  

Samtidigt visar vår granskning att i några nämnder har man mindre förståelse för hur stor del av 
verksamheten som är avgifts- respektive skattefinansierad. I till exempel Miljö- och konsument-
förvaltningen pågår idag ett arbete med att göra kalkyler för att nämnden ska få ett relevant 
underlag för sin bedömning och sitt beslut kring avgifterna. I Tekniska nämnden genomför man 
omvärldsanalyser för att se att de nivåerna som kommunen har på sina avgifter inte ligger högre än i 
andra jämförbara kommuner.  

Generellt visar granskningen att det inte görs systematiska analyser av verksamheternas egna 
kostnader vid beräkning av avgifterna (med undantag för ovan beskrivning om Miljö- och konsument-
nämnden) för att säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt gör samtliga tillfrågade 
bedömningen att det inte finns tveksamhet om att gränsen inte överskrids.  

Gällande likställighetsprincipen svarade nästan samtliga intervjuade att det inte förekommer några 
undantag för gällande regler för avgifter, vilket säkerställer likställigheten och likabehandlingen av 
medborgarna. Som exempel på särbehandling kan Fritids- och folkhälsoförvaltningen nämnas, där 
ungdomsföreningar får hyra lokaler utan avgift. Det beskrivs dock som ett medvetet val i linje med 
nämndens och Fullmäktiges mål. Vid Kulturförvaltningen, vid uthyrning av lokaler, behöver det tas 
hänsyn till att inte konkurrera med andra aktörer, varför avgiften snarare bestäms på marknads-
mässiga grunder.  

Generellt visar granskningen att det inte görs systematiska analyser av verksamheterna för att säker-
ställa att gällande avgifter inte gynnar eller missgynnar vissa kommunmedlemmar.  

Bedömningar och rekommendationer 

Trots avsaknaden av systematiska analyser för att säkerställa att nivån på taxor och avgifter i de 
berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen och efterlever likställighetsprincipen gör vi 
bedömningen att gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till kommunallagens 
bestämmelser om dessa principer. Vi bedömer att gällande nivåerna på taxor och avgifter i Borås 
Stad är rimliga och något lägre på vissa områden än i andra kommuner.  

Vi bedömer dock att det finns en utvecklingsmöjlighet i de nämnder där taxor och avgifter ska vara 
”skäliga” eller där fri prissättning gäller för att göra beräkningar på de egna kostnaderna. Vi ser 
positivt på det pågående arbetet som pågår i Miljö- och konsumentförvaltningen med att göra 
analyser av resursåtgång om handläggarnas tidsåtgång per ärende.  

Vidare bedömer vi att det finns ett behov av styrning från centralt håll för att säkerställa att de 
lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter i nämnderna. En 
samordning av detta arbeta åligger Kommunstyrelsen. 

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder ser över sina rutiner för beräkning av avgifter och taxor för att 
säkerställa att självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs och att 
dokumentera hur beräkningarna är gjorda. 

• Kommunstyrelsen utarbetar centrala riktlinjer för nämnderna för att säkerställa att de 
gällande principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter.  



 

 14 

9.3. Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor? 

Iakttagelser 

Vår granskning har fokus på förvaltningarnas processer med att ta fram debiteringsunderlag och 
fakturaunderlag, fram till att underlaget överlämnas till ekonomienheten.  

Granskningen visar att de flesta av processerna som avser debitering av avgifter inte finns 
dokumenterade. En del av processerna är helt systemberoende, det vill säga det befintliga IT-stödet 
föreskriver en viss hantering. Samtidigt är vår iakttagelse att många av arbetsflödena innehåller 
manuella moment som är beroende av handläggarens kunskaper och erfarenheter. Granskningen 
visar att de allra flesta verksamheter i kommunen inte har dessa processer och rutiner 
dokumenterade eller att befintlig dokumentation inte är uppdaterad. Det finns dock undantag, som 
gott exempel kan Förskolenämnden och Grundskolenämnden  nämnas där Förskoleförvaltningen 
(som hanterar avgifterna för både förvaltningarna) har samtliga rutiner för hantering av avgifter 
dokumenterade.  

Vi har fått information om att det i flera förvaltningar pågår arbete med att dokumentera och 
kvalitetssäkra arbetsrutinerna kring debitering och fakturahantering.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att det finns brister i samtliga granskade nämnder när det gäller 
dokumentation av riktlinjer och anvisningar kring hantering av avgifter, med undantag för Förskole-
nämnden och Grundskolenämnden. Vi bedömer detta vara en allvarlig risk för verksamheterna, 
eftersom processer som är beroende av enstaka tjänstepersons kunskaper är sårbara och kan orsaka 
stor skada ifall denna person lämnar verksamheten.   

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder, med undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden, tillser 
att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör 
hantering av avgifter och taxor.  

9.4. Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade?  

Iakttagelser 

Gällande dokumentation av arbetsflöden hänvisar vi till frågan ovan.  

Gällande dokumentation av kontrollerna konstaterar vi att de stickprovskontroller som föreskrivs i de 
interna kontrollplanerna genomförs och dessa finns dokumenterade.  

Andra kontroller som har som syfte att säkerställa att avgifterna blir debiterade och blir korrekt 
debiterade finns endast i ett fåtal nämnder. Förskolenämnden och Grundskolenämnden kan återigen 
nämnas som ett gott exempel, liksom Vård- och äldrenämnden som har en systematisk kontroll av 
brukarnas inkomstuppgifter.  

I Samhällsbyggnadsnämnden har vi uppmärksammat ett mer systematiskt fel vid den manuella 
hanteringen av bygglovsavgifter, där den mall som används tycks utgöra en risk för felaktig 
beräkning. Förvaltningen utför dock stickprovskontroller av ärendehandläggning månadsvis.  

I övrigt hänvisade samtliga verksamheter till den ekonomiska uppföljningen som görs.  
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Generellt kan nämnas att de stickprovskontroller som vi genomförde i samband med denna 
granskning visade få felaktigheter.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att det, med undantag för Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden, finns brister i samtliga granskade nämnder när 
det gäller rutiner för och dokumentation av kontroller av avgiftshantering. Vi bedömer detta vara en 
risk för att avgifterna beräknas fel eller att debitering inte sker. Vi ser positivt på det pågående 
utvecklingsarbetet inom Vård- och äldreförvaltningen som ska säkerställa hanteringen av avgifter och 
kontroller i Vård- och äldrenämnden samt inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområden.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder, med undantag för Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- 
och äldrenämnden, tillser att det upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer 
att debiteringen av avgifter och taxor sker och att beräkningen blir korrekt och att dessa 
rutiner samt kontrollernas resultat dokumenteras.  

9.5. Baseras underlag för fakturering på beslutat avgiftsuttag? 

Iakttagelser 

Granskningen har inte påvisat några fall där underlag för fakturering avvek från beslutad avgift.  

Bedömningar  

Vår bedömning är att debitering av avgifter görs på beslutade taxor och avgifter.  

9.6. Överensstämmer upprättade fakturor med underlag (inkomstuppgifter, tillsynsgrad 
etc.)? 

Vi hänvisar till de genomförda stickprovskontrollerna och konstaterar att felaktigheter upptäcktes 
endast inom debiteringen av bygglovsavgifter.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att debiteringen till stor del motsvarar underlaget.  

Vi bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens rutiner för hantering av bygglovsavgifter innehåller 
risker för felaktig debitering.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Samhällsbyggnadsnämnden ser över sina rutiner och processen vid hantering av 
bygglovsavgifter för att säkerställa att beräkningarna blir korrekta i samtliga ärenden.  
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9.7. Finns det tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir 
korrekt redovisade? 

Iakttagelser 

Redovisning av avgifter görs av Redovisningsenheten och är en ren ekonomifunktion. I de fall där en 
risk kan föreligga, till exempel vid samfakturering av avgifter från Förskolenämnden och Grundskole-
nämnden, finns det rutiner för att konteringen blir korrekt i ekonomisystemet. Detta sker genom att 
de olika avgifterna hanteras och redovisas separat både på debiteringsunderlaget och på fakturan.  

Uppföljning av redovisningen görs i samband med månads- och tertialuppföljningarna.  

Bedömningar 

Vår bedömning är att det finns tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna 
blir korrekt redovisade.  

9.8. Faktureras alla avgifter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut?  

Iakttagelser 

Granskningen visar att det inte görs några systematiska kontroller i verksamheterna av att alla 
avgifter blir debiterade. Det finns dock exempel där man gör en årlig genomgång för att säkerställa 
att ingen debitering missas till exempel vid hanteringen av tillsynsavgifter för serveringstillstånd. I 
Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning, i ovan nämnd hantering av bygglovsavgifter hanterar man 
felaktig beräkning mot kund genom att kunden alltid får betala avgiften som står i beslutet, även om 
denna är lägre än vad den borde vara. I omvänt fall, om beslutet skulle innehålla en högre avgift än 
vad den borde vara, betalar kunden den lägre avgiften.   

Bedömningar och rekommendationer 

Mot ovan bakgrund bedömer vi att det saknas rutiner i Borås Stad som ska säkerställa att alla avgifter 
faktureras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut, vilket innebär en risk för ekonomisk skada för 
kommunen.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder inför rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut.  

9.9. Sker det tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna?  

Iakttagelser 

Bevakning av att utsända fakturor blir betalda hanteras av Redovisningsservice på Servicekontoret. 
Gällande obetalda fakturor har kommunen idag ett avtal med Intrum Justitia som som hanterar och 
betalningsbevakar kommunens förfallna fordringar.  

Bedömningar 

Vår bedömning är att bevakning av kundfakturor är tillfredsställande.  
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Bilaga 1 – Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen hanterar följande taxor och avgifter: 

• Badavgifter 
• Hyror idrottsanläggningar 
• Träffpunkt Simonsland dagcenterverksamhet 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Badavgifterna avser inträde till badanläggningar och betalas vid kassan. Det kan vara engångsinträde, 
klippkort eller årskort eller någon annan form av rabattkort. Brukaren/gästen betalar således vid 
köptillfället. När skolor besöker anläggningen så fakturerar varje badanläggning skolorna för bad. 
Badavgiften betalas då inte på plats. Detta förfarande görs även med flera företag som väljer att 
sponsra sina medarbetare för fria bad. 

Hyror idrottsanläggningar avser uthyrning av kommunens olika anläggningar. Systemet bygger på att 
man lägger en bokningsförfrågan som sedan handläggs av en tjänsteperson. Bokningar kommer 
också in via telefon och e-post. Bokningen i systemet genererar automatiskt ett underlag för 
fakturering. Några manuella bokningar eller parallell hantering förekommer inte.  

Faktureringen sker på två sätt. Det ena är direkt från bokningssystemet InterbookGo (Iggo) (främst 
uthyrning av hallar och planer) det andra är manuell fakturering genom ekonomisystemet Agresso. 
När det gäller uthyrning av hallar och planer så beror det fakturerade beloppet på hur mycket en 
enskild förening bokat. Faktureringen via InterbookGo görs månadsvis. Den totala intäkten som avser 
uthyrning av idrottshallar och planer (ej simhallar), ”tillfälliga lokalupplåtelser” och som specificeras 
som ”tränings- och arrangemangsavgifter” var för 2018 ca 7200 tkr. Den största enskilda fakturerade 
posten var ca 133 tkr. När det gäller manuell fakturering av lokalkontrakt under kategorin ”tillfälliga 
lokalupplåtelser”/”lokalkontrakt” så var summan ca 8 000 tkr för 2018 (däri ingår dock intäkter med 
utgångspunkt i något avtal). Den största enskilda fakturerade posten var ca 330 tkr.  

Gällande Träffpunkt Simonsland har nämnden har tagit beslut att bidragsberättigade föreningar inte 
ska betala taxa under ordinarie öppettider. Bokningarna sker i Bookitwise där föreningslivet priori-
teras före externa bokare. Fakturering sker enligt Fritids- och folkhälsoförvaltningens ekonomi-
rutiner. 

Beslut om avgifterna 

Avgifternas storlek beslutas av nämnden årligen i samband med beslutet om budgeten. Taxorna 
beslutas som ett separat ärende i vår nämnd någon gång under hösten året innan taxorna ska börja 
gälla. Beslutet skickas till Kommunstyrelsens diarium för kännedom. Dessa taxor och avgifter beslutas 
inte i Kommunstyrelsen eller i Kommunfullmäktige. 

Gällande taxor och avgifter framgår av dokumentet ”Taxor och avgifter 2019” som finns tillgängligt 
på kommunens hemsida. Därutöver finns det separata avtal, till exempel olika former av 
lokalkontrakt med föreningar och företag. 
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Avgifternas storlek samt hänsyn till självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen 

Vid uthyrning av idrottsanläggningarna har föreningar en subventionerad taxa utifrån kommunens 
beslut om att ungdomsverksamhet ska vara prioriterad. Företag och privatpersoner har därför en 
högre taxa. Under de senaste 5-6 åren har taxorna för uthyrning av idrottsanläggningarna höjts 
regelbundet med mellan 1-3% årligen för att balansera mot de internt ökade kostnader som dels 
Servicekontoret (vaktmästare) och dels Lokalförsörjningsförvaltningen (ökade hyror) ger. Tidigare år 
stod taxorna still ett antal år och höjdes med ca 10% på en gång. Genom att höja successivt så ges 
föreningarna bättre förutsättningar för att klara sina verksamheter. 

Avgifterna för andra gällande uthyrning på Träffpunkt Simonsland har jobbats fram genom omvärlds-
bevakning, det vill säga en jämförelse av taxor och avgifter för andra lokaler som är jämförbara med 
de som Träffpunkt Simonsland ska hyra ut. Vid beräkning av avgiften har även konkurrensneutralitet 
gentemot näringslivet tagits i beaktande. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Bokningssystemet genererar fakturor utifrån de bokningar som finns inlagda i systemet. Ingen 
hantering sker manuellt.  

Det sker en kontinuerlig uppföljning av budgeterade intäkter mot faktiskt utfall. Uppföljningen är en 
del av den ekonomiska uppföljningen.  

Enligt förvaltningsledningen görs det kontinuerlig översyn av arbetssätt och rutiner. Dokumenterade 
rutinbeskrivningar för hantering av avgifter finns inte.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt intervjun är 
anledningen att man anser att det finns väl inbyggda system för att kontrollera om en faktura har 
betalas eller inte. Därför bedömer man det inte vara en uppenbar risk. 
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 Bilaga 2 – Förskolenämnden och Grundskolenämnden 
 

Förskolenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Barnomsorgsavgifter 
• Barnomsorgsavgifter – retroaktiva 

Grundskolenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Fritidshemsavgifter 
• Avgifter för förstörda digitala verktyg 
• Avgift för tillfälliga lokalupplåtelser 
• Utköp av digitala verktyg efter avtalstid 

I dokumentet Taxor och avgifter benämns barnomsorgsavgifter och fritidshemsavgifter för ”Taxa för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg”.  

Fritidshemsavgifter hanteras av Förskoleförvaltningen, varför vi valde att redovisa dessa två nämnder 
samtidigt.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade avgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 2.1. Vidare har en 
processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av barnomsorgsavgifter, vilken 
framgår av Bilaga 2.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

Under 2018 har det ställts ut totalt 76 642 st fakturor för månatliga barnomsorgsavgifter, till ett 
värde av 84 587 859 kr. 

Förskoleförvaltningen hanterar avgifterna för barnomsorg och fritidshem. Samfakturering sker till 
vårdnadshavare, det vill säga att en vårdnadshavare får månatligen en faktura, även om denna har 
barn både på förskola och fritidshem.  

Debiteringen av avgifter för barn i förskola och skola baseras på information som vårdnadshavaren 
själv lägger in i systemet (inkomst och barnens schema). Debitering av avgifter sker månadsvis, i 
mitten av månaden för innevarande period. Förvaltningen har utarbetade och dokumenterade 
rutiner för hantering av avgifter och för hur debitering ska ske. Rutinbeskrivningarna som vi har 
granskat visar att dokumenten är uppdaterade och tydligt beskriver hur handläggaren steg för steg 
ska arbeta för att säkerställa att debitering sker och att det hanteras korrekt.  

Beslut om avgifterna 

Beslut om barnomsorgsavgiften och avgiften för fritidshem bereds av respektive nämnd och lämnas 
sedan till kommunfullmäktige som fastställer avgifterna. Fullmäktiges beslut om ”Taxa för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk omsorg” är fattat i 2015 och gäller från den 1 januari 2016.   

Avgifternas storlek 

Enligt Skollagens (2010:800) bestämmelser ska skolan vara i huvudsak fri från avgifter, men det finns 
undantag. En kommun (eller annan huvudman) får ta ut en avgift för att ta emot ett barn i förskolan. 
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Både kommunala och fristående fritidshem får ta ut en avgift för att ett barn ska tas emot i 
fritidshemmet. Avgiften ska vara skälig. Borås Stad, liksom alla svenska kommuner, använder sig av 
en maxtaxa idag. Det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli och att när en familj 
betalar den högsta tillåtna avgiften. Enligt Skollagen ska maxtaxan som kommunen tillämpar gälla 
även för fritidshemmen i kommunen.  

Avgifterna som tillämpas i Borås Stad finns tillgängliga på kommunens hemsida: 

Förskoleavgift 
Omsorgstimmar/vecka Avgift Avgift Avgift 
 1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
-15 1,5% 1,0% 1,0% 
15-30 2,25% 1,5% 1,0% 
30- 3,0% 2,0% 1,0% 

 

Förskoleavgift 3-5-åringar 
Omsorgstimmar/vecka Avgift Avgift Avgift 
 1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
-15 1,5% 1,0% 1,0% 
15-30 2,25% 1,5% 1,0% 
30- 3,0% 2,0% 1,0% 

 

Avgiftstak förskoleavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
1 425 kr/månad 950 kr/månad 475 kr/månad 

 

För fritidshem påverkas inte avgiften av barnens ålder eller schema, utan inskrivna barn betalar avgift 
enligt följande: 

Fritishemsavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
2,0% 1,0% 1,0% 

 

Avgiftstak fritidshemsavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
950 kr/månad 475 kr/månad 475 kr/månad 

 
Gällande hänsyn till att avgiften ska vara skälig så kan det nämnas att andra kommuner (till exempel 
Göteborg och Jönköping) har liknande avgiftsmodeller och samma maxtaxa.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningen genomför ett antal kontroller i samband med månadskörningen av avgifterna:  

• Kontroll av samboskap samt icke-samboskap 
• Kontroll av felloggar i körning 
• Kontroll av fördelning av barnomsorgsavgift vid delad placering (skilda föräldrar) 
• Kontroll av taxekategori utifrån schema och ålder (taxekategorin styr delvis avgiften) 
• Kontroll att snittid är registrerad (får ej vara tomt) 
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• Kontroll av att alla hushållets barn beräknas på samma inkomstgrund 
• Kontroll av att syskonrabatten är korrekt (utifrån att alla hushållets barn står på samma 

faktura) 
• Kontroll av dagjournaler (närvaro/frånvaro) 

Utöver dessa kontroller har förvaltningen kontakt med rektorer och personal där de är behjälpliga 
med att meddela eventuella felaktigheter på barnets placering. Alla Borås Stads förskolor och 
fritidshem har utsedda personer som har tillgång till IST Förskola/Fritidshem där de har möjlighet att 
ta del av information kring barnets placering och familjeförhållande. Det åligger rektorer och 
personal på enheterna att t.ex. kontrollera att alla barn på enheten är inskrivna, att de har rätt 
schema samt att de som nyttjar platsen är de som fakturan beräknas på.  

Vidare har IT-systemet inbyggda funktioner som varnar för eventuella fel, varningar som inte går att 
ignorera.  

Förvaltningen genomför också årsvis en inkomstkontroll av vårdnadshavarna. Vid avvikelser justeras 
debiterade avgifter i efterhand. Det gäller både om vårdnadshavaren har betalat för mycket eller för 
lite. Denna kontroll sker dock först efter att Skatteverket har fastställt inkomsterna, vilket ger en 
fördröjning på två år. År 2019 uppgår det preliminära antalet fakturor som kommer gå ut för de 
retroaktiva barnomsorgsavgifterna avseende år 2017 till 3125 st.  

Intern kontroll 

Förskolenämndens och Grundskolenämndens interna kontrollplaner innehåller inga kontrollmoment 
som berör hanteringen av taxor och avgifter. I Förskolenämndens riskanalys har raden för 
kundfakturor tagits bort och således finns hanteringen inte ens med bland relevanta risker. 
Grundskolenämnden bedömde risken vara under gränsen för att den ska tas med som ett 
kontrollmoment i planen.  

Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter. De avvikelser som noterades kunde 
förklaras (till exempel korrigeringar av avgift från andra månader, ändrat schema eller delade 
avgifter). 

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut så att de skulle innehålla båda fakturor där enbart 
förskoleavgift ingick, enbart fritidshemsavgift ingick och där båda avgifterna ingick.  

 

  
 

 

 

 



 
 

 Action Dokument Risk Kontroll 
1. Registrering av 
inkomst och schema 

Vårdnadshavaren registrerar i 
systemet Självservice hushållets 
bruttoinkomst samt önskat 
schema för barnen. Samtliga 
barn registreras i samma 

 Felaktiga inkomstuppgifter. 
 

Vårdnadshavaren 
 



system, oavsett om de går på 
förskola eller fritidshem.   

2. Barnen går på 
förskola eller på 
fritidshem 

Barnen går på förskola eller 
fritidshem var deras närvaro 
registreras.  
 
Barnens närvaro och frånvaro 
registreras på manuella 
dagjournaler. 

 Schemat avviker från faktisk 
närvaro. 

Skolorna 

3. Debiterings-
underlag 

Handläggaren på förskole-
förvaltningen skapar månadsvis 
debiteringsunderlag. 
 
Vårdnadshavarens uppgivna 
schema ligger till grund för 
förskoleavgiften. Fritidshems-
avgiften baseras enbart på 
placering.  
 
Justeringar görs i efterhand 
genom att debitera mertid vid 
högre närvaro i förskolan, men 
inte om barnet haft en lägre 
faktisk närvaro mot schema. 

Debiteringsunderlag  Handläggare 

4. Faktura skapas Baserad på debiterings-
underlaget skapas det en 
faktura av ekonomiavdelningen. 
Det skapas en faktura per 
vårdnadshavare, oavsett hur 

Faktura   



många barn som denne har på 
förskola och eller fritidshem. 

5. Faktura till 
vårdnadshavaren 

Fakturan skickas till vårdnads-
havaren runt den 20:e varje 
månad, som ska vara betald den 
sista innevarande månad.  

Faktura   

6. Betalning Vårdnadshavaren erlägger 
betalning för fakturan 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsservice 

7. Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas.  
Betalning redovisas för den 
förvaltning som debiterade 
avgiften.  
 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder). 
 
Handläggaren skickar också brev 
till vårdnadshavaren vid ute-
bliven betalning av barnom-
sorgsavgift med varning om 
uppsägning.  

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsservice 
 

8. Inkomstkontroll 
och efterfakturering 

Årligen gör förvaltningen en 
avstämning av vårdnads-
havarnas inkomster hos 
Skatteverket för inkomster två 
år tidigare.  

 Utebliven efterkontroll. 
 

Handläggaren 

9. Ev. faktura eller 
utbetalning 

Vid avvikelse från den inrappor-
terade inkomsten görs en 

Faktura eller utbetalning Vårdnadshavarna inte längre 
går att debitera. 

Handläggaren och 
redovisningsservice 



korrigering i efterhand av de 
debiterade avgifterna, antingen 
som en faktura eller som en 
utbetalning till vårdnads-
havarna. 
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Bilaga 3 – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 

Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 1 § stadgar att ”Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär 
medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande 
barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller 
därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett 
familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. 
För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.” Den avgift som kommunen 
får ta ut av den som vårdas för missbruksproblematik på HVB-hem, i familjehem eller LVM-hem får 
högst uppgå till 80 kr/dag. För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen 
enligt lagen ta ut skälig ersättning. För IFO Vuxens målgrupp berörs här till exempel placeringar på 
stöd- och omvårdnadsboenden. Också vid denna form av insats kan kommunen ta ut en egenavgift 
som högst uppgår till 80 kr/dag.  

Vidare anger samma lag att föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader när ett barn under 18 år får vård utom det egna hemmet. Om de framräknade beloppen 
bedöms oskäliga i förhållande till respektive förälders ekonomiska förmåga, sociala situation eller för 
att de exempelvis står för vissa av barnets kostnader kan ersättningen jämkas till en skälig nivå. 
Jämkning kan ske redan från början eller vid ett senare tillfälle. 

Mot ovan bakgrund tar Individ- och familjeomsorgsnämnden ut följande taxor och avgifter: 

• Avgift boendestöd/övergångsbostäder 
• Avgift  för ungdomsboende 
• Lokalhyror tillfälligt boende 
• Avgift för placerat barn 
• Äldreomsorgsavgifter öppen vård 
• Bostadshyror, servicehus för missbrukare 
• Avgifter Institutionsvård, SoL 
• Avgift familjehem och jourhem, barn o ungdomsvård 
• Avgifter specialboende för personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Antalet fakturor som förvaltningen hanterar är relativt få: 

Avgifter barn och ungdomsvård 
  

ca 58 fakturor i månaden, ca 696 per/år 
Summa 2018: 495 000 kr 

Avgifter Specialboende för personer 
med psykisk ohälsa och 
beroendeproblematik 
  

ca 12 fakturor i månanden, ca 144 fakturor per/år 
Avgiften avser hyra av lägenhet och är samma som 
vad hyran kostar. 
Summa 2018: 864 000 kr  

Avgifter Institutionsvård SOL ca 9 fakturor i månaden, ca 108 fakturor per/år 
Vårdavgiften är 80 kr/dygn 
Summa 2018, 174 000 kr 

Avgifter tillfälligt boende ca 20 fakturor i månaden, ca 240 fakturor per/år 
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Avgiften avser mat och lägenhetshyra och är ett 
självkostnadspris.  
Summa 2018: 328 000 kr 

Avgifter boendestöd/övergångsbostäder 
  

ca 74 fakturor i månaden, ca 888 fakturor per/år 
Avgiften avser lägenhetshyra och är ett 
självkostnadspris.  
Summa 2018: 4 110 000 kr 

Bostadshyror, servicehus för 
missbrukare/äldreomsorgsavgifter 
  

ca 72 fakturor i månaden, ca 864 fakturor per/år 
Avgifterna avser hemtjänstavgift och eller 
hemsjukvård och beräknas enligt Vård- och 
äldrenämndens gällande taxor. Avgifterna kan också 
avse lägenhetshyra eller mat som är 
självkostnadspriser.  
Summa 2018: 2 991 000 kr 

 

Avgifterna hanteras på respektive verksamhetsdelar. Vid intervjun framkom det att det finns rutiner 
för hantering av avgifter, men dessa är inte dokumenterade, med undantag för rutinbeskrivningen 
för hantering av avgifter för barn- och ungdom samt av egenavgifter.  

Egenavgifter beslutas av socialsekreterare och hanteras av socialassistent. Socialassistent skapar 
fakturaunderlag månatligt efter beslutade perioder och lämnar den 5:e -7:e varje månad underlag för 
fakturering av egenavgifter till enhetschef för underskrifter. Enhetschef lämnar påskrivna faktura-
underlag till ekonomienheten, som den 10:e -12:e varje månad skickar ut faktura avseende egen-
avgiften till den enskilde. 

För hanteringen av avgifter för barn och unga finns också en rutinbeskrivning som steg för steg anger 
vem som ska vidta åtgärder och vem som ska fortsätta hanteringen. Dokumentet anger också rutiner 
för uppföljning som ska göras rutinmässigt.  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna gällande kommunens stöd- och hjälpinsatser Socialtjänstlagen (2001:453). Avgifterna 
regleras även i Socialtjänstförordningen (2001:937). Vidare stadgar Socialförsäkringsbalken 
(2010:110) förmånerna vid verkställighet i anstalt eller vård på institution. Individ- och familje-
omsorgsnämnden fattar beslut om vissa avgifter och Kommunfullmäktige fastställer dessa. Till 
exempel fattades beslut om höjning av avgiften för mat på stödboendet senast i augusti 2019.  

Avgifternas storlek 

Avgifternas storlek är till stor del reglerad i lagstiftning. Beräkningen för avgifterna som berör 
ersättning för placerade barn utgår från SKL:s cirkulär 2006:54 – ”Beräkning av föräldrars ersättning 
till kommunen för placerade barn under 18 år”. Gällande hyror tillämpar kommunen självkostnads-
principen, det vill säga man debiterar samma avgift som hyran kostar. Likaså beräknas avgiften för 
mat så att den ska täcka den faktiska kostnaden. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Rutinbeskrivningarna som nämns ovan innehåller vissa rutiner för att säkerställa korrekt hantering. 
Samtidigt sker debitering från olika verksamhetsdelar, och någon central, gemensam rutin finns inte.  
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Vid intervjun framkom det att vissa odokumenterade kontroller görs i form av en rimlighets-
bedömning av intäkterna månadsvis. Assistenterna som hanterar faktureringen gör också en 
översiktlig kontroll mot förra månaden samt gentemot individens akt. Assistenterna har också 
tillgång till dokumentation om vilka som får insatser, vilket stäms av mot fakturorna. Inga av dessa 
kontroller finns dock dokumenterade och de baseras till stor del på tjänstepersonernas erfarenheter.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har på raden kundfakturor noterats följande: ”Risk att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risk att debiterar fel person eller verksamhet. Bedömning: 4. Verksamheten 
skickar ut mycket få kundfakturor.” 
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Bilaga 4 – Kulturnämnden 
 

Kulturnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Kulturskoleavgifter 
• Förseningsavgifter bibliotek 
• Biljettförsäljning 
• Museer: fakturering av inträden och visningar; fakturering av lokaluthyrning; fakturering av 

konsulttjänster exempelvis när experter på museet föreläser eller gör arbeten åt andra; 
fakturering av företag enligt sponsringsavtal. 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Varje verksamhet hanterar sin egen debitering och lämnar underlag till ekonomiverksamheten som i 
sin tur skickar faktura baserat på underlag från verksamheterna. 

Kulturskolan erbjuder undervisning i sång och instrument och undervisningen är avgiftsbelagd. 2018 
skickades det totalt 2 295 fakturor för kulturskoleavgift som uppgick till ett totalt belopp på 961 900 
kr. 

Biblioteket hanterar förseningsavgifter och avgifter för förkomna medier för privatpersoner. 
Förseningsavgifterna faktureras inte, istället finns det en spärrgräns på 100 kr (hamnar man över den 
summan så får man inte låna till dess att man har betalat ned under 100 kr). Avgifterna för förlorade 
media faktureras efter påminnelse. Vidare förekommer fakturering från bibliotek i följande fall: 

• Biblioteksservice till kriminalvården, löpande avtal som faktureras kvartalsvis via 
förvaltningens ekonomifunktion.  

• verksamhet till ett fåtal arbetsplatser (två i dagsläget), där skrivs avtal år för år och fakturor 
skickas ut under hösten.  

Borås Stad driver Konstmuseet och De Kulturhistoriska museerna (Textilmuseet och Borås museum). 
I muséerna sker betalning i kassan. Dessa intäkter avser inträden, försäljning från museibutik, 
guideavgifter och programavgifter. Muséerna fakturerar i vissa fall för inträden och visningar samt 
för lokaluthyrning. Dessutom sker fakturering för konsulttjänster, till exempel när experter på 
museet föreläser eller gör arbeten åt andra. Dessa arbeten faktureras efter timtaxa eller beslut från 
museichef. Fakturering sköts av några enstaka tjänstepersoner. Rutinerna finns inte dokumenterade.  

Konstmuseet har i stort sett ingen extern fakturering. Muséet har fri entré. Den fakturering man har 
är administration för utlån av konsten och den sköts av intendenten för utställningar. Avgiften är 800 
kr/gång och förekommer några gånger per år. 

Lokaluthyrning och fakturering för olika evenemang sker efter överenskommelse med externa 
aktörer. Det skrivs ett avtal och prissättningen är icke förhandlingsbar utan följer de av nämnden 
beslutade taxor och avgifter. Fakturering sker i efterhand baserat på det i avtalet överenskommet 
belopp samt eventuella tillkommande beställningar (till exempel teknik).  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna beslutas av nämnden årligen i samband med beslutet om budgeten.  
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Avgifternas storlek 

Avgifternas storlek beslutas av nämnden i september årligen och gäller från den 1 januari året därpå. 
Generellt visar granskningen att intäkterna täcker inte verksamheternas kostnader.  

Kulturskoleavgifterna finns på kommunens hemsida: 

Kurs/material Avgift 
Skolungdom per termin och kurs 300 :- 
Instrumenthyra per termin och instrument 200 :- 
Materialkostnad per termin för våra kurser i bild, film, textil och musikproduktion 200 :- 
Fördjupningsprogrammet 700 :- 
Vuxenkör och Generationskör 400 :- 
Vuxenundervisning per termin och kurs, Bild vuxen med barn 800 :- 

 

Bibliotekens avgifter tillämpas på samma sätt på alla 12 bibliotek. Det är schablonsummor på det 
som faktureras för ”förkommet material”, alltså sådant som inte lämnas tillbaka.  

För Konstmuseet togs entréavgiften bort. Vid Textilmuseet kan enligt intervjun tillfälligt beslut fattas 
om att tillämpa entréavgift vid enstaka tillfällen (till exempel vid en exklusiv utställning).  

Gällande uthyrning av teaterlokalen ligger kommunens avgifter i nivå med andra liknande lokaler, 
med hänsyn till konkurrensneutralitet. Rabatt medges för lokalhyra för föreningar i Borås Stad.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Några dokumenterade rutiner för att säkerställa korrekt hantering av avgifter finns inte i någon av 
verksamheterna. Ansvaret för korrekt debitering ligger hos verksamheterna enligt 
förvaltningschefen. En viss odokumenterad kontroll genomförs genom tertialuppföljningen där en 
rimlighetsbedömning görs av intäkterna.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt muntlig information 
beror detta på att nämnden bedömde risken vara liten.  
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Bilaga 5 – Miljö- och konsumentnämnden 
 

Miljö- och konsumentnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
• Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
• Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
• Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
• Taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens verksamhetsområde 
• Taxa för prövning och tillsyn inom inom alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter 

(tidigare tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare) samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Vår granskning hade främst fokus på tillsyn enligt alkohollagen.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade tillsynsavgifter för serveringstillstånd har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår 
av Bilaga 5.1. Vidare har en processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av 
tillsynsavgiften, vilken framgår av Bilaga 5.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

Följande tabell visar antalet fakturor och belopp under 2018 i respektive kategori: 

 Antal fakturor Lägsta 
belopp 

Högsta 
belopp 

  debet kredit    
Livsmedel  4 665 852  938  57  640  71 624  
Miljöbalken  6 302 068  1 380  218  1 085  189 720  
Alkohollagen  1 468 294  389  81  500  85 407  
Tobak, vissa receptfria 
läkemedel, mm  

464 464  17  4  1122  4 000  

 

Avgifterna hanteras av varje verksamhetsområde själva. Fakturorna ställs ut i ekonomisystemet, en 
del baserat på information från verksamhetssystemen direkt men en del hanteras manuellt.  

Miljöbalken och livsmedel 

Årsdebiteringarna inom livsmedel och miljöbalken debiteras via filer från verksamhetssystemet 
(några görs manuellt) till ekonomisystemet Agresso. Årsdebiteringarna görs i början på varje år efter 
att handläggarna uppdaterat underlagen i verksamhetssystemet. Listor tas ut från verksamhets-
systemet för respektive område. När debiteringarna skett så noteras det att fakturering skett i 
respektive ärende i verksamhetssystemet (av ek ass).  

Årsdebiteringar baseras på en inklassning av objekt. Inklassningen kontrolleras sedan i samband med 
inspektioner. För den löpande faktureringen av timavgifter etc rapporteras handläggarnas timmar på 
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tidkort och markeras med debiterbar eller ej debiterbar tid. Handläggarna skriver även antal timmar 
och totalbelopp i beslut som sedan lämnas till ekonomiassistenterna för debitering. 

Serveringstillstånd 

När det gäller årlig tillsynsavgift som debiteras för stadigvarande serveringstillstånd utgår 
debiteringarna från uppgifter i verksamhetssystemet. Genomgång av listorna sker vid flera tillfällen 
innan debitering slutligen sker. I de flesta fall skickas då en fil till ekonomisystemet som hanteras av 
redovisningsservice. Detta sköts helt digitalt. 

Respektive handläggare debiterar för de ärenden man handlägger och de avgifter detta genererar, 
även tex första tillsynsavgift om ett tillstånd beviljas. Detta sker med upprättande av 
fakturaunderlag. I slutet av året görs ofta en kontroll av de senaste ärendena och handläggarna 
påminner varandra om debiteringar för året för att fånga upp någon som kan ha missats. 

Några dokumenterade rutinbeskrivningar för hanteringen av processerna finns inte förutom en 
kortare rutin för restaurangrapporteringen samt manualer för debitering av tillsynsavgifter i 
verksamhetssystemet AlkT. 

Beslut om avgifterna 

Beslut om avgifterna inom nämndens ansvarsområden fattas av nämnden och fastställs av Kommun-
fullmäktige.  

Våra iakttagelser visar att tillsynsavgiften för serveringstillstånd har ändrats flera gånger under de 
senaste åren. Det första beslutet som fattades 2017 och fastställde avgiften för 2018 ändrades under 
2018 då nya avgifter blev gällande från den 1 juli. Den först beslutade tillsynstaxan för 2018 har lett 
till många synpunkter från tillståndshavarna, varför nämnden har valt att se över beräknings-
modellen. Vi har noterat att ändringen av avgiften föregick av en dokumenterad konsekvensanalys 
som tydligt påvisade ändringarnas effekter.  

Samtliga taxor och avgifter framgår på kommunens hemsida.  

Avgifternas storlek 

För taxorna inom miljöbalken och livsmedelsområdet har SKLs mallar för beräkning använts. 

Inom alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel finns inget stöd från SKL vad gäller beräkningar. Där har förvaltningen beräknat 
avgifterna utifrån självkostnadsprincipen. SKL har gett ut en skrift om beräkning av självkostnad för 
serverings- och alkoholtillstånd. I den beskrivs hur avgiften kan beräknas så att den följer 
självkostnadsprincipen och Borås Stads egna beräkningar baseras på denna modell.  

Det pågår en generell översyn av hur avgifterna ska beräknas inom nämnden. Syftet är kunna ge 
information till nämnden om hur stor del av verksamheten som är skattefinansierad idag för att 
förbättra deras beslutsunderlag. Förvaltningen har sedan i år en egen verksamhetscontroller som i 
samarbete med förvaltningsledningen tar fram nödvändiga beräkningar. Som ett led i detta arbete 
har man även haft på prov i år att tidsregistrera handläggarnas arbete för att få en uppfattning om 
verklig tidsåtgång för handläggning av ärenden. I samband med detta arbete strävar man också efter 
att förfina budgeten så att den bryts ner för varje enhet, vilket inte sker idag. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningarna tar fram debiteringsunderlag själva. Fakturorna skapas av ekonomiavdelningen.  
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Miljöbalken och livsmedel 

Årsdebiteringarna bokförs på särskilda aktivitetskoder i ekonomisystemet. Ekonom periodiserar 
sedan dessa. 

Löpande debitering görs av ek ass utifrån underlag (beslut/fakturaunderlag) från handläggarna. Efter 
debitering så görs notering i verksamhetssystemet att debitering skett (av ek ass). 

Uppföljning av intäktsvolymerna görs varje månad av chef och ekonom i samband med 
månadsprognos. 

Serveringstillstånd enligt alkohollagen 

När det gäller årlig tillsynsavgift görs det i regel i april via filer från verksamhetssystemet till ekonomi-
systemet Agresso. Ekonom periodiserar sedan dessa. 

Uppföljning av intäktsvolymerna görs varje månad av chef och ekonom i samband med månads-
prognos. 

Intern kontroll 

Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan innehåller två kontrollmoment som berör 
hantering av taxor och avgifter: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering: Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risken att Borås 
Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). Stickprov 150 fakturor. Varje år 

• Kontroll av avtal och taxor: Risk att avtal och taxor inte följs. Kontroll att taxor är korrekta, 
avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att 
rätt antal timmar debiteras. Kontinuerlig uppföljning under året. Varje år 

 

Enligt riskanalysen baseras beslutet på att ta med dessa kontrollmoment på bedömningen att det 
föreligger en risk att dessa inträffar men också att det kan ge kännbara konsekvenser.  

Under granskningens gång ställde vi frågor gällande den första punktens relevans för miljö- och 
konsumentnämnden (korrekta inkomstuppgifter inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet). 
Enligt tjänstepersonen som arbetar med den interna kontrollen är det troligt att formuleringen är 
kopierad från en annan nämnds riskanalys och interna kontrollplan. Trots detta genomfördes 
stickprovskontroller för 2018. I uppföljningen står följande att läsa: ”En missad fakturering, två som 
är fakturerade för mycket, en som är fakturerad för lite. Ett beslut där det är fel belopp men rätt 
belopp är fakturerat. Förslag till åtgärder: Viktigt att dubbelkontrollera summan som ska faktureras. 
Viktigt att handläggarna kontrollerar så att rätt ihopräknat belopp på beslutet.” 

Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter.  

Stickprov gjordes på 12 fakturor som valdes ut så att de skulle vara fördelade både större och mindre 
belopp och några skulle vara manuella fakturor. Informationen om restaurangrapporten hämtades in 
via telefon och beräkningen gjordes efter gällande taxor och avgifter.  

  
 



 
 

 Åtgärd Dokument Risk Kontroll 
År 1: HANDLÄGGNING VID ANSÖKAN OM TILLSTÅND 

1. Ansökan Verksamhetsutövaren skickar in 
en ansökan om serverings-
tillstånd. Ansökan är avgifts-
belagd.  

Ansökan  Handläggare 

2. Handläggning och 
ev. kunskapsprov 

Handläggaren hanterar ärendet. 
 
Att få tillstånd är villkorat till att 
ha klarat av ett kunskapsprov. 
Om sökande inte har erlagt prov 

Ev. faktura för kunskaps-
prov. 

Felaktig handläggning. 
Utebliven eller felaktig 
debitering för kunskapsprov. 
 

Handläggare 



tidigare ska det göras och för 
detta fakturerar kommunen 
1500 kr/prov. 

3. Faktura gällande 
ansökan skapas  

Vid en inkommen ansökan ställs 
ut en faktura.  

Faktura för ansökan 
Ev. inkl. avgift för 
kunskapsprov. 

Utebliven eller felaktig 
debitering. 

Handläggare 
 

4. Faktura till 
sökande 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura  Redovisningsenheten 

5. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 

6. Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 

7. Beslut om 
tillstånd  
 
8. Beslut om 
tillstånd mottas  

Beslut om tillstånd meddelas till 
sökande (beviljat eller avslag).  
 
Debitering av tillsynsavgift för 
dem som beviljas tillstånd första 
året.  

Beslut  
 
Faktura för tillsynsavgift 
och ev. inkl. avgift för 
kunskapsprov. 

Ansökan beviljas trots att 
fakturan gällande ansökan 
inte betalats. 
Utebliven eller felaktig 
debitering. 
 

Handläggare 

LÖPANDE TILLSYN 
9. Tillsyn Kommunen utövar tillsyn, dvs 

besök hos verksamheten minst 
en gång per år. Även inre tillsyn 
görs genom att kontrollera 
verksamheterna.  
 

Tillsynsprotokoll 
Utredning 

 Handläggare 



Avgiften är inte direkt knuten till 
besöket eller till den inre 
tillsynen. 

10. Restaurang-
rapport 

Verksamheten är skyldig att 
rapportera in till Folkhälso-
myndigheten bl.a. deras 
omsättning av försäljning av 
alkohol. Rapporten ska vara 
inskickad senast den 1 mars för 
föregående år. Handläggaren 
hämtar denna information 
direkt från Folkhälsomyndig-
hetens register rörande de 
verksamheter som finns i 
kommunen. Denna information 
justeras till viss del (ej belopps-
mässigt, men t.ex. debiteras ej 
verksamheter som har upphört 
med sin verksamhet innan den 1 
februari).  

Restaurangrapport Verksamheten rapporterar in 
sin omsättning sent.  
Verksamheten rapporterar in 
felaktiga uppgifter. 
 

Handläggaren 

11. Debiterings-
underlag 

Gällande taxor och beräknings-
modell läggs in i systemet. 
Baserat på inhämtad data från 
Folkhälsomyndigheten skapas 
debiteringsunderlag i systemet. 
I vissa fall kan dock manuell 
justering behöva göras, t.ex. för 
fakturor där verksamheten 
rapporterar in sin omsättning 
sent eller felaktigt.  

Debiteringsunderlag 
 

Felaktig beräkning vid 
manuell hantering. 
Felaktig beräkningsmodell 
väljs i systemet.  
Utebliven debitering. 

Handläggaren 
 



12. Faktura skapas  Debiteringsunderlaget skickas 
till redovisningsenheten där en 
faktura skapas.  

Faktura   Redovisningsenheten 
 

13. Faktura till 
tillståndshavaren 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

14. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 

15. Faktura-
bevakning och 
betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 
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Bilaga 6 – Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Bygg- och rivningslovavgifter 
• Förrättnings- och granskningsavgifter 

Taxan för bygglov och rivningsavgifter innehåller även i vissa fall planavgifter – dvs plan- och 
bygglovstaxa.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade bygglovsavgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 6.1. 
Vidare har en processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av tillsynsavgiften, 
vilken framgår av Bilaga 6.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades  

• 244 st planfakturor (innehåller både fakturor för detaljplaneprojekt samt där planavgift är 
faktureras samtidigt med bygglovsavgiften) Högsta belopp 1 924 650 kr, lägsta belopp 200 kr. 
Totalt belopp: 14 969 612 kr.  

• 1161 st bygglovsfakturor (vissa innehåller alltså även planavgift) Högsta belopp 816 270 kr, 
lägsta belopp 464 kr. Totalt belopp: 15 902 430 kr. 

• 232 st lantmäterifakturor. Högsta belopp 133 087 kr, lägsta belopp 100 kr. Totalt belopp 5 
107 675 kr. 

Respektive avdelning (plan- och bygglov och lantmäteri) tar fram sina egna debiteringsunderlag i 
samband med att beslutet i ärendet skrivs. Debiteringsunderlaget skickas till ekonom eller 
ekonomiadministratör för fakturering till kund.  

För beräkning av bygglovsfakturor finns det en framtagen mall som efter att handläggaren matar in 
uppgifter räknar fram fakturabelopp, baserat på byggnadens yta samt vidtagna åtgärder. Vi har 
noterat att denna manuella hantering innehåller en riskmoment, då mallen behöver ”tömmas” på 
uppgifter av handläggaren, vilket kan missas. Vi har i samband med sakavstämningen av rapporten 
fått information om att man planerar att gå över till att göra beräkningen i handläggningssystemet. 

Under granskningen har vi efterfrågar befintliga rutinbeskrivningar för hantering av taxor. Enligt 
svaret som vi fick så finns det ”en hel del rutiner och processer inlagda, dock måste genomgång ske 
och kvalitetssäkring, så att allt material är helt uppdaterat”.  

Beslut om avgifterna 

Nuvarande taxor och avgifter är beslutade av Stadsbyggnadsnämnden och fastställda av 
Kommunfullmäktige i juni 2013.  

Avgifternas storlek 

Plan- och bygglovstaxan beräknas enligt SKL:s modell och räknas upp varje år med prisbasbelopp. 
Lantmäteriet har en särskild taxeförordning. 
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Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningen genomför stickprovskontroller av ärenden där man kontrollerar handläggningen, samt 
uträkningen av själva taxan. Kontrollen utförs av utvecklingsledaren. Kontrollen omfattar 3-5 ärenden 
per månad. Det görs ekonomiska avstämningar månads- och tertialvis, då större avvikelser kan 
upptäckas. Det finns ingen systematisk kontroll av att alla beslut faktureras. 

Intern kontroll 

I nämndens riskanalys har följande risker tagits upp som berör taxor och avgifter: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering. Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut: Risken att Borås 
Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Tas inte med i den interna kontroll-
planen.   

• Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga tjänster som Samhällsbyggnad-
snämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner mm) inte blir rätt 
fakturerade. Tas med i den interna kontrollplanen med följande motivering: Tidigare 
uppföljningar har visat god rutin i arbetet. Risken hålls under uppsikt inför kommande år. 

I nämndens IK-plan finns följande kontrollmoment: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga 
tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, 
detaljplaner mm) inte blir rätt fakturerade. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner mm) är 
rätt fakturerade.  
Kontroll: Stickprovsvisa kontroller 1-2% Varje år 

Enligt uppföljningen av den interna kontrollen för 2018 har stickproven genomförts. Följande analys 
finns: ”100 st kundfakturor och underlag har granskats under året med följande resultat: 99 st 
fakturor och underlag kontrollerades utan anmärkning 1 st underlag har felaktigt (felskrivet) belopp. 
Debiteringsunderlaget är rätt och rätt belopp har fakturerats. Kontrollen föranleder ingen åtgärd.” 

Stickprov 

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut så att kontroll gjordes på 3 utav de 5 högsta belopp 
och på 17 fakturor som var på ett genomsnittsbelopp. 

Den genomförda stickprovskontrollen visade två felaktigheter: 

• Fakturabeloppet i debiteringsunderlaget avviker från fakturan gällande kartavgift. 
• Beslutsunderlaget innehåller räknefel av avgiften. Debiteringsunderlaget överensstämmer 

inte med fakturan.   

I de fallen de blev avvikelser fick vi som förklaring att mallen för debiteringsunderlaget hade fyllts i 
felaktigt alternativt inte hade tömts på uppgifter tidigare.  

 
 

 

 



 
 

 Åtgärd Dokument Risk Kontroll 
1. Ansökan Sökande skickar in en ansökan 

om bygglov. 
Ansökan  Handläggare 

2. Handläggning Handläggaren hanterar ärendet. 
 

Till exempel: 
Marksektionsritning  
Situationsplan 
Markplaneringsritning  
Fasadritning 
Planritning  

Felaktig handläggning. 
 

Handläggare 



Sektionsritning 
Anmälan kontrollansvarig  

3. Debiterings-
underlag 

Under handläggningen 
upprättar handläggaren ett 
debiteringsunderlag. Underlaget 
sammanställer de avgifter som 
berör utförda åtgärder. 

Debiteringsunderlag Felaktigt ifyllda uppgifter. 
Mallen innehåller uppgifter 
från tidigare ärende. 
Utebliven debitering för 
utförda åtgärder. 

Handläggare 

4. Beslutsunderlag Handläggaren bereder ett 
ärende. Underlaget innehåller 
en beräkning av avgiften som 
baseras på debiterings-
underlaget.   

Beslutsunderlag  Avgiftsberäkningen i besluts-
underlaget blir fel pga 
felaktigt debiterings-
underlag. 

Nämndsekreterare, 
nämnden, 
handläggaren 

5. Beslut Beslut i ärendet kan fattas av 
handläggare på delegation eller 
av nämnden.   

Beslut   

6. Sökande får 
beslutet 

Det fattade beslutet expedieras 
till sökande. Beslutet innehåller 
uppgift om fastställd avgift.  

Beslut  Utebliven expediering. Handläggare 

7. Faktura skapas När beslutet har fattats skickas 
det samt debiteringsunderlaget 
till ekonomiavdelningen, som 
skapar en faktura baserad på de 
mottagna uppgifterna. 

Faktura, innehållande 
hänvisning till beslutet 

Utebliven fakturering. 
Vid avvikelse mellan 
debiteringsunderlag och 
beslut faktureras lägsta 
beloppet, vilket kan drabba 
kommunen. 

Handläggaren 
Redovisningsenheten 

8. Faktura till 
sökande 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

9. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 



10. Faktura-
bevakning och 
betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 
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Bilaga 7 – Sociala omsorgsnämnden  
 

Sociala omsorgsnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Vård- och omsorgsavgifter 
• Bostadshyror 

Nämnden har en gemensam avgiftshantering med Vård- och äldrenämnden och hanteringen av 
avgifterna ligger organiserat under Vård- och äldreförvaltningen (VÄF). 

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades följande fakturor som avser nämndens verksamheter: 

• 3 128 fakturor gällande måltidabonnemang/matdistribution. Totalt 5 059 838 kr 
• 4 122 fakturor gällande omsorgsavgifter. Totalt 1 028 352 kr 
• 4 733 fakturor gällande övriga avgifter och ersättningar (t.ex. resekostnader). Totalt 400 654 kr 
• 1 836 fakturor gällande luncher på daglig verksamhet. Totalt 1 310 945 kr. 

Förvaltningen själv skickar cirka 10 fakturor i månaden för matkostnader (för matabonnemang) samt 
hyror.  

I dagsläget sker en del internfakturering mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden eftersom några brukare hör till båda nämndernas ansvarsområde.  

I skrivande stund pågår ett projekt med syfte att utarbeta gemensamma processer för Vård- och 
äldrenämndens och Sociala omsorgsnämndens verksamheter för att finna samordningsvinster och 
för att effektivisera processerna för administration och avgiftshantering.  

Avgifterna som debiteras från Sociala omsorgsförvaltningen baseras på information från verksam-
hetssystemet VIVA där vårdinsatserna registreras. I systemet registreras också beslutet som är 
grunden till insatserna samt beställningen. De utförda insatserna registreras av den som genomför 
dessa.  

Det finns några dokumenterade rutiner för hantering av debiteringsprocesserna enligt 
tjänstepersonen på Vård- och äldreförvaltningen, men dessa behöver ses över och kvalitetssäkras.   

Beslut om avgifterna 

Taxor för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning tas fram av Vård- och 
äldreförvaltningen och skickas till Sociala omsorgsnämnden som tar beslut om dem i samband med 
beslut om budget inför nästa år.  

Taxor gällande mat inom äldreomsorg och LSS tas av kommunstyrelsen. Sociala omsorgsnämnden får 
ta del av beslutsunderlaget.  

Avgifternas storlek 

Socialtjänstlagen (2001:453) stadgar angående avgifter följande (8 kap 1 §): ”Stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får 
dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av 
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alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller 
boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas 
ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.”  

För serviceinsatser i ordinärt boende betalas enligt timtaxa. För vissa insatser (omvårdnad, 
trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård) betalas en månadsavgift. För 
hemtjänst betalas en timtaxa för faktiskt nedlagd tid. Timtaxan för 2020 är 230 kr. 

Brukare i särskilt boende betalar en avgift för samtliga insatser. 

Brukaren lämnar in en inkomstdeklaration varpå det beräknas en maxtaxa. Maxtaxan är högst 2 134 
kr/mån (år 2020). Vid beräkning av individens maxtaxa tas det hänsyn till att brukaren ska ha ett 
förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och bostadskostnad. I de fallen det inte lämnas in en 
inkomstdeklaration används det högsta beloppet (2 134 kr för är 2020). 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Enligt den information som vi har erhållit ligger ansvaret på varje enhetschef att varje månad 
kontrollera att enheten har fått de intäkter som de ska ha. Ekonom gör varje månad en rimlighets-
bedömning över de intäkter som kommit in aktuell månad jämfört med tidigare månader.   

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller ett kontrollmoment som berör hanteringen av 
kundfakturor, dock avser dessa fakturor annat än taxor och avgifter enligt information från 
förvaltningen.  
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Bilaga 8 – Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Färdtjänst 
• Riksfärdtjänst 
• Skolskjuts  
• Jaktarrende  
• Fiskekort/-arrenden  
• Allmän parkering  
• Tillfälliga parkeringstillstånd  
• Nyttokort  
• Boendeparkering  
• Skrotning av fordon  
• Markupplåtelse  
• Dispens (tunga, långa eller breda transporter) 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Av nedan sammanställning framgår antal fakturor och belopp per respektive kategori: 

År 2018 Antal 
fakturor 

Lägsta 
belopp 

Högsta 
belopp 

Totalt 
belopp 

Färdtjänst 23 876 23,00 5 755,00 6 942 891,00 
Riksfärdtjänst 32 74,00 1 360,00  11 718,00  
Skolskjuts 146 94,33 282,99  14 904,14 
Jaktarrende 61 115,00 55 868,00 477 111,00 
Fiskekort/-arrenden, båthyra 49  20,00 21 990,40 178 078,37 
Allmän parkering 4 4,00 20,00 4 894 649,60 
Tillfälliga parkeringstillstånd 147 40,00 40,00 119 080,00 
Nyttokort 33 3 500,00 3 500,00 164 500,00 
Boendeparkering 201 200,00 200,00 63 200,00 
Skrotning av fordon 24 1 300,00 7 020,00 49 166,00 
Markupplåtelse 240 339,00 192 464,00 1 965 637,00 
Dispens  23 350,00 350,00 9 800,00 

  

Parkeringsintäkter överförs från Borås Parkering AB fyra gånger per år. 

Elever i grundskola och förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om 
sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev 
eller andra omständigheter (Skollagen 2010:800, 9 kap 15 §, 10 kap. 32, 33, 40 §§ och11 
kap.31,32,39 §§). De avgifter som faktureras avser tappade busskort.  

Resa med färdtjänst debiteras med samma pris som en enkelresa inom kollektivtrafiken. Resor inom 
färdtjänst och Riksfärdtjänst planeras i försystem där även underlag till faktura skapas beroende på 
den resa som gjorts. För färdtjänst och Riksfärdtjänst sker fakturering 1 gång per månad via 
försystemet Pluto. Kunden beställer färdtjänstresa via Beställningscentralen som lägger en 
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beställning i försystemet Planet. Efter genomförd resa uppdateras uppgifterna med automatik till 
”genomförd resa” och samtliga resor sparas i försystemet Pluto. För färdtjänst finns avgifter inlagda 
inklusive högkostnadsgräns (motsvarande kollektivtrafikens taxa för månadskort). Riksfärdtjänstresor 
läggs in manuellt i Pluto och här är taxan beroende på avstånd och är gemensam för hela Sverige. 
Månadsvis samkörs reseuppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst med kunduppgifter varefter 
fakturaunderlag skapas i Pluto. Filen med fakturaunderlag förs in till Agresso där kundfakturan skapas 
automatiskt. 

För tappade skolkort är avgiften 100 kr för att eleven ska få sitt tredje busskort (1 och 2 är 
avgiftsfritt). För tappade busskort skapas fakturaunderlag i samband med att busskort skickas ut. 
Fakturering sker sedan 1 gång per månad. 

Vissa av avgifterna beräknas utifrån vilka områden som berörs, t ex jaktarrende och markupplåtelse 
och där blir beräkningen unik för varje transaktion utifrån de regler som finns till grund. Gällande 
jaktarrende görs beräkningen av ansvarig handläggare på Skogsavdelningen enligt gällande av 
nämnden beslutad taxa, samt beslutade ytor enligt nämnd. Handläggare utför beräkningen i en 
beräkningsmall. Mallen kontrolleras sedan av ansvarig chef innan underlaget skickas till 
Ekonomiavdelningen för vidare hantering.  

Gällande markupplåtelse görs beräkningen av trafikhandläggare på Trafikenheten, Gatuavdelningen. 
Beräkningen utgår ifrån den tidsperiod och den yta som sökanden angivit i sin ansökan till Polisen. 
Ansökan diarieförs på förvaltningen och hanteras sedan vidare i ärendehanteringssystemet Ciceron. 
Handläggare utför beräkningen i beräkningsmall, underlaget skickas sedan till Ekonomiavdelningen 
för vidare hantering. Ofta sker tilläggsfakturering när ytorna som ansökan avsåg inte stämmer vid 
kontrollmätning ute på plats.   

Boendeparkering har avgiften 200 kr för två år. Avgiften betalas i förskott innan ärendet behandlas.  

Taxorna i övrigt bygger oftast på fasta avgifter. För taxor och avgifter som inte hanteras direkt av 
förvaltningen (som nämns ovan) lämnas underlag till Ekonomifunktionen som skapar kundfakturor 
utifrån framtaget underlag.  

Några rutinbeskrivningar för hantering av ovan beskrivna debiteringsprocesserna har vi inte erhållit.  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna och taxorna som finns inom tekniska nämndens ansvarsområden beslutas av nämnden 
och i fall där det är tillämpligt fastställs av Kommunfullmäktige (gäller till exempel avgift för 
riksfärdtjänst, parkering, boendeparkering, upplåtelse av mark, dispens). Grundskolenämnden 
beslutar om avgift för tappade busskort. 

Avgifternas storlek 

Vid beräkning av avgifternas storlek finns det i de flesta fallen lagstadgade riktlinjer (för till exempel 
färdtjänst, skolskjuts).  

I de fallen där kommunen har större handlingsutrymme har det påpekats att kostnaderna överstiger 
intäkterna. Vad gäller likställighetsprincipen så gäller samma taxa för alla.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Uppföljning och kontroll av att avgifterna är debiterade och korrekta sker av respektive budget-
ansvarig i samband med ordinarie verksamhetsavstämning. Respektive chef har sitt ansvar gällande 
budgetuppföljning och budgetföljsamhet för att kontrollera sina intäkter. 
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Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. 

I nämndens riskanalys står följande kommentar kring kundfakturor: ”Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Risk 
för att kunder debiteras för sent. Risk att fakturor inte skickas till kunderna. Tas inte med i den interna 
kontrollplanen med motiveringen: Tidigare uppföljningar visar på en god rutin. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år.” 

Det görs stickprovskontroller kontinuerligt av Ekonomiavdelningen, på 1-2 % utav antal manuella 
kundfakturor. Detta görs även om momentet inte ingår i den interna kontrollplanen för att få en god 
kontroll av materialet. Kontrollmomenten på kundfakturor görs 1-2 ggr per år.  

Kontroller för 2019 gjordes i mars (inga avvikelser noterades) samt juli (inga avvikelser noterades). 
Kontrollunderlaget sparas fysiskt i pärm fram till att nästa kontroll görs. 

I den händelse avvikelse noteras i kontrollen, åtgärdas/rättas fakturan direkt samt lämnas 
information/utbildning till berörd personal på förvaltningen.  
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Bilaga 9 – Vård- och äldrenämnden 
 

Vård- och äldrenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Äldreomsorgsavgifter 
• Måltidsabonnemang 

Nämnden har en gemensam avgiftshantering med Sociala omsorgsnämnden, men hanteringen sker i 
den egna förvaltningen.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade avgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 9.1. Vidare har en 
processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av avgifter, vilken framgår av Bilaga 
9.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades följande fakturor som avser nämndens verksamheter: 

Äldreomsorgsavgifter institutionsvård 8 875 712,36 kr 

Äldreomsorgsavgifter öppen vård 18 761 180,13 kr 

Måltidsabonnemang/matdistribution 44 415 234,16 kr  

Några brukare hör till både Sociala omsorgsnämndens och Vård- och äldrenämndens ansvarsområde. 
Dessa avgifter hänförs till respektive förvaltning.  

De debiterade avgifterna baseras på information från verksamhetssystemet VIVA där vårdinsatserna 
registreras. I systemet registreras också beslutet som är grunden till insatserna samt beställningen. 
De utförda insatserna registreras av utföraren, till exempel som tidsregistrering från hemtjänst-
personal. Många av avgifterna avser månadsabonnemang (till exempel på trygghetslarm, 
hemsjukvård, omvårdnad). Likaså är det abonnemang på matleverans, vilket gör att förvaltningen 
snarare får hantera avvikelser (om en brukare inte är hemma). Också på korttidsboende hanterar 
man brukarnas närvaro manuellt.  

För insatserna omvårdnad, trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård betalas 
en månadsavgift. För hemtjänst betalas enligt timtaxa. Brukaren lämnar in en inkomstdeklaration 
varpå det beräknas en maxtaxa. I de fallen det inte lämnas in en inkomstdeklaration används det 
högsta beloppet (2 089 kr för är 2019 och 2 044 kr för år 2018). 

I systemet Canea finns det en processbeskrivning för hantering av avgifter. Beskrivningen är mycket 
schematisk och förenklad med steg som ”fyll i underlag för brukaravgift”, ”Samla in/ta fram 
underlag”, ”registrera uppgifter för fakturering”. Några andra rutinbeskrivningar finns inte i nuläget. 
Enligt intervjuerna pågår dock ett projekt med syfte att ta fram aktuell rutinbeskrivningar 
tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen samt för att finna samordningsvinster och för att 
effektivisera processerna för administration och avgiftshantering.  
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Beslut om avgifterna 

Taxor för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning tas fram av Vård- och 
äldreförvaltningen och beslutas av Vård- och äldrenämnden samt fastställs av Kommunfullmäktige. 
De nu gällande taxorna för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 
fastställdes av Kommunfullmäktige den 20 december 2018 och gäller sedan den 1 januari 2019.  

Avgifternas storlek 

Socialtjänstlagen (2001:453) stadgar angående avgifter följande (8 kap 6 §): ”Avgifterna enligt 5 § får 
inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt 
avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). 
När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller 
sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den 
enskildes betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget beräknas enligt 4 §. Lag (2001:847)” Det är 
således lagstadgat hur hög avgiften får bli.  

För vissa insatser (omvårdnad, trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård) 
betalas en månadsavgift. För serviceinsatser betalas en timtaxa för faktiskt nedlagd tid. Timtaxan för 
2018 var 210 kr. 

Maxtaxan år 2018 var högst 2 044 kr/månad och år 2019 2 089 kr. Vid beräkning av individens 
maxtaxa tas det hänsyn till att brukaren ska ha ett förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och 
bostadskostnad enligt ovan lagreglering.  

Under intervjuerna framkom det att vid beräkningen av taxorna resonerar man främst genom att 
titta på avgifterna historiskt och gör jämförelser med andra kommuner. Man bedömer att 
omvårdnadsavgiften är låg i Borås, vilket också har varit ett uttryckt politiskt önskemål. Beräkningar 
som är gjorda av tjänstepersoner som beslutsunderlag och konsekvensanalys åt nämnden visar också 
att höjningen av taxorna ger liten nettoeffekt på grund av avgiftskonstruktionen med en maxtaxa.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Debiteringsunderlaget baseras på information som handläggaren och utföraren ska registrera. Därför 
finns det en möjlig felkälla vid inregistreringen av information. Systemet beräknar automatiskt 
debiteringsbeloppet baserat på den information som finns i systemet.  

Det görs en inkomstkontroll genom självdeklaration årligen samt om när en ny brukare registreras. 
Däremot görs det ingen kontroll via SKV och för att justera avgifter i efterhand (likt Förskoleförvalt-
ningens rutin). Anledningen sägs vara att kostnaden bedöms vara för hög jämfört med en potentiell 
möjlighet till intjäning.   

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys för 2019 står följande gällande kundfakturor:  

Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor skickas till brukarna. Finns risk för att brukare får fel på 
avgiftsbeslut och fel på fakturor om inte processen mellan verkställighet och beställarenheterna 
fungerar. Bedömning blev att kundfakturor inte skulle tas upp i den interna kontrollplanen, utan att 
någon motivering framgår.  
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Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter. De avvikelser som vi upptäckte hade 
sin förklaring i att inkomstblankett inte hade inkommit (med resultat att den högsta maxtaxan hade 
registrerats) samt att brukaren hade psykiatrisk vård och därmed fick ingen faktura.  

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut slumpmässigt.  



 
 

 Action Dokument Risk Kontroll 
1. Signal om behov Det inkommer signal om 

vårdbehov avseende en 
brukare.  

Ansökan ?  Handläggare 

2. Beslutsunderlag Ett beslutsunderlag tas fram, 
inklusive underlag till beslut om 
avgift. Som underlag görs en 
inkomstkontroll. 

Beslutsunderlag (eller 
beslut? Fattas beslut på 
delegation eller av 
nämnd?)   

Avgiftsunderlaget är felaktigt 
 
 

Handläggare 

3. Beslut Handläggaren fattar ett beslut 
om vilka insatser som beviljas 

  Handläggare 



enligt gällande delegations-
ordning.  

4. Beställning Baserat på beslutet görs en 
beställning av nödvändiga 
åtgärder.  

Beställning  Handläggare 

5. Vårdinsatser 
utförs 
och  
6. Vårdinsats 
mottages 

Beställda (vård)insatser utförs. 
Utföraren registrerar nedlagd 
tid i systemet.  

Datainmatning i systemet 
VIVA 

Felregistrering av tid eller 
insats 

Utföraren och 
handläggaren 

7. Debiterings-
underlag skapas 

Data som har blivit registrerad 
generar ett 
faktureringsunderlag i systemet 
XXX en gång i månaden. 

Faktureringsunderlag Fel pga felregistrering enligt 
ovan punkt 5.  

 

8. Faktura skapas Baserad på information från 
systemet skapas det en 
fakturaorder och en faktura av 
ekonomiavdelningen. 

Faktura   

9. Faktura till 
brukaren 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

10. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan 

Betalningstransaktion Utebliven betalning Ekonomiavdelning 

11. 
Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven bevakning 
processen för fakturabevakning 
påbörjas (påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Ekonomiavdelning 
Handläggaren på 
ekonomiavdelningen 
ansvarar också för 
att säkerställa att 
betalning har 
inkommit. 
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Svar på revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås 

Stads nämnder 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden stödjer Stadsrevisionens förslag att Kommunstyrelsen leder 

ett arbete mot en ny gemensam ärendeberedningsprocess. Beslutet översänds 

till Stadsrevisionen.                  

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av ärendeberedningsprocessen i 

Borås Stads nämnder.  

Tekniska nämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig 

ärendeberedningsprocess och behöver enligt stadsrevisionen förbättra 

transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 

förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare 

säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en 

professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella 

områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i samband med expediering 

behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls. 

Stadsrevisionen bedömer att samtliga Borås Stads nämnder, i beaktande av 

lagstiftningens krav och intentioner inom området, behöver fastställa och 

tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan enligt 

Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam 

beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i 

Stadsrevisionens mening hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i 

bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar.  

Tekniska nämnden stödjer Stadsrevisionens förslag att Kommunstyrelsen leder 

ett arbete mot en ny gemensam ärendeberedningsprocess som uppfyller 

lagstiftningens krav.      

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder                                

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 



Borås Stad 
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Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen 
är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens 
krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upp-
rätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och Stadsrevisionen bedömer 
att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika förutsättningar när beslut ska fattas. Borås Stad 
saknar beslutade regler och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads nämnder ska 
och bör gå till. Stadsrevisionen bedömer att merparten av de granskade nämnderna gör olika former 
av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte 
lika omfattande som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut följt de instruktioner som anges 
i förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder behöver 
förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är 
sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning 
av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i samband med expediering behöver 
ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat i bilagd rapport.

Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda  
nämnder. Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses  
senast 2020-05-29.

Bill Johansson     Boris Preijde 
Ordförande första revisorsgruppen  Ordförande andra revisorsgruppen

Missiv
  2020-02-17

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder



Stöd till enskilda  
att hantera sin  
egen ekonomi 

i Borås Stad

Stadsrevisionen• Borås

Rapportsammandrag
2020-02-17

Ärendeberedning i  
Borås Stads nämnder 

20
20



2

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Ärendeberedning i  
Borås Stads nämnder

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås 
Stads nämnder. Utgångspunkten i granskningen är följ 
samhet mot lagstiftning och lokala styrdokument. Syftet 
med granskningen är att bedöma om nämndernas ären
deberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstift
ningens krav. 

För att nämnden och i förekommande fall Kommun
fullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag ska, med ett 
par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattan
de. För att tillgodose lagstiftningens krav och intentioner 
i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, kommunal
lagen och förvaltningslagen krävs en reglering av ärendens 
beredning som är tydlig och transparent för både förtro
endevalda och anställda inom förvaltningen men även 
för kommunens invånare. Förtroendevalda och invånare 
ska kunna veta att framtagna beslutsunderlag är sakliga, 
opartiska och baserade på professionell sakkunskap och en 
allsidig belysning av de aktuella områdena. De kommuna
la beslutsprotokollen ska sedan tydligt dokumentera de 
förtroendevaldas bedömningar och ställningstaganden. 
En sådan ordning borgar för rättssäkerhet inom den kom
munala förvaltningen och är av stor vikt för demokratin, 
möjligheten att fatta välgrundade beslut och för förtroen
det för den kommunala verksamheten.

Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens 
ärendeberedning i Borås Stad och den sammanfattande 
bedömningen var att bristerna inom området var så bety
dande att Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kun
de ses som ändamålsenlig. Kommunstyrelsen behövde, 
enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig 
och transparent ärendeberedningsprocess som klargjor
de rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänste
personer. Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att 
beredningsunderlagen var sakliga, opartiska, baserade på 
professionell sakkunskap och att de omfattade en allsidig 
belysning av de aktuella områdena. Åtgärderna bedömdes 
som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningspro
cess som levade upp till lagstiftningens intentioner. 

Granskningsresultaten från 2018 är i delar även aktuella 
i innevarande granskning av övriga nämnders ärendebe
redning.

Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna 
i Borås Stads nämnder ser olika ut. Skillnaderna beror 

i stora delar på praktiska förutsättningar hos respektive 
förvaltningsorganisation. Ingen granskad nämnd har 
fattat beslut om hur ärendeberedningen till nämnden 
ska eller bör gå till. Granskningen visar också att det 
finns ett centralt framtaget dokument på förvaltnings
nivå  Gemensam ärendeprocess, Borås Stads nämnder 
– som syftar till att styra nämndernas ärendeberedning. 
Dokumentet avviker från den nomenklatur som ska gälla 
för Borås Stads styrande dokument, det har inte fastställts 
av rätt instans och följsamhet mot dess innehåll innebär i 
betydande delar avsteg från tillämplig lagstiftning.

Styrande dokument avseende ärendeberedning
Det finns i kommunallagen inte några krav på kvalite
ten på ärendens beredning, utan det är nämnden och i 
förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör 
om beredningen ger ett tillräckligt underlag för att fatta 
beslut. Nämnderna fattar beslut som rör förvaltningen 
och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska 
ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämndernas 
verksamhet ska bedrivas i enlighet med de mål och rikt
linjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Borås Stad anger att det är nämn
dens ordförande som ska se till att de ärenden nämnden 
behandlar är tillräckligt beredda och har ett förslag till 
beslut. Reglementet slår också fast att nämnder ska vidta 
åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet 
kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna ska avse 
såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter.

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka 
särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter nämnderna har. 
I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommun
styrelsen genom sin övergripande lednings funktion ska 
leda och samordna bland annat utveckling av den kom
munala demokratin och samspel mellan politik och för
valtningar. Delegationen från Kommunfullmäktige till 
Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande avseen
de ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga 
nämnder.

Kommunfullmäktige har i reglementen eller andra sty
rande dokument inte angett någon övrig styrning för 
hur nämndernas ärendeberedning ska gå till eller de
legerat beslutsmandat avseende en gemensam ärende
beredningsprocess. 
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Stadsrevisionens bedömning blir med utgångspunkt 
i ovanstående att varje nämnd själv har ansvar för att, 
med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta 
de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens bered
ning. Detta innebär att nämnden ska besluta om sin egen 
ärendeberedningsprocess. Ska en gemensam ärendebered
ningsprocess upprättas för Borås Stads nämnder ska den 
enligt Stadsrevisionens bedömning beslutas antingen av 
samtliga nämnder var för sig eller av Kommunfullmäktige. 

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder 
I början av 2019 fastställdes dokumentet Gemensam 
beredningsprocess – Borås Stads nämnder av Stads
ledningskansliet. Dokumentets syfte anges vara att skapa 
en samsyn bland Borås Stads nämnder för att ge förtro
endevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande 
grunder i Staden. Dokumentet anges också ha som syfte 
att fastslå en gemensam process som vänder sig till för
valtningschefer, nämnders presidium, handläggare samt 
nämndsekreterare. Den gemensamma beredningsproces
sen har beslutats och fastställts av kommunchefen och 
intervjuade vid Stadsledningskansliet ger uttryck för 
att dokumentet ska ses som en praktisk vägledning för 
nämndsekreterare och andra tjänstepersoner. Dokumentet 
följer inte de anvisningar som finns i Borås Stads riktlinjer 
för styrdokument. 

Granskningen visar att följsamhet mot den gemensamma 
ärendeprocessen medför en rad olika avsteg från tillämplig 
lagstiftning om den följs i sin helhet. Politisk styrning av 
inriktning på beredningen riskerar att påverka tjänsteper
soners saklighet, oberoende och allsidiga belysning inom 
ärendeprocessen. Sammanblandning av politiska syn
punkter och tjänstepersoners faktaunderlag i ärendeskri
velser leder till bristande transparens genom att det inte 
framgår vem som har författat skrivelser och i vilken roll.

I tryckfrihetsförordningens mening är en handling som 
skickas eller publiceras från en kommun att betrakta som 
en expedierad, upprättad handling som ska diarieföras. 
Diarieförda handlingar ska förvaras och bevaras i enlig
het med arkivlagens bestämmelser. Den gemensamma 
beredningsprocessen förordar att endast ärendeskrivel
ser ska expedieras externt efter nämndsammanträden. 
Protokollsutdrag ska hållas internt för egen del och even
tuella reservationer eller särskilda yttranden ska aldrig 
tillföras vid extern expediering. Detta innebär att ären
deskrivelser kan behöva ändras efter nämndsammanträ
den. Detta i de fall då nämnden fattar ett annat beslut än 
det ursprungliga beslutsförslaget. 

Den praktiska hanteringen av nämndhandlingar och 
protokoll sköts i Borås Stad genom diarie och ärende
hanteringssystemet Ciceron. Av lathunden för arbete i sys
temet framgår att Borås Stads ärendeskrivelser kan vara 
registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämn
dens sammanträde. Samtidigt publicerar alla Borås Stads 
nämnder sina handlingar inför nämndsammanträden på 
Borås Stads hemsida, vilket medför att de ska diarieföras. 
Detta innebär olika typer risker för avsteg gentemot lag
stiftningens regler. 

Hanteringen medför risk för att upprättade och allmänna 
handlingar inte blir diarieförda som de ska. Om hand
lingarna ändå diarieförs i samband med publicering kan 
de behöva ändras efter nämndssammanträdet i det fall 
nämnden har fattat ett annat beslut än beslutsförslaget. 
Det finns då risk för att ändringar genomförs i en upprät
tad allmän handling vilket är att betrakta som gallring. 
Gallring får endast ske i enlighet med arkivlagens bestäm
melser. Följsamhet gentemot ovan bestämmelser leder i 
dessa omständigheter till ytterligare en risk  att det finns 
två delvis olika ärendeskrivelser i samma ärende beroende 
på om skrivelsen upprättats före eller efter nämndens sam
manträde. Enligt Stadsrevisionens bedömning kan detta i 
förekommande fall försvåra utomståendes insyn i ärendet 
samtidigt som det innebär administrativt merarbete för 
den berörda förvaltningen. 

Sammantaget finns enligt Stadsrevisionens bedömning 
betydande brister i dokumentet Gemensam ärendeprocess 
– Borås Stads nämnder. Dokumentet har inte beslutats 
av någon nämnd eller Kommunfullmäktige. Följsamhet 
gentemot den gemensamma beredningsprocessen inne
bär stora avsteg från regler och intentioner i tillämplig 
lagstiftning. Samtidigt visar granskningen att dokumentet 
fått olika grad av styrande effekter på ärendeberednings
processen i Borås Stads nämnder. 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna 
i Borås Stads nämnder ser olika ut i flera avseenden. I 
granskningen konstateras att det finns variationer i nämn
dernas ärendeberedningsprocesser gällande förekomsten 
av fem av tio processteg. Nämndernas arbetsformer inom 
respektive processteg visar också på skillnader. De flesta 
nämnderna har olika former av interna processbeskriv
ningar, lathundar eller tidsscheman som stöd för just sin 
ärendeberedningsprocess. 
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Trots de skillnader som finns visar granskningen att 
det går att urskilja två huvudsakliga typer av ärende
beredningsprocesser hos Borås Stads nämnder.Den för
sta huvudtypen följer i större omfattning dokumentet 
Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder. 
Dessa processer medför i varierande grad politisk avstäm
ning före och under beredningsarbetet och avstämning 
med nämndsordförande inför nämnd sammanträde. 
Dessa nämnder använder sig också av dokumentmal
len för ärendeskrivelser i Ciceron vilket innebär att både 
nämndens ordförande och för valtningschef skriver under 
ärendeskrivelser. Sammantaget sker detta i 13 av de gran
skade nämnderna. I en del av dessa nämnder förekommer 
det att man ändrar i ärendeskrivelser efter nämndsam
manträden och att utskickade förslag inför sammanträden 
inte är upprättade och registrerade i diariesystemet trots 
att handlingarna är att betrakta som expedierade. De fles
ta nämnderna expedierar regelmässigt protokollsutdrag, 
ärendeskrivelse och andra underlag efter mötet.

De nämnder som kan sägas använda denna modell är 
Arbets livsnämnden, Fritid och folkhälsonämnden, För 
skole nämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie och 
vuxen   utbildningsnämnden, Individ och fam ilje    om sorgs
nämnden, Kulturnämnden, Lokal försörj nings nämnden, 
Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska 
nämnden, Vård och äldrenämnden och Över för myndar
nämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avvi
ker mer från dokumentet Gemensam beredningsprocess 
– Borås Stads nämnder. Dessa nämnder har inga poli
tiska avstämningar före eller under ärendens beredning. 
De har inte heller avstämning före utskick till presidie 
eller nämndsammanträden. Dessa nämnder använder 
sig också systematiskt av tjänsteskrivelser som en del av 
ärendeberedningen. Tjänsteskrivelser, proto kollsutdrag 
och andra underlag expedieras till berörda efter nämnd
sammanträdet. Dessa nämnder ändrar inte skrivelser 
efter nämndens sammanträden. Nämnder som ingår i 
denna kategori är Miljö och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Stadsrevisionen bedömer med utgångpunkt i ovanstående 
att förtroendevalda i Borås Stad har olika förutsättningar 
när beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler 
och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås 
Stads nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen bedö
mer att merparten av de granskade nämnderna gör olika 
former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess in
tentioner. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som 
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de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut följt de 
instruktioner som anges i dokumentet Gemensam bered
ningsprocess  Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhälls bygg
nadsnämnden och Miljö och konsumentnämnden, 
bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärende be red
ningsprocess. Berörda nämnder behöver förbättra trans
parensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollför
delningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i 
sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på 
en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig 
belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av all
männa handlingar i samband med expediering behöver ses 
över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls. 

Stadsrevisionen bedömer vidare att samtliga nämnder, i 
beaktande av lagstiftningens krav inom området, behöver 
upprätta rutiner och processbeskrivningar som tydliggör 
nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan enligt 
Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i 
form av en gemensam beredningsprocess för alla Borås 
Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens 
mening hållas samman av Kommunstyrelsen och ge
nomföras i bred dialog med samtliga nämnder och för
valtningar. Gemensamma vägledande principer och 
bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska 
enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av 
Kommunfullmäktige.

Sammanfattande bedömning
Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med 
hän syn till lagar och andra författningar, upprätta de ar
betsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor 
utsträckning och Stadsrevisionen bedömer att förtroende
valda i Borås Stad därmed har olika förutsätt ningar när 
beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler och 
riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads 
nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen bedömer att 
merparten av de granskade nämnderna gör olika former 
av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner 
inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattan
de som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut 
följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess  Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbygg
nads nämnden och Miljö och konsumentnämnden, 



bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendebered
ningsprocess. Berörda nämnder behöver förbättra trans
parensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollför
delningen mellan förtroendevalda och tjänste personer i 
sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på 
en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig 
belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av all
männa handlingar i samband med expediering behöver ses 
över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktan
de av lagstiftningens krav och intentioner inom området, 
behöver fastställa och tydliggöra nämn dens ärendebe
redningsprocess. Detta kan enligt Stadsrevisionens be
dömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett så
dant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genom föras i bred dialog med 
samtliga nämnder och förvaltningar. Gemensamma vägle
dande principer och bestämmelser för ärendens beredning 
i Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan 
beslutas av Kommunfullmäktige.
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Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund
Hantering och beredning av ärenden och beslutsunderlag utgör en viktig del i den demokratiska 
processen och i det politiska arbetet i en kommun. De förtroendevalda som fattar beslut ska ha 
tillräckligt underlag för att kunna göra väl avvägda bedömningar som grund för sina beslut och 
ha insikt i vilka beslutsalternativ som finns och vilka konsekvenser alternativen medför.

Stadsrevisionen genomförde 2018 en granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning inför 
beslut i Borås Stad. Stadsrevisionens samlade bedömning var att Kommunstyrelsens ärendebe-
redning avvek från lagstiftarens intentioner på flera punkter och att bristerna var så betydande 
att den inte kunde anses som ändamålsenlig. Innevarande granskning är en fortsättning av 
föregående års granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning. 

1.2 Syfte och frågeställning
Granskningens syfte är undersöka om Borås Stads nämnder har en ändamålsenlig ärendebered-
ning som uppfyller lagstiftningens krav. 

Revisionsfrågor:

• Uppfyller Borås Stads nämnder lagstiftningens krav på beredning av ärenden?

• Finns fastställda, dokumenterade och ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för ärende-
beredningsprocessen i respektive nämnd?

• Finns en tydlig och dokumenterad roll- och ansvarsfördelning mellan politiker och 
tjänstepersoner avseende ärendeberedning i nämnderna?

• Finns ett fungerande arbetssätt avseende beredningsarbetet i Borås Stads nämnder?

• Säkerställer nämnderna i Borås Stad att ärendeberedningsprocessen är transparent och 
dokumenterad? 

1.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar ärendeberedningsprocessen i följande nämnder: 

Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kultur-
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhälls-
byggnadsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden och Överförmyndarnämnden. 

Granskningen omfattar också Kommunstyrelsens hantering av vissa ärenden och dess sam-
ordnande funktion. Granskningen omfattar inte ärendeberedning eller ärendehantering när det 
gäller myndighetsutövning mot enskild.
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1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är kommunallagen, förvaltningslagen och övrig tillämplig lagstiftning och 
föreskrifter. Lokala styrdokument inom området samt berörda nämnders reglemente utgör också 
revisionskriterier. Allmänna råd och riktlinjer från statliga verk/styrelser är i förekommande fall 
revisionskriterier då dessa kan ses som normerande. 

Stadsrevisionen genomförde vid granskningen av Kommunstyrelsens ärendeberedning 2018 
en omfattande genomgång av områdets lagliga förutsättningar med stöd av sakkunnig från 
Göteborgs universitet. Resultaten av genomgången är till största delen även relevanta för inneva-
rande års granskning. Genomgången av dessa revisionskriterier har i mindre avseenden reviderats 
och uppdaterats. 

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Samuel Kaufman och granskningsmedarbetare är Anna Duong.

1.6 Metod
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och intervjuer vid berörda nämnder. 
Granskningen har vid behov kompletterats med enkla följdfrågor per e-post. 

Samtliga intervjuade i granskningen har tillställts rapportutkast för faktagranskning. Kapitel 
2.1-2.2 har även faktagranskats av Jan Turvall, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, 
Statsvetenskapliga institutionen.

1.7 Föregående års granskning
Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad. 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning var att bristerna inom området var så betydande 
att Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kunde ses som ändamålsenlig. 

Ärendeberedningen i Kommunstyrelsen var inte tydliggjord. Avsaknaden av styrdokument och en 
tydlig ordning för ärendeberedningen bedömdes försvåra allmänhetens insyn. Bristande rutiner 
vid protokollföring medförde risker för försenad verkställighet av beslut, förlängd klagandetid 
och försämrad protokollskvalitet. Tjänstemännens saklighet, oberoende och allsidiga belysning 
bedömdes sättas ur spel genom politisk styrning, odefinierad rollfördelning mellan förtroendevalda 
och tjänstemän och avsaknad av tillgängliga tjänstemannaunderlag.  

Förhållandena var i Stadsrevisionens mening allvarliga då konstaterade brister omfattade grund-
läggande demokratiska värden om allmänhetens insyn och ärendeberedningens opartiskhet.  

Kommunstyrelsen behövde enligt Stadsrevisionens bedömning upprätta en tydlig och trans-
parent ärendeberedningsprocess som klargjorde rollfördelningen mellan förtroendevalda och 
tjänstemän. Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att beredningsunderlagen var sakliga, 
opartiska, baserade på professionell sakkunskap och omfattade en allsidig belysning av de aktuella 
områdena. Åtgärderna bedömdes som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess 
som lever upp till lagstiftningens intentioner.

Kommunstyrelsens upprättade 17 juni 2019 ett svar till Stadsrevisionen. I svarets beslut fram-
kommer att Kommunstyrelsen anser att Stadsrevisionen kritik angående Kommunstyrelsens 
ärendeberedning i huvudsak saknar fog.1 

1 Dnr: KS2019-00197
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2 GRANSKNINGSRESULTAT
2.1 Utgångspunkter och definitioner

Hanteringen av kommunala ärenden omgärdas av en rad olika termer och uttryck. Nedan redo-
görs för vad som i granskningen menas med vissa centrala begrepp.  

Ärende
Begreppet ärende finns inte definierat i kommunallagen eller förvaltningslagen. Ärende kan dock 
definieras som verksamhet som utmynnar i någon form av beslut.2 Det innebär att begreppet 
avser kommunens beslutande verksamhet till skillnad från annan förvaltningsverksamhet eller 
faktiskt handlande. Man kan uttrycka det som att ärenden är den verksamhet som leder till ett 
beslut genom vilket myndigheten (ex. kommunen) vill påverka myndigheter eller enskilda.3 

Handläggning
Uttrycket handläggning innefattar alla åtgärder som en myndighet vidtar från det att ett ärende 
inleds till att det avslutas.4 I begreppet handläggning ingår momenten utredning, beredning, 
föredragning och beslutsfattande.5 Handläggning av ärenden omfattas av en rad lagar och regler 
(se kap 2.2). I granskningen kommer begreppet att användas för att beskriva det arbetet som 
handläggaren utför, dvs. inte de åtgärder som görs av administratörer eller beslutsfattare.

Ärendeberedning
Ärendeberedning är ett sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett 
ärende som det ska beslutas om. Beredningen av ett ärende syftar till att förse myndigheten med 
ett tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut. Beredning av ärenden har en central roll i den 
kommunala förvaltningen och för den politiska processen i kommunen.6  

Beslut
Det finns ingen fastslagen definition av uttrycket beslut. Uttrycket innefattar dock regelmässigt 
ett uttalande från en myndighet som har för avsikt att ha vissa verkningar för den eller de som 
beslutet riktar sig till. Beslut i kommunal verksamhet kan delas in på många olika sätt. Vanliga 
indelningar är t.ex. gynnande eller betungande, formlösa eller formbundna, interna eller externa, 
individuella eller generella och beredningsbeslut.7

Expediering
Expediering avser när ett ärende eller en handling har skickats till någon utanför myndigheten. 
Expediering anses ha skett när en handling lämnats ut, skickats iväg eller på annat sätt gjorts 
tillgänglig (t.ex. på kommunens webbplats). När en handling expedieras anses den som upprättad 
och blir då en allmän handling i enlighet med offentlighetsprincipen.8

Administration
Med administration avses i granskningen den behandling av handlingar som utförs i ärendet i 
ärendehanteringssystemet. Det innefattar bl.a. utskick, kontroll och registrering.

2 Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:15ff. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017:24f. 
3 Prop. 1985/86:80:14. Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:45
4 Prop. 2016/17:180. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017:25f
5 SKL – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011:427.  
6 Strömberg, Håkan & Lundell, Per; Allmän förvaltningsrätt, 2018:109f 
7 von Hessen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder, 2018:60ff. Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt; Allmän förvaltningsrätt 2018:60ff.
8 Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:168ff
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Tjänsteskrivelser eller tjänsteutlåtanden
Det finns ingen fastslagen definition av begreppen tjänsteskrivelse eller tjänsteutlåtande. 
Begreppen definieras vanligen som en tjänstemannaskrivelse som utgör underlag för politiska 
beslut. Skrivelsen är ett sakkunnigt, allsidigt, sakligt och objektivt förslag från förvaltningen till 
nämnden. Tjänsteskrivelsen innehåller förslag som syftar till att en nämnd ska fatta beslut, till 
exempel godkänna en åtgärd, fastställa en riktlinje eller liknande.9

2.2 Lagar, regler, normer och vägledning

2.2.1 Regeringsformen (RF)
Regeringsformen (1974:152) är en av Sveriges fyra grundlagar. Dessa fyra grundlagar utgör 
Sveriges skrivna författning. Grundlagarna kompletteras av allmänna lagar och ett stort antal 
speciallagar, förordningar och föreskrifter. 

Regeringsformen innehåller i korta drag bestämmelser om; folksuveränitetsprincipen, fri- och 
rättigheter, riksdagen, statschefen, regeringen, lagar och övriga föreskrifter, finansmakten, inter-
nationella förhållanden, rättskipningen och förvaltningen, konstitutionell kontroll, kommuner 
och bestämmelser vid krig och krigsfara. 

I regeringsformens 1 kapitel 9 § framgår att de som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska 
i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet.10 Reglerna 
om opartiskhet innebär att det finns konstitutionell grund för de jävsregler som kommunallagen 
rättegångsbalken, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen innehåller.11 

2.2.2 Tryckfrihetsförordningen (TF)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) är en annan av Sveriges grundlagar. Den berör bland annat 
frågor gällande tryckfrihet, grundlagsskydd för vissa medier och offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innehåller regler om allmänna handlingars offentlighet.12 Syftet med 
offentlighetsprincipen är bl.a. att garantera rättssäkerhet och effektivitet i folkstyret. Genom 
myndigheternas vetskap om att deras handlingar kan komma att granskas av invånare, media 
m.fl. förväntas de anstränga sig särskilt för att handlägga ärenden korrekt. 

För att en handling ska vara allmän krävs att den i tryckfrihetsförordningens mening kan ses 
som en handling och att den anses förvarad hos en myndighet eller vissa kommunala bolag och 
att den är antingen inkommen eller upprättad där.13 

Arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) innehåller bestämmelser om hur all-
männa handlingar ska förvaras och bevaras samt gallringsregler. Myndigheternas arkiv ska enligt 
arkivlagen bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:14

• rätten att ta del av allmänna handlingar,

• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

• forskningens behov 

9 Se exempelvis: Malmö Stad, Ärendehandbok 2015; Åtvidabergs kommun, Ärendehandbok 2017; Norrköpings kommun, ärendehandbok 

2017; Linköpings kommun, Ärendehandbok 2016; Botkyrka Kommun, Ärendehandbok 2009; Kumla kommun, Ärendehandbok; Borås 

Stad; Arbetsmaterial – gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad, inte daterat  
10 1 kap. 9 § Regeringsformen
11 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik; Regeringsformen – En kommentar, 2017:53
12 2 kap. Tryckfrihetsförordningen
13 2 kap. 3-11§§ Tryckfrihetsförordningen
14  3 § st. 3 Arkivlagen
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Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar myndigheters hantering av allmänna hand-
lingar och sekretessbestämmelser.

2.2.3 Kommunallagen (KL)
Kommunallagen (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas i 290 kommuner och 
21 regioner. Kommunallagen innehåller bland annat grunderna för den kommunala verksam-
heten, regler för kommunal organisation och vad som omfattas av kommunala angelägenheterna. 
Dessutom finns kapitel om kommunal ekonomi och laglighetsprövning.

I kommunallagen finns bland annat regler om beredning, det s.k. beredningstvånget i 5 kap. 
KL. Kommunallagen slår bland annat fast att ett ärende ska beredas av en nämnd vars verksam-
hetsområde berörs eller en fullmäktigeberedning innan ärendet avgörs.15 En nämnd vars verk-
samhetsområde berörs ska också alltid ges möjlighet att yttra sig ifall en fullmäktigeberedning 
bereder ärendet.16 

Kommunallagen anger även ett antal områden som undantas beredningstvånget. Beredning 
behöver inte ske vid valförrättning, behandling av revisionsberättelse eller beslut om ansvarsfri-
het. Brådskande ärenden får avgöras trots att ärendet inte har beretts om samtliga närvarande 
ledamöter är ense om beslutet.17 Alla ärenden som inte omfattas av undantagen måste beredas.

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de 
enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem.18 

Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande verksamhet en självständig beslutanderätt. I 
nämndernas uppgifter kan också ingå att bestämma formerna för hur vissa tjänster ska tillhan-
dahållas kommunens medlemmar. Nämndernas verksamhet ska enligt 6 kap. 6 § KL bedrivas 
i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. När det gäller sådan 
myndighetsutövning som en nämnd utövar mot någon enskild får Kommunfullmäktige inte 
bestämma hur nämnden i ett särskilt fall ska besluta.19 Nämndernas möjlighet till myndighets-
utövning regleras i speciallagstiftning.20

Kommunfullmäktige kan besluta att Kommunstyrelsen får fatta beslut om särskilt angivna för-
hållanden som rör andra nämnders verksamhet.21 Bestämmelsen innebär att Kommun fullmäktige 
kan ge Kommunstyrelsen rätt att besluta i vissa särskilt angivna frågor som annars hade ankommit 
på en eller flera andra nämnder.22

Beredningen syftar till att ge nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ett tillför-
litligt och allsidigt underlag för beslut. I detta måste ingå ett visst mått av sakprövning. I kommu-
nallagen följer detta av att nämnderna och fullmäktigeberedningarna förutsätts utforma förslag 
till beslut i ärenden. Det finns i kommunallagen inte några krav på kvaliteten i beredningen, 
utan det är nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen 
ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut. Bristande beredning kan leda till återremiss av 
ärendet och laglighetsprövning kan leda till att nämndens eller fullmäktiges beslut upphävs.23 

15 5 kap. 26 § Kommunallagen
16 5 kap. 27 § Kommunallagen
17 5 kap. 29-32§§ Kommunallagen
18 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:126ff
19 12 kap. 2 § Regeringsformen
20 Ibid.
21 Kommunallagen 6 kap. 8 §
22 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:130
23 SKL – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011:359



Kommunallagen slår också fast att nämndens ordförande ska tillse att det förs protokoll vid 
sammanträdet. Protokollet ska enligt KL i första hand: 24

• Redovisa närvaron hos ledamöter och ersättare

• Vilka ärenden som behandlats

• Yrkanden och förslag

• Propositionsordning och omröstningar

• Vilka beslut som fattats och vilka reservationer som inkommit. 

Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Ett tillkännagivande av att proto koll 
justerats ska finnas tillgängligt på kommunens elektroniska anslagstavla senast andra dagen efter 
att protokollet justerats. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagan-
detidens utgång.25

2.2.4 Förvaltningslagen (FL) 

Förvaltningslagen (2017:900) är grunden för all handläggning av ärenden vid förvaltnings-
myndigheter. Lagen innehåller grundläggande regler för hur statliga och kommunala myndigheter 
ska handlägga sina ärenden och sköta sina kontakter med allmänheten. I likhet med regerings-
formen framgår av förvaltningslagen att myndigheter endast får vidta åtgärder som har stöd i 
rättsordningen och att verksamheten ska präglas av saklighet och opartiskhet. Därutöver ska ett 
ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten 
eftersätts.26 

Detta framgår av följande fyra principer:

• Legalitetsprincipen: Myndigheter får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsord-
ningen27 

• Objektivitetsprincipen: I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk28

• Proportionalitetsprincipen: Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om 
åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärder får heller inte vara mer 
långtgående än vad som behövs29  

• Officialprincipen: En myndighet ska tillse att ärenden utreds tillräckligt för att kunna 
fatta beslut30 

Det framgår av 5 § förvaltningslagen att dessa principer gäller all offentlig verksamhet och utgör 
en allmän grund för god förvaltning. Av förarbetena till den nya förvaltningslagen gäller dessa 
riktlinjer även då det är fråga om faktiskt handlande eller ren service. Av förarbetena framgår även 
att utgångspunkten bör vara att samtliga förfaranderegler i förvaltningslagen bör vara tillämp-
liga vid all ärendehandläggning oberoende om ärendet avser myndighetsutövning mot någon 
enskild eller inte. I den utsträckning det finns anledning att göra avsteg från förvaltningslagens 
förfaranderegler bör en undantagsreglering efter behov kunna utformas utifrån de särskilda 
förutsättningar som gäller för handläggningen av en specifik typ av ärenden.31

24 5 kap. 65-70 §, 6 kap. 35 § Kommunallagen
25 8 kap. 10-12 §§ Kommunallagen
26 5, 9 §§ Förvaltningslagen
27 5 § Förvaltningslagen. 1 kap. 1 § Regeringsformen 
28 5 § Förvaltningslagen. 1 kap. 9 § Regeringsformen
29 5 § Förvaltningslagen. 
30 20 § Förvaltningslagen
31 Prop. 2016/17:180:52 f, 60. Lagrådsremiss, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag 2017:48. Ahlström, Kristina; 

Förvaltningslagen – En kommentar, 2017: 28 f, 65f. von Hessen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder, 2018:87.
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2.2.5 Ärendeberedning – Normering och vägledning
I betänkandet till ny kommunallag bedömer utredningen att en god förvaltning behöver förena 
en representativ demokrati med rättssäkerhet, professionalitet och effektivitet så att de politiska 
besluten fattas på ett optimalt sätt. En grundläggande utgångspunkt för utredningen är att vid-
makthålla principen om den representativa demokratin genom att de förtroendevalda ska fatta 
beslut i de strategiska och övergripande frågorna och att de ska ha kvar det yttersta ansvaret för 
den kommunala verksamheten. I en allt mer komplicerad verksamhet finns en risk att de för-
troendevaldas tid i alltför stor utsträckning ägnas åt detaljfrågor. Det är därför viktigt att dessa 
frågor hanteras av förvaltningspersoner så att de förtroendevalda får utrymme att fokusera på de 
övergripande politiska frågorna.32

Utredningen menar att kommunallagen bör synliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och anställda.33 I de anställdas roll ligger att ta professionell hänsyn till befintliga regelverk och 
sakliga omständigheter när de ska bereda och verkställa de politiska besluten. Politisk styrning 
och verksamhetsstyrning måste samverka för att skapa effektiva och demokratiska organisatio-
ner.34 Det är de anställda tjänstepersonerna som ska ta fram underlag till de politiska besluten 
och underlagen ska omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se vilka sakliga och 
rättsliga utrymmen det finns för att fatta olika former av beslut. De förtroendevalda ska kunna 
känna tillit till de anställda och veta att det framtagna beslutsunderlaget är sakligt, opartiskt 
och baserat på professionell sakkunskap om det aktuella området. En sådan ordning borgar för 
rättssäkerhet inom den kommunala förvaltningen.35

Vidare betonar utredningen vikten av förvaltningens transparens från ett demokratiskt perspektiv. 
För att tillgodose medborgares krav på rättssäkerhet krävs en reglering av den kommunala förvalt-
ningen som är tydlig och transparent för både förtroendevalda och anställda inom förvaltningen 
men även för invånarna i kommunen.36

Transparensen när det gäller hur beredning och beslutsunderlag tagits fram är också angelägen för 
den politiska minoriteten för att denna ska kunna bedöma på vilka grunder beslut har fattats. 37

I rapporten ”Det välgrundade beslutet” från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspo-
litisk utvärdering (IFAU) 2013 görs en genomgång av kriterierna för ett välgrundat beslut med 
utgångspunkt från tidigare forskning och en utredningsmodell presenteras. Enligt denna modell 
bör ett beslut anses välgrundat ifall tjänstepersoner under beredningen:38

• samlar in tillräckligt med information

• genomför en tillräcklig analys av materialet

• utreder vilka beslutsalternativ som är rimliga

• presenterar beslutsalternativen och de överväganden man gjort i ett lättförståeligt under-
lag för de förtroendevalda

32 SOU 2015:24; En kommunallag för framtiden, 288ff
33 Ibid. 2015:24
34 Ibid. 2015:24, 290f
35 Ibid. 2015:24, 288f
36 Ibid. 
37 Ibid. 2015:24; 291ff
38 Lundin, Thelander, Öberg, IFAU 2013:11; Det välgrundade beslutet, 2013: Kap. 3.1

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

9



10

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

För att beslutsprocessen ska betraktas som välgrundad måste sedan de förtroendevalda vara öppna 
för att ta till sig de fakta som framkommer. En förutsättning för detta är att de inte på förhand 
har bestämt sig i frågan och enbart använder sig av fakta som styrker den egna positionen. De 
förtroendevalda ska inte heller okritiskt säga ja till allt som tjänstepersoner för fram. För att 
undvika ett teknokratiskt expertstyre ställer en demokratisk beslutsprocess krav på förtroende-
valda att kritiskt reflektera över beslutsunderlaget utifrån sina värderingar och erfarenheter, och 
därefter framföra argument som styrker varför de väljer att följa eller gå emot beslutsunderlaget 
(eller delar av det) och först därefter fattar beslut.39 

2.2.6 Stadsrevisionens iakttagelser av lagar, regler,  
normering och vägledning
För att nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag 
ska, med ett par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattande. Nämnderna fattar beslut 
som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. 
Nämnderna beslutar också i frågor som Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämndernas 
verksamhet ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Beredningen är reglerad i lagar. Även förarbetena till lagstiftningen måste beaktas. Det finns i 
kommunallagen inte några krav på kvaliteten i beredningen, utan det är nämnden och i före-
kommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag 
för att fatta beslut.

Beredning av ärenden och adekvata beslutsunderlag utgör en viktig del av den demokratiska 
beslutsprocessen och i det politiska arbetet. De förtroendevalda som fattar beslut ska ha till-
räckligt underlag för att kunna göra väl avvägda bedömningar till grund för sina beslut och ha 
insikt i vilka beslutsalternativ som finns och vilka konsekvenser de medför. Det är av stor vikt för 
demokratin att ärenden som de förtroendevalda beslutar om är analyserade, lagliga, konsekvens-
bedömda, objektiva, förståeliga och innehåller tillräcklig information.  Beredningsprocessen ska 
vara transparent så att det tydligt kan utläsas hur ärenden initierats, vem eller vilka som svarar 
för olika delar av ett beslutsunderlag och på vilket sätt ärendet beretts i olika led i organisationen. 
Vidare är det viktigt att beredningsprocessen inte påverkas av brister inom tjänsteorganisationen 
eller av brister i samarbetet mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.40

Det är tjänstepersonerna som ska ta fram underlag till de politiska besluten och underlagen ska 
omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se vilka sakliga och rättsliga utrymmen 
det finns för att fatta olika beslut.

För att svensk lag och dess intentioner ska uppfyllas behöver det finnas en tydlig ordning avseende 
ärendeberedning och styrning för att säkerställa tjänstepersoners saklighet och oberoende och 
motverka informell styrning i form av politiserade beredningsunderlag. En informell styrning 
kan vara problematisk utifrån invånarnas perspektiv eftersom deras insyn och granskning av 
den kommunala organisationen försvåras när det inte längre är tydligt vem som i realiteten fattat 
vilket beslut, berett ett ärende eller upprättat ett beslutsunderlag och vem som i realiteten har 
fattat vilket beslut. På så vis kan även en informell styrning försvåra de förtroendevalda reviso-
rernas arbete med ansvarsutkrävande. Även arbetet för den politiska oppositionen kan försvåras. 

39 Ibid. 
40 Se bl.a. prop. 1990/91:117, prop. 2016/17:171, Prop. 2016/17:180, SOU 2015:24, Förvaltningslagen 4-7 §§, Regeringsformen 1 kap 9§. SKL 

Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011. Sveriges kommuner och landsting; Uppdrag och samspel mellan ledande 

politiker och tjänstemän, 2012. von Hessen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014, kap. 4.2. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen med 

kommentarer, 2014. 
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Det ställs också i lagstiftningen krav på att beredningsarbetet ska präglas av saklighet, objekti-
vitet och allsidighet. De förslag till beslut som tas fram under beredningen ska dessutom vara 
konsekvensbedömda. När det är möjligt ska flera förslag till beslut presenteras.  

Det är dessutom angeläget att kunna fastställa vem som arbetat fram vilket beslutsunderlag när 
det kommer till ansvarsutkrävande. Det behöver alltså framgå tydligt av materialet vilken tjänste-
person som författat underlaget samtidigt som de kommunala protokollen tydligt dokumenterar 
de förtroendevaldas bedömningar och förtroendevaldas ställningstaganden.

Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att ärendeberedning ska präglas av:

• En tydlig ordning för ärendeberedning

• En tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner avseende ärendebe-
redning

• Transparens avseende vem som författat underlaget och varit handläggare i berednings-
processen, där det av färdigställda underlag framgår vem som författat underlagets olika 
delar och i vilken roll de utfört sina uppdrag 

• Tjänstepersoners saklighet, oberoende och allsidiga belysning under ärendeproces-
sen där underlagen är analyserade, konsekvensbedömda, förståeliga och lagliga samt 
innehåller tillräcklig information. När det är möjligt bör flera beslutsförslag presenteras

2.3 Lokala styrdokument och rutiner

2.3.1 Styrdokument
Nämnders rutiner och processbeskrivningar
De granskade nämndernas dokumenterade rutiner och processbeskrivningar av ärendeproces-
sen varierar. Tre av 15 granskade nämnder har tidschema med hålltider som dokumentation 
för ärendeberedningsprocessen, sju har processkartor eller andra processbeskrivningar. Fem av 
nämnderna har checklistor eller lathundar som processtödjande verktyg för nämndsekreteraren. 
Dokumenterade rutiner och processbeskrivningar för respektive nämnd redogörs för i kapitel 
2.4.2.

Diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron
Ciceron är Borås Stads centrala system för diarie- och ärendehantering, kärnan för hanteringen 
av verksamheters allmänna handlingar. Systemet infördes i Borås Stad 2017-10-23 med ambitio-
nen att åstadkomma en standardisering och digitalisering av ärendeprocessen, korta ledtiderna i 
beredningsprocessen och skapa en högre rättssäkerhet i stadens hantering av allmänna handlingar. 
Systemet omfattar dokument och ärendehantering, digitala nämndhandlingar och gemensamma 
mallar. Systemet har även en koppling till Borås Stads system för e-arkiv. 41  

Stadsledningskansliet har tagit fram en lathund för administratörer, handläggare och chefer 
för arbetet med ärendehanteringssystemet. Denna beskriver de olika moment som arbetet med 
systemet innehåller t.ex. diarieföring, anmälan av handling, remisser och yttranden m.m.42 

Inom ramen för ärendehanteringssystemet har även ett antal mallar för olika typer av dokument 
upprättats för hela Borås Stad. Exempelvis finns mallar för ärendeskrivelser, kallelser och proto-
koll. Ärendeskrivelser ska enligt dokumentmallen skrivas under av både nämndens ordförande 
och förvaltningschef.43   
41 https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/

vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html. 2018-12-03
42 Borås Stad; Lathund för Ciceron, inte daterad. 
43 Diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron, Dokumentmall för skrivelse.

https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
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Ciceron – Instruktion för Sekreterare
Stadsledningskansliet tillhandahåller en instruktion för nämndsekreterare som ska arbeta med 
Ciceron. Instruktionen beskriver i detalj hur nämndsekreteraren ska administrera möten i sys-
temet genom att skapa möten, skapa ärendelista, distribuera och publicera handlingar och skapa 
samt anteckna protokoll.

Borås Stads protokollhandbok
Borås Stads protokollhandbok är framtagen med ambitionen att vara ett stöd för nämndsekrete-
rare och andra att skriva protokoll. Handboken ska säkerställa att Borås Stads protokoll utformas 
på ett rättssäkert och likartat sätt i hela organisationen. Handboken innefattar praktiska och 
layoutmässiga instruktioner för formulering och upprättande av protokoll.44

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, styr Borås Stads 
Kommunfullmäktige de olika kommunala nämnderna genom reglementen. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad fastslår 
bl.a. att nämnderna ska följa utvecklingen inom sina respektive ansvarsområden samt besvara 
de remisser som berör respektive nämnds ansvarsområde.45

Nämnderna ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
Nämnden ska vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så ratio-
nellt som möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter..46

Nämnderna är (med undantag för Överförmyndarnämnden) anställningsmyndighet för personal 
vid sina förvaltningar. Kommunstyrelsen är dock anställningsmyndighet för förvaltningschefer 
och de anställs av Kommunstyrelsen. Nämnder är även personuppgiftsansvariga för de register 
och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.47

Enligt 6 § i reglementet får nämnderna inom sitt verksamhetsområde och utan Kommun-
fullmäktiges särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt för kommunen:

• Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 
eller annan författning eller Kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kom-
munen bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen 

• Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar motta stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde

Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd.48

44 https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/

arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html. 2020-01-01
45 Borås Stad; Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 2019-06-19 
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Ibid. § 6

https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
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Vidare ska nämnderna kontinuerligt följa upp sin verksamhet och två gånger per år redovisa till 
fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente 
eller genom särskilt uppdrag.

Utöver detta ålägger det gemensamma reglementet nämndordföranden att:49

• leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden

• kalla till sammanträde

• kalla ersättare

• inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda

• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden

• bevaka att nämndens beslut verkställs

Nämndernas reglementen 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, styr Borås Stads 
Kommunfullmäktige de olika kommunala nämnderna genom reglementen. 

Nämndreglementet beskriver vad nämnden har för specifika ansvarsområden. Reglementet 
beskriver även verksamhet, uppgifter och mål för nämnden. 

I Kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen på delegation av Kommunfullmäktige får 
fatta vissa beslut inom områdena ekonomi, personal- och utvecklingsfrågor, informationssys-
tem och informationsteknologi, fastighetsfrågor, näringslivsfrågor och vissa övriga områden. I 
reglementet framgår även att Kommunstyrelsen genom sin övergripande ledningsfunktion ska 
leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala demokratin, medborgar- och 
brukarinflytande, samspel mellan politik och förvaltningar m.m. Styrelsen ska även leda arbetet 
med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som 
inte är förbehållna annan nämnd. Styrelsen ska dessutom bereda och yttra sig i ärenden som ska 
handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.50

Stadsrevisionen noterar att delegationen från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen inte 
omfattar beslutsfattande avseende ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga nämnder. 
I reglementet framgår däremot att Kommunstyrelsen genom sin övergripande ledningsfunktion 
ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala demokratin och samspel 
mellan politik och förvaltningar m.m.

Nämndernas delegationsordningar
Varje nämnd antar en delegationsordning som anger den delegation som man anförtror förvalt-
ningschefen, utskott eller presidium. Delegationsordningar för respektive nämnd anger deleger-
ingsnivå för nämndens olika beslut. Här noteras att endast fyra av 15 granskade nämnder har 
delegerat nämndbeslut till nämndens presidium.

49 Ibid. § 16
50 Borås Stad; Kommunstyrelsens reglemente, 2019-06-19: § 3 och § 9
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I Kommunstyrelsens delegationsordning framgår bl.a. att delegering enligt kommunallagens 
bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas över till någon annan (delegaten). Den beslu-
tanderätt som flyttas över kan avse ett visst ärende eller en ärendegrupp. När ett beslut fattas på 
delegation tas det på nämndens vägnar. I kommunallagen regleras vilka politiska instanser som 
ska fatta olika typer av beslut. Det framgår också att beslutanderätten i många fall kan delegeras 
till nämnd, utskott, förtroendevald eller till anställd. Kommunfullmäktige delegerar sin beslu-
tanderätt till nämnderna genom nämndernas reglemente. Nämnderna å sin sida kan delegera 
beslutanderätt till utskott, förtroendevald eller anställd genom en delegationsordning. Såväl 
Kommunfullmäktige som nämnder kan också delegera beslutanderätt genom beslut i enskilda fall. 
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.51 Överförmyndarnämnden 
är undantagen det sistnämnda i vissa ärenden.52  

Arkivregler för Borås Stad
Arkivreglerna anger regler som ska gälla utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i 
arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446). Reglerna gäller för Kommunstyrelsen, 
kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för andra kommunala organ med självständig 
ställning. Reglerna ska även tillämpas av kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska 
föreningar och stiftelser. Bestämmelsen ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande. 53

Reglerna omfattar lokala beslut om bl.a. ansvar, arkivvård, gallring och att Kommunstyrelsen 
är utsedd Arkivmyndighet.  

Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehållet helt eller 
delvis så begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket viktigt 
att gallring sker varsamt. Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring av uppgifter 
mellan databärare gallring om överföringen medför: 

• informationsförlust

• förlust av möjliga informationssammanställningar

• förlust av väsentliga sökmöjligheter eller 

• förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet 

Inskränkning av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som gallring. 
Varje nämnd fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med 
Arkivmyndigheten.54

Arkivreglerna anger också att varje nämnd och styrelse ska upprätta en dokumenthanteringsplan. 

Det finns även rutiner för informationshantering och arkivering framtagna av Stadsarkivet.55 

Borås Stads riktlinjer för styrdokument
Riktlinjer för styrdokument hanterar frågan om vad styrdokument är, vilka typer som finns, 
hur de kan se ut samt lagar och andra styrdokument. Riktlinjerna beskriver strukturen för styr-
dokument i Borås Stad, och ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag 
ansvarar för att upprätta rutiner och arbetssätt utifrån detta. I riktlinjerna framgår bl.a. att vid 
arbetet med ett styrdokument ska man överväga vilka lagar som finns på området, liksom vil-
ken styrning som redan finns. Ett styrdokuments innehåll måste vara förenligt med eventuella 
överordnade dokument.56 

51 Borås Stad; Kommunstyrelsens delegationer, 2017-07-01. Angående delegering se även kommunallagen 6 kap. 37 § och 7 kap. 5-7 §§
52 19 kap. 14 § 3 st Föräldrabalken.
53 Borås Stad; Arkivregler, 2016-12-21
54 Ibid. 2016:
55 Borås Stad; Rutiner för informations- och arkivhantering, 2018-09-20
56 Borås Stad; Riktlinjer för styrdokument, reviderad 2016-11-24
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Varje styrdokument ska med ett fåtal undantag klassificeras som endera av de sex typer som 
be skrivs i riktlinjerna. I alla styrdokument ska finnas uppgift om vem som har fastställt doku-
mentet, när dokumentet har fastställts, vem som ansvarar för revidering, vem som ansvarar för 
ev. uppföljning, vem dokumentet gäller för och hur länge dokumentet gäller. Alla Borås Stads 
styr dokument som antagits av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, eller i annan instans 
men har betydelse för flera förvaltningar, ska finnas samlade på Borås Stads intranät och på    
boras.se i gemensam typografi och design. 

Utöver styrdokument kan det finnas handböcker och rutiner m.m. som innehåller handfasta 
råd, och beskrivningar av arbetssätt. Det är viktigt att dessa stannar just vid praktiska och inte 
innehåller sådant som hör hemma i styrdokument eller åtgärder som kräver beslut. I riktlinjerna 
framgår även att vissa planer kan beslutas på verksamhetsnivå. Det gäller planer som bara har 
betydelse för den egna verksamheten.

Stadsrevisionen noterar att dokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder 
inte finns med bland styrande dokument på Borås Stads hemsida. Dokumentet finns däremot 
med bland styrdokument på Borås Stads intranät för anställda. 

Borås Stads ärendehandbok
Det pågår enligt intervjuade vid Stadsledningskansliet ett arbete med en gemensam ärendehand-
bok för hela Borås Stad. Arbetet bedrivs på Stadsledningskansliet. Arbetet har pågått under en 
längre tid och ärendehandboken är ännu inte färdigställd. Enligt intervjuade ska arbetet med 
ärendehandboken slutföras inom ramen för arbetet med ett reviderat styr- och ledningssystem. 
När ärendehandboken kan vara färdigställd är oklart. 

Borås Stads styr- och ledningssystem
Borås Stads styr- och ledningssystem beskriver strukturen för styrningen och ledningen i Borås 
Stad, och ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att upprätta 
rutiner och arbetssätt utifrån detta. Styr- och ledningssystemet gäller för alla nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag, och omfattar fyra delar:57

• Styrmodellen

• Medborgarinflytandet

• Styrdokumenten

• Uppföljningen

I styr- och ledningsmodellen anges även översiktligt hur budgetprocess och budgetberedning 
går till i Borås Stad.58 

Avseende medborgarinflytandet framgår att Borås Stad ska arbeta systematiskt bl.a. med att för-
bättra möjligheten för dialog och inflytande för medborgarna, och att analysera konsekvenserna 
för invånare/brukare/kunder inför beslut.59

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder
I slutet av 2018 skickades ett förslag på gemensam beredningsprocess ut till samtliga nämnders 
förvaltningar i Borås Stad i form av en förvaltningsremiss. Remissen behandlades och besvarades 
förvaltningarna och i ett fall en av nämnderna.60

57 Borås Stad; Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014
58 Ibid. 2014:11
59 Ibid. 2014:8
60 Protokoll, Miljö- och konsumentnämnden, 2019-02-26 § 69 
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Remissvaren från förvaltningarna var i huvudsak positiva till förslaget då förslaget ansågs i stora 
drag överensstämma med deras nuvarande process. De flesta betonade olika delar av processen 
som viktiga eller kommenterade att man hade enskilda avvikelser från den föreslagna processen. 
Två förvaltningar, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Kulturförvaltningen och en nämnd, 
Miljö- och konsumentnämnden hade starka invändningar mot den förslagna gemensamma 
processen. Miljö- och konsumentnämnden beslutade även att avstyrka förslaget helt. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen har inte svarat på remissen. Samtliga de inkomna remissvaren från 
förvaltningarna ser positivt på att Borås Stad tar fram en gemensam beredningsprocess så långt 
det är möjligt.61

Den 6 maj 2019 skickades en fastställd gemensam beredningsprocess ut till förvaltningarna. 
Beredningsprocessen är fastställd av kommunchefen.62

Ingen av Borås Stads nämnder eller Kommunstyrelsen har fattat beslut om den gemensamma 
beredningsprocessen. Endast en av nämnderna har upprättat ett remissvar i samband med för-
slaget om den gemensamma beredningsprocessen.

Dokumentets syfte anges vara att skapa en samsyn bland Borås Stads nämnder för att ge förtro-
endevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder i staden. Dokumentet anges också 
ha som syfte att fastslå en gemensam process som vänder sig till förvaltningschefer, nämnders 
presidium, handläggare samt nämndsekreterare. Den gemensamma processen anges i dokumentet 
gälla för samtliga nämnder förutom Kommunstyrelsen eftersom Kommunstyrelsen har en annan 
organisation. I dokumentets inledande faktaruta framgår att processen gäller alla förvaltningar 
och att den gäller tills vidare.63  

Den gemensamma processbeskrivningen går igenom processen i enlighet med nedanstående 
punktlista. Processen beskrivs också i dokumentet enligt processkartan i Bilaga 1. 

• Ärendet kommer in 
Beskrivning av ärendets upprättande 

• Registrering/diarieföring 
Formerna för registrering 

• Ärendefördelning 
Fördelning till handläggare från sekreterare men också beslut om när skrivelsen ska vara 
klar för politisk behandling 

• Politisk avstämning 
Ansvarig handläggare ska läsa in sig på ärendet och stämma av inriktningen på besluts-
underlaget med nämndens ordförande. Här ges också förvaltningen möjlighet till 
avvikande rutin t.ex. att förvaltningschef ansvarar för avstämning med nämndens 
ordförande 

• Handläggarens beredning 
Handläggare ska ta fram underlag till presidiet innehållandes minst en skrivelse med ett 
antal fastslagna rubriker 

61 Remissvar Dnr KS 2019-00106
62 Borås Stad; Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, 2019-05-06
63 Ibid. 2019:2
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• Ärendeberedning med presidiet 
Vid nämndpresidiets ärendeberedning ska presidiet, förvaltningschef och nämndsekre-
terare närvara. Mötet fastställer kallelsen och handlingar inför nämndsmötet. Mötet kan 
besluta om vidare ärendeberedning, föredragningar och kompletteringar 

• Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas till nämnden 
Efter presidiemötet görs eventuella ändringar/justeringar. Därefter skickas kallelse med 
handlingar ut till nämndens ledamöter 

• Sammanträdet 
De ärenden som är med på föredragningslistan behandlas och beslut fattas. 
Nämndsekreteraren för protokoll. Nämnden ska ha öppna sammanträden, med undan-
tag av sammanträden som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas 
avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess 

• Expediering 
Nämndsekreteraren anslår protokollet digitalt och publicerar det på webbplatsen. 
Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt för egen del. 
Stadsrevisionen noterar att endast skrivelsen ska expedieras. Detta innebär att skrivelsen 
för att den ska återge rätt beslut, behöver ändras i de fall nämnden fattar ett annat beslut 
än det som skrivelsen föreslog inför mötet 

• Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar som ska arkiveras, arkiveras. Sammanträdesprotokoll 
arkiveras årsvis

Intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller att den gemensamma beredningsprocessen kan 
ses som en rekommendation till samtliga nämndsekreterare. Processen är tänkt som en vägledning 
till nämndsekreterare och annan förvaltningspersonal menar man. Det är inte en process som 
nämnder eller förvaltningar är tvungna att följa. Den gemensamma processen följs av flera för-
valtningar och nämnder, men flera avviker också från modellen. Att processen även omfattar vissa 
nämndledamöter föranledde enligt de intervjuade inte att den gemensamma beredningsprocessen 
behövde beslutas om politiskt. Hur ärenden bereds i Borås Stad och processen för det är inte en 
politisk fråga menar vissa intervjuade. Andra intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller 
att ärendeberedningsprocessen till hög grad är en politisk fråga och borde beslutas politiskt. 

2.3.2 Stadsrevisionens iakttagelser av lokala styrdokument och rutiner
Borås Stads nämnder har en mängd gemensamma dokument som i olika hänseenden är relevanta 
för beredningsprocessen hos nämnderna. De relevanta gemensamma styrdokumenten för gransk-
ningsområdet är i huvudsak Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
Arkivregler för Borås Stad, Borås Stads styr- och ledningssystem och dokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Därutöver finns i Borås Stad instruktioner och mallar 
för hantering av ärende i diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron. 

Med undantag från den Gemensamma beredningsprocessen för Borås Stads nämnder beskriver 
dessa dokument grundläggande och rent praktiska delar av processen. Sammanfattningsvis anges 
i dokumenten allmänt hur hantering av ärenden ska gå till före beslut i nämnderna samt hur 
dokumentation ska föras i verksamhetssystemet Ciceron. 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad informerar om 
de lagar och regler som styr nämnder samt slår fast allmänna och grundläggande ansvar och 
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uppgifter för Kommunstyrelsen och nämnderna. I det gemensamma reglementet framgår bl.a. 
att nämnderna ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
Nämnden ska vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så ratio-
nellt som möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter. Det är nämndens ordförande som ska se till att de ärenden 
som beslutas av nämnden är tillräckligt beredda.  

Stadsrevisionen kan konstatera att Kommunfullmäktige i reglementen inte närmare anger någon 
styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till. Varje nämnd ansvarar själv, med hänsyn 
till lagar och andra författningar, för att upprätta de arbetsformer som behövs i detta avseende.  

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter 
nämnder har. I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommunstyrelsen genom sin över-
gripande ledningsfunktion ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala 
demokratin och samspel mellan politik och förvaltningar. 

Delegationen från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande 
avseende ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga nämnder. Delegationsordningar 
för respektive nämnd anger delegeringsnivå för nämndens olika beslut. Fyra av 15 granskade 
nämnder har delegerat nämndbeslut till nämndens presidium.

Den gemensamma rutinen för beredningsprocessen syftar till att skapa en samsyn kring bered-
ningsprocessen hos stadens nämnder. Stadsrevisionen noterar särskilt följande ur den gemen-
samma beredningsprocessen:

• Dokumentet anger att det är till för att fastställa hur den gemensamma beredningspro-
cessen ska se ut

• Tjänstepersoner som ska ta fram underlag, ska stämma av inriktningen för underlaget 
med nämndens ordförande. Den politiska avstämningen kan skifta beroende på nämnd

• Presidiet ska bereda ärendet före nämnden. På presidiemötet ska presidiet, förvaltnings-
chef och nämndsekreteraren närvara

• Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt

• Eventuella reservationer och särskilda yttranden ska tillföras skrivelsen innan expedie-
ring. Dessa ska aldrig tillföras vid extern expediering

• Dokumentet gör i olika delar anspråk på att gälla för olika instanser. Så som nämnder, 
förvaltningar och nämndpresidier. Processen har inte fastställts av någon politisk instans 
trots att den anger att den omfattar samtliga nämnder utom Kommunstyrelsen och/eller 
nämndpresidier

• Dokumentet följer inte den nomenklatur som fastställts i Borås Stads Riktlinjer för 
styrdokument 

Intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller att dokumentet ska ses som en rekommendation 
och praktisk vägledning för nämndsekreterare och andra förvaltningspersoner. 

Borås Stads styrdokument ger i övrigt ingen information om hur arbetet med ärendeadminis-
tration, ärendehandläggning eller ärendeberedning ska eller bör gå till. 
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Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att Kommunfullmäktige i reglementen eller 
andra styrdokument inte anger någon styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till. 
Varje nämnd ansvarar själv, med hänsyn till lagar och andra författningar, för att upprätta de 
arbetsformer som behövs i detta avseende. Det är nämndens ordförande som ska se till att de 
ärenden nämnden behandlar är tillräckligt beredda och har ett förslag till beslut. 

Den gemensamma beredningsprocessen beskriver hur ärendeprocessen ska se ut för Stadens nämn-
der och slår bl.a. fast en politisk avstämning under ärendeberedningen samt att ärendeskrivelsen 
kan behöva ändras efter nämndens sammanträde. Processen har fastställts av kommunchefen och 
inte beslutats om av någon politisk nämnd. Den gemensamma beredningsprocessen gör i olika 
delar anspråk på att gälla för både nämnder, förvaltningar och nämndpresidier. Intervjuade vid 
Stadsledningskansliet framhåller att dokumentet ska ses som en rekommendation och praktisk 
vägledning för nämndsekreterare och andra förvaltningspersoner. Dokumentet följer inte den 
nomenklatur som fastställts i Borås Stads Riktlinjer för styrdokument. 

2.4 Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen har hittills beskrivit de lagliga förutsättningarna samt de styrdokument, rutiner etc. 
som reglerar beredningsprocessen i Borås Stads nämnder. Avsnittet nedan syftar till att beskriva 
Borås Stads nämnders faktiska beredningsprocesser. Beskrivningen utgår från de dokument som 
beskrivits i kapitel 2.3 samt från intervjuer med tjänstepersoner i granskade förvaltningar och 
Stadsledningskansliet. 

Om Borås Stads nämnders beredningsprocesser ska sammanfattas i ett och samma flödesschema 
blir resultateten enligt bild 1 nedan. Fem av tio delar i processen varierar mellan nämnderna. 
En nämnd kan t.ex. ha sex av de tio delarna medan en annan har alla tio delarna i sin process.

Ärende initieras/
registreras och 

datum för hantering 
i nämnd fastställs

Ärende fördelas till 
handläggare

Handläggare/
förvaltningschef 
stämmer av med 

nämndsordförande hur 
ärendet skall beredas

Handläggaren bereder 
ärendet och tar fram 

underlag

Sekreterare 
sammanställer 
ärendelista och 

underlag och skickar ut 
till nämndsordförande

Sekreterare skickar 
ut ärendelista och 
underlag och till 

nämndspresidium

Presidiemötet 
bereder handlingar 
inför nämndsmötet

Sekreterare justerar 
efter presidiets 

önskemål 

Sekreterare skickar ut 
ärendelista och underlag 

och till nämndens 
ledamöter och publicerar 

på handlingar på 
hemsidan

Ärendet beslutas om 
på nämndsmötet. Om 

ärendet inte 
återremitteras  

expedieras ärendet 
efter mötet.

--------- = Variation 
mellan nämnder. 

Bild 1 Borås Stads nämnders beredningsprocess.
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Ärendet initieras
Initiering av ärende kan ske på flera olika sätt. Ett ärende kan exempelvis initieras genom in kom-
mande post, av en annan kommunal nämnd, på uppdrag eller motion från politisk för samling eller 
initieras av förvaltningen. När ärendet initieras registreras det också i ärende hanteringssystemet 
Ciceron.

Fördelning av ärende
Efter att ärendet initierats hanteras det av registrator i nämndens förvaltning. Därefter fördelas 
ärendet ut via ärendehanteringssystemet direkt till handläggare eller till lämplig chef som i sin 
tur utser lämplig medarbetare som handläggare för ärendet. 

Politisk avstämning före ärendeberedning
När handläggare utsetts inleder denna arbetet med att bereda ärendet. Vid handläggning av 
ärenden ska det, enligt den gemensamma beredningsprocessen, göras en initial avstämning med 
nämndens ordförande för få en samsyn avseende hur ärendet ska beredas. Enligt nämndernas 
dokumentation och merparten av de intervjuade är detta moment ganska ovanligt. I nämndernas 
processer ingår däremot att förvaltningschef gör någon form av avstämning med nämndordföran-
den i vissa ärenden. I de flesta fall sker ingen inledande politisk avstämning, istället kan det vara 
olika variationer på avstämning mellan handläggare, handläggarens chef och förvaltningschef.

Ärendeberedning
Handläggare författar sedan en ärendeskrivelse och andra underlag som är relevanta för ärendet. 

Ärendeadministration och expediering
Före det att en ärendeskrivelse anses vara klar kan ytterligare avstämningar mellan handläggare/
förvaltningschef och nämndens ordförande ske. Nämnderna skiljer sig här åt. En del av nämn-
derna har en dialog mellan ordförande och förvaltningschef, andra stämmer av via e-post eller 
Ciceron och en tredje grupp har ingen avstämning alls.

Ärendeskrivelser upprättas i 12 av 14 nämnder i enlighet med den mall som finns i Ciceron. 
Ärendeskrivelserna undertecknas i dessa nämnder av både nämndens ordförande och förvalt-
ningschef i enlighet med ärendesystemets dokumentmall. 

Enligt den gemensamma processen för ärendeberedning ska ärendeskrivelsen expedieras. 
Skrivelsen ska i sin tur, vid behov, justeras för att korrekt ange det beslut som nämnden fattade. 
I praktiken expedierar nästan samtliga nämnder alltid skrivelsen tillsammans med ett proto-
kollsutdrag, dvs den del av protokollet som avhandlar ärendet. Vid expediering inom Borås Stad 
väljer dock ett par nämnder att endast expediera ärendeskrivelsen.

Av lathunden för arbete i ärendehanteringssystemet Ciceron framgår att Borås Stads ärende-
beredningsprocess innebär att ärendeskrivelser placeras som utkast i systemet. Detta bekräftas 
av merparten av de intervjuade. Ärendeskrivelserna kan vara registrerade som utkast från dess att 
sekreteraren tar vid till dess att de färdigställs efter nämndens sammanträde. Ändringar kan på 
så vis göras för att beslutsförslaget i skrivelsen ska stämma överens med det faktiska beslutet som 
nämnder fattar. Detta innebär att man genom publicering på hemsidan expedierar handlingar 
man inte diariefört. Detta medför att nämnderna i förekommande fall expedierar handlingar 
som anses vara arbetsmaterial. 

Några intervjuade menar att det finns svårigheter med denna hantering. Detta då expedierade 
handlingar i laglig mening är att betrakta som upprättade och offentliga handlingar. Det medför 
också att det förekommer att nämnder ändrar i upprättade och expedierade handlingar efter 
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nämndsammanträdet. En sådan process innebär också att det förekommer skrivelser i samma 
ärende med olika beslutsförslag beroende på om de expedierats före eller efter nämndens sam-
manträde.

2.4.1 Tjänsteskrivelser
Inför omorganisationen inom stadens förvaltningar 2017 genomfördes en workshop kring 
styrning, ledning och uppsikt med deltagare från stadens olika förvaltningar. En slutsats från 
workshopen var att beredningsprocessen inför beslut i nämnder och styrelser kan förbättras. 
Beredningsprocessen inför nämnders och styrelsers möten fungerade olika. I Borås Stad fanns inte 
regler och riktlinjer när det gäller beredningsprocess och t.ex. användandet av tjänsteskrivelser. 
Ett antal tjänstepersoner vid Stadsledningskansliet uppdrogs därför att ta fram ett förslag till en 
ny gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad. De utsedda tjänsteper-
sonerna arbetade fram ett arbetsmaterial/utkast som Stadsrevisionen tagit del av.64

I utkastet återfinns de lagliga grunderna, en rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänsteper-
soner och en processkarta för förslag till en gemensam beredningsprocess i Borås Stad. Förslaget 
innehåller också en mindre omvärldsbevakning avseende tjänsteskrivelser där det framgår att 
Borås Stad är ensamt bland de större kommunerna i Sverige om att inte ha tjänsteskrivelser. Det 
finns också ett resonemang om för- och nackdelar för organisationen. Slutsatserna i förslaget är att 
man inför den föreslagna gemensamma beredningsprocessen och tjänstemannaskrivelser. Detta 
för att tillmötesgå lagkrav avseende opartiskhet och oberoende och för att skapa en tydlighet 
inför stadens invånare.65

Förslaget är inte färdigställt och inte heller daterat men senaste ändringen i arbetsmaterialet 
gjordes den 23 februari 2017. 

Med anledning av frågeställningar som väckts i samband med en workshop om styrning och 
ledning skickade kommunchefen ett meddelande till Borås Stads förvaltningschefer 30 juni 
2017.  I meddelandet framgår att beredningsprocessen inför nämnders möten ser olika ut och 
det saknas riktlinjer för detta. Det framgår vidare att det inte finns beslut om att förvaltningarna 
ska använda tjänsteskrivelser i sitt arbete och hänvisar istället till: 

”Den traditionella modellen ska gälla där tjänstemän och förtroendevalda formulerar beslutsunderlag 
och beslutsförslag gemensamt.”

Stadsrevisionen konstaterar att två av Borås Stads nämnder, Samhällsbyggnadsnämnden och 
Miljö- och konsumentnämnden systematiskt använder sig av tjänsteskrivelser som en del av 
ärendens beredning. 

Vid 2018 års granskning av Kommunstyrelsen ärendeberedning genomförde Stadsrevisionen 
en jämförelse mellan Sveriges samtliga övriga kommuner och Borås Stad. Borås Stads 
Kommunstyrelse var i Stadsrevisionens jämförelse ensamt i landet om att inte upprätta skrift-
liga tjänstemannaunderlag i någon form som en del av beredningen. Enligt Stadsrevisionens 
bedömning var förhållandena ett betydande avsteg från den etablerade praxis som finns i övriga 
landet för att säkerställa en saklig, oberoende och allsidig belysning i ärendeberedningen och 
insyn och transparens i ärendeprocessen.66

64 Borås Stad; Arbetsmaterial – gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad, inte daterat. 
65 Ibid.
66 Borås Stad, Stadsrevisionen, Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad, 2019: s24ff.
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2.4.2 Nämndernas ärendeberedning
Innevarande kapitel är en genomgång av ärendeberedningsprocesserna i respektive nämnd. 

Arbetslivsnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning men det kan ske avstämning mellan förvaltningschef och nämn-
dordförande före utskicket till presidiemötet. Nämndsekreteraren är inte med på presidiemötet 
och det förs inte anteckningar på mötet. Förvaltningen använder sig av ärendeskrivelse som inte 
ändras efter nämndmötet. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag ofta tillsammans med 
skrivelse eller andra underlag.

Fritid- och folkhälsonämnden
Förvaltningen använder sig av lathundar i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politisk avstämning men det kan ske avstämning mellan förvaltningschef och nämn-
dordförande före utskicket till presidiemötet. Nämndordföranden får handlingarna före utskick 
till presidiet för godkännande. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och minnesanteck-
ningar förs på mötet för egen del. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat 
beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess 
innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som förslag som inte diarieförs trots 
att de expedierats. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag tillsammans med skrivelse eller 
andra underlag.

Förskolenämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i ärendeberedningsprocessen. Det finns en 
formaliserad politisk avstämning genom ett ordförandemöte som äger rum där ordförande,  
förvaltningschefen och nämndsekreteraren närvarar före utskicket av handlingarna till pre-
sidiet.  Nämndordföranden får handlingarna före utskick till presidiet för godkännande. 
Nämndsekreteraren är med på presidiemötet men inga anteckningar förs under mötet. 
Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än det som är föreslaget i skri-
velsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att man betraktar 
nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. Förvaltningen expedierar 
protokollsutdrag tillsammans med skrivelse eller andra underlag vid expediering externt. Vid 
intern expediering skickas enbart skrivelsen. 

Grundskolenämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor 
och processkartor. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av 
ärenden. Nämndordföranden får handlingarna före utskick till presidiet för godkännande. Det 
förekommer i vissa ärenden också dialog mellan nämndordförande och förvaltningschef under 
och efter beredningen. Nämndsekreteraren deltar inte på presidiemötet och inga formella (dvs. 
som registreras) minnesanteckningar förs på mötet. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden 
fattar ett annat beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärende-
beredningsprocess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som förslag som inte 
diarieförs trots att de expedierats. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag tillsammans med 
skrivelse och andra underlag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förvaltningen har en processkarta med ett tidsschema över hålltider och använder sig av check-
listor i ärendeberedningsprocessen. Det finns en formaliserad politisk avstämning genom en 
ordförandeberedning som äger rum efter att förvaltningschefen godkänt handlingar och före 
utskicket av handlingarna till presidiet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och min-



23

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

nesanteckningar förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än 
det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär 
på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. 
Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga under-
lag. Internt i Borås Stad expedieras endast ärendeskrivelsen. I de fall beslutet i ärendeskrivelsen 
avviker från protokollet skickas även protokollsutdrag med.

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor, 
processkarta och tidsschema. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före bered-
ningen av ärenden. Nämndsekreteraren deltar inte på presidiemötet och inga anteckningar förs 
på presidiemötet. Nämndsekreteraren får information om att eventuella ändringar behöver göras 
efter presidiemötet. Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat beslut. 
Handlingar som expedieras i ärendet är ärendeskrivelsen. I de fall beslutet i ärendeskrivelsen 
avviker från protokollet skickas även protokollsutdrag med.

Kulturnämnden
Förvaltningen använder sig av lathundar i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. Handlingar ska godkännas av 
nämndordförande och förvaltningschef före utskick till presidiet via e-post. Nämndsekreteraren 
deltar på presidiemötet och minnesanteckningar förs på mötet för egen del. Ärendeskrivelsen 
kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än  det som är förslaget i skrivelsen inför mötet. 
Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna 
som förslag som inte diarieförs trots att de expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är 
protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga underlag.

Lokalförsörjningsnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns en formaliserad 
politisk avstämning genom ett ordförandemöte som äger rum där ordförande och förvaltnings-
chefen närvarar före utskicket av handlingarna till presidiet. Handlingar ska godkännas av nämn-
dordförande före utskick till presidiet via e-post. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och 
minnesanteckningar förs på mötet. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat 
beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningspro-
cess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa 
expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. 
övriga underlag.

Miljö- och konsumentnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor 
och processkarta. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av 
ärenden. Tjänsteskrivelsen som tas fram i ärendehanteringssystemet Ecos behöver inte godkännas 
av nämndordförande före utskick till presidiet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet men 
inga anteckningar förs på mötet. Det kan ske ändringar av tjänsteskrivelsen vid presidiemötet men 
oftast lägger politiker egna förslag på nämndsammanträdet istället. Handlingar som expedieras 
i ärenden är protokollsutdrag, tjänsteskrivelse och ev. övriga underlag.

Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av en pro-
cesskarta. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. 
Tjänsteskrivelsen som tas fram i ärendehanteringssystemet ByggR behöver inte godkännas av 
nämndordförande före utskick till presidiet eller nämnden. Nämndsekreteraren deltar sedan på 
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presidiemötet men inga anteckningar förs där. Ärendehandlingarna är diarieförda före utskick 
till nämnd. På så vis kan tjänsteskrivelser inte ändras efter mötet även om nämnden fattat annat 
beslut. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga 
underlag.

Servicenämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av ett processchema 
och ett tidsschema. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen 
av ärenden. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och minnesanteckningar förs på mötet. 
Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat beslut än förslaget i 
ärendeskrivelsen. Ärendeskrivelsen expedieras utan medföljande protokollsutdrag. 

Sociala omsorgsnämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i nämndprocessen. Det finns ingen formell process 
för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. Handlingar behöver inte godkännas av 
ordförande före utskick inför presidiemötet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet men inga 
anteckningar förs där. Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat 
beslut än förslaget i ärendeskrivelsen. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, 
ärendeskrivelse och ev. övriga underlag.

Tekniska nämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av processchema. 
Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. 
Det kan förekomma dialog med politiker på handläggares initiativ. Nämndsekreteraren deltar 
på presidiemötet och protokoll förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett 
annat beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberednings-
process innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att 
dessa expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse 
och ev. övriga underlag.

Vård- och äldrenämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i nämndprocessen. Det finns ingen formell process 
för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. Handlingar behöver inte godkän-
nas av ordförande före utskick inför presidiemötet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet 
och anteckningar förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än 
det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär 
på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. 
Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga underlag. 
Internt i Staden expedieras endast ärendeskrivelsen.

Överförmyndarnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. Det kan förekomma 
dialog mellan enhetschef och nämndordförande. Nämnden har inte några presidiemöten på grund 
av sin storlek. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än det som är 
föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att 
man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. Handlingar 
som expedieras i ärenden är protokollsutdrag och ärendeskrivelse.
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2.4.3 Den gemensamma beredningsprocessen
Nedan följer en genomgång av processen och av hur genomförandet av processens delar skiljer 
sig åt mellan nämnderna. Genomgången utgår från en samlad bild av dokumentationen som 
beskrivs i kapitel 2.3 och 2.4 och på uppgifter från intervjuade.

• Ärendet kommer in 
Ärenden upprättas på samma sätt hos nämnderna. Antingen så inkommer det en hand-
ling som föranleder att förvaltningen skapar ett ärende eller så upprättar förvaltningen 
ärendet som en del i verksamheten. 

• Registrering/diarieföring 
Även registrering sker på samma sätt av nämnderna. Det förekommer att nämnder 
har en särskild registrator men vanligast är att nämndsekreteraren också är registrator. 
Ärenden upprättas i Ciceron med undantag från de nämnder som också använder andra 
verksamhetssystem i sin myndighetsutövning, exempelvis ByggR och Ecos. I dessa fall 
kan verksamhetsinitierade ärenden upprättas i ett av dessa system för att sedan överföras 
till Ciceron. 

• Ärendefördelning 
Inkommande ärenden fördelas hos alla nämnder av registrator/nämndsekreterare. Vid 
rutinärenden kan dessa fördelas direkt till handläggarnivå. 

• Politisk avstämning 
Den gemensamma rutinen anger att det ska göras en politisk avstämning i beredningens 
inledande skede för att ”stämma av inriktningen för beslutsunderlaget”.67 Av Stadens 
nämnder har tre nämnder en rutin för formell avstämning med nämndens ordförande. 
Avstämningen sker genom en ordförandeberedning som man har före att handlingar 
skickas ut till presidiet. Flera intervjuade uppger att det inte finns någon politisk avstäm-
ning som en del i den formella processen däremot att det kan ske avstämning utan att de 
intervjuade är medvetna om det. Flera intervjuade uppger också att nämndordförande 
stämt av stora ärenden och ärenden som pågått under längre tid med förvaltningschef 
under beredningsprocessen av dessa. 

• Handläggarens beredning 
Handläggarnas arbete med att ta fram underlag sker enligt de intervjuade med ett stort 
mått av oberoende och så gott som utan interaktion med förtroendevalda. Dock anger 
många intervjuade att handläggare i någon utsträckning vet vilken politisk majoritet 
man skriver för vilket uppges kunna påverka innehållet i ärendeskrivelsen. Flera av de 
intervjuade påtalade att det finns, inom förvaltningarna, en uppfattning om att skrivel-
sen är ett politiskt dokument som ägs av politikerna i majoriteten.  
En processdel inom de flesta förvaltningar beredningsprocess är godkännande av 
handlingar före presidiet. Hos dessa förvaltningar inhämtas detta godkännande av både 
ordförande och förvaltningschef. Enligt den gemensamma rutinen behövs dock bara 
godkännande av förvaltningschefen eftersom nämndordföranden enligt rutinen redan 
stämd av ärendet vid inledningen av handläggarens beredning. 

• Ärendeberedning med presidiet 
Vid presidiemötet hos elva av 15 nämnder deltar nämndsekreteraren i mötet. Vid 13 av 
nämndernas presidiemöten förs inte protokoll. 

67 Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, Stadsledningskansliet, fastställd 6 maj 2019
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• Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas till nämnden 
De intervjuade nämndsekreterarna uppger att presidiemötet sällan beslutar att änd-
ringar ska göras i handlingar. Möjligen kan mindre justeringar göras i text. 

• Sammanträdet 
Mötesordningen under nämndsammanträden är i alla nämnder lika och utgår, precis 
som Kommunstyrelsen, från de regler som styr Kommunfullmäktige.

• Expediering 
Efter mötet anslår nämndsekreteraren protokollet digitalt och publicerar det på 
webbplatsen. Nämnder med personuppgifter i protokoll rensar dessa före anslag och 
publicering. Alla nämnder utom en expedierar ärendeskrivelsen tillsammans med proto-
kollsutdrag. Ett par av nämnderna expedierar endast skrivelsen inom Staden.

• Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar arkiveras. Det framkommer under intervjuer att 
nämndsekreterarrollen inom verksamhetssystemet Ciceron har behörighet att återstarta, 
öppna och ändra diarieförda och arkiverade handlingar utan ytterligare godkännande. 
Detta gäller nämndsekreterarens egen nämnds diarium.

2.4.4 Stadsrevisionens iakttagelser av ärendeberedning i  
Borås Stads nämnder 
Det mönster som framträder vid granskningen av nämndernas beredningsprocesser är att det finns 
två huvudtyper av beredningsprocesser. En första typ som innebär en avstämning med nämn-
dordförande när handlingar är klara och i vissa fall under beredningsarbetet. Den första typen 
följer rutinen för gemensam beredningsprocess i större utsträckning. De nämnder som kan sägas 
använda denna modell är Arbetslivsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgs-
nämnden, Kulturnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, 
Vård- och äldrenämnden och Överförmyndarnämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avviker mer från dokumentet gemensam 
beredningsprocess. Avvikelser från den gemensamma processen avser bl.a. att nämnden har 
tjänsteskrivelser, ingen politisk avstämning under beredningsprocessen och att handlingar inte 
ändras efter att dessa expedierats. Nämnder som faller under denna kategori är Miljö- och kon-
sumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Om Borås Stads nämnders beredningsprocesser ska sammanfattas i ett och samma flödess-
chema blir resultatet att fem av tio delar i processen varierar mellan nämnderna. En nämnd 
kan t.ex. ha sex av de tio delarna medan en annan har alla tio delarna i sin process. De delar 
där processen varierar är avseende avstämning med nämndordförande hur ärendet ska beredas, 
Sammanställning av ärendelista och utskick till nämndordförande och nämndpresidium, nämnd-
presidiets beredning och justering efter presidiets önskemål. 

I nämndernas processer ingår att förvaltningschef gör någon form av avstämning med nämn-
dordföranden i vissa ärenden om hur ärendet ska beredas. I de flesta fall sker ingen inledande 
politisk avstämning, istället kan det vara olika variationer på avstämning mellan handläggare, 
handläggarens chef och förvaltningschef.

Av lathunden för arbete i ärendehanteringssystemet Ciceron framgår att Borås Stads ärende-
skrivelser kan vara registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämndens sammanträde. 
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Ändringar kan på så vis göras för att beslutsförslaget i skrivelsen ska stämma överens med det 
faktiska beslut som nämnden fattar. Detta innebär att man genom publicering på hemsidan 
expedierar handlingar man inte diariefört. En sådan process innebär att det förekommer skri-
velser i samma ärende med olika beslutsförslag beroende på om de expedierats före eller efter 
nämndens sammanträde. 

Stadsrevisionen kan konstatera att de förhållanden som framkommer avseende expediering 
strider mot tryckfrihetsförordningens bestämmelser om när handlingar ska anses upprättade. 
Förhållandena innebär även avvikelser från arkivlagens bestämmelser och Borås Stads Arkivregler 
om tillgång till allmänna handlingar samt förutsättningar för gallring av allmänna handlingar.

I praktiken expedierar nästan samtliga nämnder alltid ärendeskrivelsen tillsammans med ett 
protokollsutdrag. Vid expediering inom Borås Stad väljer dock vissa nämnder att endast expe-
diera ärendeskrivelsen.

Det har under 2017 förts fram förslag om att införa tjänsteskrivelser som en del av en gemensam 
ärendeberedningsprocess i Borås Stad. Senare under samma år utgick tjänstemannadirektiv till 
samtliga förvaltningschefer om att beslut saknas omkring användningen av tjänsteskrivelser och 
att den traditionella beredningsmodellen gäller i Borås Stad.

Ärendeskrivelser upprättas i tolv av 14 nämnder i enlighet med den mall som finns i Ciceron. 
Ärendeskrivelserna undertecknas i dessa nämnder av både nämndens ordförande och förvaltnings-
chef i enlighet med ärendesystemets dokumentmall. 2018 års granskning av Kommunstyrelsen 
ärendeberedning visar att hanteringen av underlagen på detta sätt skapar en sammanblandning 
av faktaunderlag och politiska synpunkter i ärendeskrivelserna och att det då inte är tydliggjort 
vem som har författat underlaget och i vilken roll.  

Två av Borås Stads nämnder, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
använder sig systematiskt av tjänsteskrivelser som en del av ärendens beredning. 

Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att när en nämnd följer de instruktioner som 
ges i dokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder innebär det:

• avsteg från lagstiftarens intentioner avseende tjänstepersoners saklighet, oberoende och 
allsidiga belysning inom ärendeprocessen

• avsteg från lagstiftarens intentioner avseende en transparent ärendeprocess. Detta genom 
sammanblandning av faktaunderlag och politiska synpunkter i ärendeskrivelserna där 
det inte är tydliggjort vem som har författat underlaget och i vilken roll  

• avsteg från bestämmelser om hanteringen av allmänna handlingar i tryckfrihetsförord-
ningen

• bristande transparens genom att protokollsutdrag inte ska expedieras externt och att 
eventuella reservationer och särskilda yttranden aldrig ska tillföras vid extern expedie-
ring 
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3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Utgångspunkten i 
granskningen är följsamhet mot lagstiftning och lokala styrdokument. Syftet med granskningen 
är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstift-
ningens krav. 

För att nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag 
ska, med ett par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattande. För att tillgodose lag-
stiftningens krav och intentioner i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, kommunallagen 
och förvaltningslagen krävs en reglering av ärendens beredning som är tydlig och transparent 
för både förtroendevalda och anställda inom förvaltningen men även för kommunens invånare. 
Förtroendevalda och invånare ska kunna veta att framtagna beslutsunderlag är sakliga, opartiska 
och baserade på professionell sakkunskap och en allsidig belysning av de aktuella områdena. De 
kommunala beslutsprotokollen ska sedan tydligt dokumentera de förtroendevaldas bedömningar 
och ställningstaganden. En sådan ordning borgar för rättssäkerhet inom den kommunala för-
valtningen och är av stor vikt för demokratin, möjligheten att fatta välgrundade beslut och för 
förtroendet för den kommunala verksamheten. 

Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad 
och den sammanfattande bedömningen var att bristerna inom området var så betydande att 
Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kunde ses som ändamålsenlig. Kommunstyrelsen 
behövde, enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig och transparent ärendebe-
redningsprocess som klargjorde rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. 
Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att beredningsunderlagen var sakliga, opartiska, 
baserade på professionell sakkunskap och att de omfattade en allsidig belysning av de aktuella 
områdena. Åtgärderna bedömdes som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess 
som levade upp till lagstiftningens intentioner. 

Granskningsresultaten från 2018 är i delar även aktuella i innevarande granskning av övriga 
nämnders ärendeberedning.

Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna i Borås Stads nämnder ser olika ut. 
Skillnaderna beror i stora delar på praktiska förutsättningar hos respektive förvaltningsorga-
nisation. Ingen granskad nämnd har fattat beslut om hur ärendeberedningen till nämnden 
ska eller bör gå till. Granskningen visar också att det finns ett centralt framtaget dokument på 
förvaltningsnivå - Gemensam ärendeprocess, Borås Stads nämnder – som syftar till att styra 
nämndernas ärendeberedning. Dokumentet avviker från den nomenklatur som ska gälla för 
Borås Stads styrande dokument, det har inte fastställts av rätt instans och följsamhet mot dess 
innehåll innebär i betydande delar avsteg från tillämplig lagstiftning.

Styrande dokument avseende ärendeberedning
Det finns i kommunallagen inte några krav på kvaliteten på ärendens beredning, utan det är 
nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen ger ett 
tillräckligt underlag för att fatta beslut. Nämnderna fattar beslut som rör förvaltningen och i 
frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i 
frågor som Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämndernas verksamhet ska bedrivas i 
enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad anger 
att det är nämndens ordförande som ska se till att de ärenden nämnden behandlar är tillräckligt 
beredda och har ett förslag till beslut. Reglementet slår också fast att nämnder ska vidta åtgärder 
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i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna 
ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra 
myndigheter.

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter 
nämnderna har. I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommunstyrelsen genom sin över-
gripande ledningsfunktion ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala 
demokratin och samspel mellan politik och förvaltningar. Delegationen från Kommunfullmäktige 
till Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande avseende ärendeberedning eller andra inre 
arbetsformer i övriga nämnder.

Kommunfullmäktige har i reglementen eller andra styrande dokument inte angett någon övrig 
styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till eller delegerat beslutsmandat avseende 
en gemensam ärendeberedningsprocess.  

Stadsrevisionens bedömning blir med utgångspunkt i ovanstående att varje nämnd själv har 
ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. Detta innebär att nämnden ska besluta om sin egen 
ärendeberedningsprocess. Ska en gemensam ärendeberedningsprocess upprättas för Borås Stads 
nämnder ska den enligt Stadsrevisionens bedömning beslutas antingen av samtliga nämnder var 
för sig eller av Kommunfullmäktige. 

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder 
I början av 2019 fastställdes dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämn-
der av Stadsledningskansliet. Dokumentets syfte anges vara att skapa en samsyn bland Borås 
Stads nämnder för att ge förtroendevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder i 
Staden. Dokumentet anges också ha som syfte att fastslå en gemensam process som vänder sig 
till förvaltningschefer, nämnders presidium, handläggare samt nämndsekreterare. Den gemen-
samma beredningsprocessen har beslutats och fastställts av kommunchefen och intervjuade vid 
Stadsledningskansliet ger uttryck för att dokumentet ska ses som en praktisk vägledning för 
nämndsekreterare och andra tjänstepersoner. Dokumentet följer inte de anvisningar som finns 
i Borås Stads riktlinjer för styrdokument. 

Granskningen visar att följsamhet mot den gemensamma ärendeprocessen medför en rad olika 
avsteg från tillämplig lagstiftning om den följs i sin helhet. Politisk styrning av inriktning på 
beredningen riskerar att påverka tjänstepersoners saklighet, oberoende och allsidiga belysning 
inom ärendeprocessen. Sammanblandning av politiska synpunkter och tjänstepersoners faktau-
nderlag i ärendeskrivelser leder till bristande transparens genom att det inte framgår vem som 
har författat skrivelser och i vilken roll.

I tryckfrihetsförordningens mening är en handling som skickas eller publiceras från en kommun 
att betrakta som en expedierad, upprättad handling som ska diarieföras. Diarieförda handlingar 
ska förvaras och bevaras i enlighet med arkivlagens bestämmelser. Den gemensamma berednings-
processen förordar att endast ärendeskrivelser ska expedieras externt efter nämndsammanträden. 
Protokollsutdrag ska hållas internt för egen del och eventuella reservationer eller särskilda ytt-
randen ska aldrig tillföras vid extern expediering. Detta innebär att ärendeskrivelser kan behöva 
ändras efter nämndsammanträden. Detta i de fall då nämnden fattar ett annat beslut än det 
ursprungliga beslutsförslaget. 

Den praktiska hanteringen av nämndhandlingar och protokoll sköts i Borås Stad genom diarie- 
och ärendehanteringssystemet Ciceron. Av lathunden för arbete i systemet framgår att Borås 
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Stads ärendeskrivelser kan vara registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämndens 
sammanträde. Samtidigt publicerar alla Borås Stads nämnder sina handlingar inför nämnd-
sammanträden på Borås Stads hemsida, vilket medför att de ska diarieföras. Detta innebär olika 
typer risker för avsteg gentemot lagstiftningens regler. 

Hanteringen medför risk för att upprättade och allmänna handlingar inte blir diarieförda som 
de ska. Om handlingarna ändå diarieförs i samband med publicering kan de behöva ändras efter 
nämndssammanträdet i det fall nämnden har fattat ett annat beslut än beslutsförslaget. Det 
finns då risk för att ändringar genomförs i en upprättad allmän handling vilket är att betrakta 
som gallring. Gallring får endast ske i enlighet med arkivlagens bestämmelser. Följsamhet gent-
emot ovan bestämmelser leder i dessa omständigheter till ytterligare en risk - att det finns två 
delvis olika ärendeskrivelser i samma ärende beroende på om skrivelsen upprättats före eller efter 
nämndens sammanträde. Enligt Stadsrevisionens bedömning kan detta i förekommande fall 
försvåra utomståendes insyn i ärendet samtidigt som det innebär administrativt merarbete för 
den berörda förvaltningen. 

Sammantaget finns enligt Stadsrevisionens bedömning betydande brister i dokumentet 
Gemensam ärendeprocess – Borås Stads nämnder. Dokumentet har inte beslutats av någon 
nämnd eller Kommunfullmäktige. Följsamhet gentemot den gemensamma beredningsproces-
sen innebär stora avsteg från regler och intentioner i tillämplig lagstiftning. Samtidigt visar 
granskningen att dokumentet fått olika grad av styrande effekter på ärendeberedningsprocessen 
i Borås Stads nämnder. 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna i Borås Stads nämnder ser olika ut 
i flera avseenden. I granskningen konstateras att det finns variationer i nämndernas ärende-
beredningsprocesser gällande förekomsten av fem av tio processteg. Nämndernas arbetsformer 
inom respektive processteg visar också på skillnader. De flesta nämnderna har olika former av 
interna processbeskrivningar, lathundar eller tidsscheman som stöd för just sin ärendebered-
ningsprocess. 

Trots de skillnader som finns visar granskningen att det går att urskilja två huvudsakliga typer 
av ärendeberedningsprocesser hos Borås Stads nämnder. Den första huvudtypen följer i större 
omfattning dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder. Dessa processer 
medför i varierande grad politisk avstämning före och under beredningsarbetet och avstämning 
med nämndsordförande inför nämndsammanträde. Dessa nämnder använder sig också av doku-
mentmallen för ärendeskrivelser i Ciceron vilket innebär att både nämndens ordförande och 
förvaltningschef skriver under ärendeskrivelser. Sammantaget sker detta i 13 av de granskade 
nämnderna. I en del av dessa nämnder förekommer det att man ändrar i ärendeskrivelser efter 
nämndsammanträden och att utskickade förslag inför sammanträden inte är upprättade och 
registrerade i diariesystemet trots att handlingarna är att betrakta som expedierade. De flesta 
nämnderna expedierar regelmässigt protokollsutdrag, ärendeskrivelse och andra underlag efter 
mötet.

De nämnder som kan sägas använda denna modell är Arbetslivsnämnden, Fritid- och 
folk hälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Lokal-
försörjningsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden och Överförmyndarnämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avviker mer från dokumentet Gemensam 
beredningsprocess – Borås Stads nämnder. Dessa nämnder har inga politiska avstämningar före 
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eller under ärendens beredning. De har inte heller avstämning före utskick till presidie- eller 
nämndsammanträden. Dessa nämnder använder sig också systematiskt av tjänsteskrivelser som 
en del av ärendeberedningen. Tjänsteskrivelser, protokollsutdrag och andra underlag expedieras 
till berörda efter nämndsammanträdet. Dessa nämnder ändrar inte skrivelser efter nämndens 
sammanträden. Nämnder som ingår i denna kategori är Miljö- och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Stadsrevisionen bedömer med utgångpunkt i ovanstående att förtroendevalda i Borås Stad har 
olika förutsättningar när beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler och riktlinjer 
för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen 
bedömer att merparten av de granskade nämnderna gör olika former av avsteg från tillämplig 
lagstiftning och dess intentioner. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha 
varit om samtliga nämnder fullt ut följt de instruktioner som anges i dokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder 
behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de 
omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i 
samband med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls. 

Stadsrevisionen bedömer vidare att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav inom 
området, behöver upprätta rutiner och processbeskrivningar som tydliggör nämndens ären-
deberedningsprocess. Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i 
form av en gemensam beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör 
i Stadsrevisionens mening hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog 
med samtliga nämnder och förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser 
för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av 
Kommunfullmäktige.

Sammanfattande bedömning
Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och Stadsrevisionen bedö-
mer att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika förutsättningar när beslut ska fattas. 
Borås Stad saknar beslutade regler och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads 
nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen bedömer att merparten av de granskade nämn-
derna gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. 
Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut 
följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås 
Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder 
behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de 
omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i 
samband med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.
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Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och inten-
tioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. 
Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening 
hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och 
förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i 
Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Andreas Ekelund
Revisionschef

Samuel Kaufman
Kommunal revisor, Granskningsledare
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https://intranet.boras.se/download/18.5c09fa0516a59d42b0283538/1557474140347/Gemensam%20beredningsprocess%20%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder%20-%20rutin.pdf
https://intranet.boras.se/download/18.5c09fa0516a59d42b0283538/1557474140347/Gemensam%20beredningsprocess%20%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder%20-%20rutin.pdf
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-2019-01-22/agenda/ksau-2018-12-05-ss-705-arendehandbokenpdf-1?downloadMode=open
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-2019-01-22/agenda/ksau-2018-12-05-ss-705-arendehandbokenpdf-1?downloadMode=open
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635ee/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokument-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20%C2%A7%2095.pdf
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635ee/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokument-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20%C2%A7%2095.pdf
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635ee/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokument-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20%C2%A7%2095.pdf
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635ee/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dokument-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20%C2%A7%2095.pdf
https://www.norrkoping.se/download/18.3bee233915cafae54f8513/1498480324466/arendehandbok.pdf
https://www.norrkoping.se/download/18.3bee233915cafae54f8513/1498480324466/arendehandbok.pdf
https://www.linkoping.se/contentassets/64ec7e792990434aae88ecfc3259162c/linkopings-kommuns-arendehandbok.pdf?4a5e1f
https://www.linkoping.se/contentassets/64ec7e792990434aae88ecfc3259162c/linkopings-kommuns-arendehandbok.pdf?4a5e1f
https://docplayer.se/11590777-Botkyrka-kommuns-arendehandbok.html
https://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd79ca78/1465883166160/Kumla%20kommuns%20%C3%A4rendehandbok.pdf
https://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd79ca78/1465883166160/Kumla%20kommuns%20%C3%A4rendehandbok.pdf
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Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

Intervju med medarbetare 1 vid Miljöförvaltningen      2019-09-09

Intervju med medarbetare 2 vid Förskoleförvaltningen     2019-09-16

Intervju med medarbetare 3 och 4 vid Grundskoleförvaltningen  2019-09-16

Intervju med medarbetare 5 vid  
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen      2019-09-16

Intervju med medarbetare 6 vid Fritids- och folkhälsoförvaltningen   2019-09-23

Intervju med medarbetare 7 vid Samhällsbyggnadsförvaltningen    2019-09-23

Intervju med medarbetare 8 vid Tekniska förvaltningen     2019-09-23

Intervju med medarbetare 9 vid Arbetslivsförvaltningen     2019-09-30

Intervju med medarbetare 10 vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen   2019-09-30

Intervju med medarbetare 11 vid Sociala omsorgsförvaltningen  2019-09-30

Intervju med medarbetare 12 vid Vård och äldreförvaltningen   2019-09-30

Intervju med medarbetare 13 vid Överförmyndarenheten    2019-09-30

Intervju med medarbetare 14 vid Lokalförsörjningsförvaltningen   2019-10-02

Intervju med medarbetare 15 vid Serviceförvaltningen    2019-10-07

Intervju med medarbetare 16 vid Stadsledningskansliet    2018-10-07

Intervju med medarbetare 17 vid Kulturförvaltningen    2019-10-21

Intervju med medarbetare 18 vid Stadsledningskansliet    2020-02-04
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Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-30 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00560 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att avstå från att yttra sig över Borås Stads program 

för föräldraskapsstöd.       

Ärendet i sin helhet 

Stadens föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmåga att utveckla 

goda relationer med sina barn genom att erbjuda både generella och riktade 

insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en 

förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, 

uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet 

av stöd varierar och förändras under barnets uppväxt och därför ska staden 

erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, oberoende av 

bakgrund och situation.  

Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska 

tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som 

har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet 

ska gälla under 2021-2024.  

Tekniska nämnden har utifrån sitt verksamhetsområde inget att erinra och 

väljer därmed att avstå från att yttra sig över Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd.               

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd                                

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Sida 

1(1) 

Datum 

2020-08-31 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 

  

 

 

Remiss: Program för föräldraskapsstöd  

 

Remissinstanser 

1. Förskolenämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

5. Sociala omsorgsnämnden 

6. Arbetslivsnämnden  

7. Kulturnämnden 

8. Tekniska nämnden  

 

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

2020-11-20. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se 

Ange diarienummer FOFN 2020-00118 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

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

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219



 

Program för föräldrastöd 1 

Strategi 

» Program 

Pla

n 

Policy 

Riktlin

jer 

Regler 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borås Stads 

Program för 

föräldraskapsstöd 
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Borås Stads 

styrdokument 

» Aktiverande 

strategi – avgörande vägval för att nå 

målen för Borås 

program – verksamheter och metoder 

i riktning mot målen 

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

 

» Normerande 

policy – Borås Stads hållning 

riktlinjer – rekommenderade sätt 

att agera 

regler – absoluta gränser och ska-krav 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 

Datum: 

För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden 

För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden 

Dokumentet gäller för: Grundskolnämnden, Förskolenämnden, Individ och 

familjeomsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Sociala omsorgsnämnden, 

Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden, Kulturnämnden och Tekniska nämnden. 

Dokumentet gäller till och med 2024 
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Program för 

föräldraskapsstöd 

 
Borås Stad ska främja barn och ungas hälsa och utveckling genom att skapa goda 

uppväxtvillkor. Föräldrar och andra viktiga närstående till barnet har stor inverkan på 

barnets sociala, fysiska och psykiska hälsa och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka 

levnadsvanor de får som vuxna. Enligt barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett 

barn och föräldrar har huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att 

tillgodose barnets behov. Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför ska alla 

föräldrar i Borås Stad erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Barnkonventionen ska genomsyra 

arbetet och föräldraskapsstödet ska utgå från barnets rättigheter och vara jämställt och 

jämlikt.  

 

Föräldraskapsstödet är en effektiv metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och 

minskad ojämlikhet för barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030. Med 

föräldrar inbegriper vi föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga närstående i barns liv. Det 

här programmet är ett uttryck för hur staden ska tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet.     

 

Avsikt med föräldraskapsstödet 
Stadens föräldraskapsstöd ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med 

sina barn och erbjuda både generella och riktade insatser, aktiviteter och verksamheter. 

Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en förälder eller annan 

vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, uppfostran och utveckling så att 

barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet av stöd varierar och förändras under barnets 

uppväxt och därför ska staden erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, 

oberoende av bakgrund och situation. 

 
Stödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads olika 

verksamheter. En viktig del är att samarbeta med olika aktörer, främst Västra 

Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården, men även ideella och idéburna 

organisationer. 

 
För att uppnå detta behövs 
- ett kunskapsbaserat arbetssätt  
- ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig ansvarsfördelning i staden 

- ett varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

- delaktighet från föräldrar 

- samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar. 

 
Ett kunskapsbaserat arbetssätt 
Det stöd som erbjuds ska utgå från bästa tillgängliga kunskap. Föräldraskapsstöd som insats 
är en viktiga komponent inom flera andra områden, vilket ska uppmärksammas och 
förstärkas. Exempel är arbetet för barnets rättigheter, jämställdhet, ANDT-förebyggande 
arbete, stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, stöd till föräldrar vars 
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barn begår brott och våldsprevention.  
  
 
Gemensamt förhållningssätt och ansvarsfördelning 

Borås Stad utgår från att alla föräldrar agerar för sitt barns bästa och arbetar för att stärka 

föräldrarnas egen förmåga och kunskap om vad som påverkar barnet samt stöttar förälderns 

sociala nätverk kring barnet.  
 
 
 
 

Alla förvaltningar inom Borås Stad som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas 

utveckling ska stödja föräldrar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ansvar att 

samordna och stödja de kommungemensamma satsningarna.  

 
Varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

Föräldrar har olika behov och barn har olika behov. Därför ska Borås Stad erbjuda både 

generellt och riktat stöd som kännetecknas av låga trösklar och stor variation, genom ett 

varierat utbud av mötesplatser för föräldrar och barn, kurser och individuell rådgivning. 

 
Stödet ska vara en obruten kedja, där föräldrar återkommande erbjuds stöd under barnens 

hela uppväxt. Det kräver att verksamheterna arbetar tillsammans och att ansvaret hos olika 

aktörer tydliggörs. 

 
För att nå alla föräldrar ska vi använda de arenor där barn och föräldrar vistas. Stödet ska 

utformas med hänsyn till olika gruppers behov och efterfrågan, så att alla kan ta del av det 

oavsett kön, familjekonstellationer, arbetssituation, språk med mera. Staden ska 

tillhandahålla lättillgänglig information om stadens föräldraskapsstöd. 

 

 

Inriktning av arbetet 
Borås Stad ska bibehålla och utveckla  

 
-  Mötesplatser för hela familjen 

- Öppna förskolor med geografisk spridning 

- Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet 

- Former för rådgivning för föräldrar 

- Generella föräldrastödsprogram 

- Stöd i parrelationer 

- Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp 

- Jämställdhet i föräldraskapet med fokus på våldspreventivt arbete 

 
 

Uppföljning 

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för uppföljningen av programmet och ska senast 2024 

föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program. 
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Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219 

SKRIVELSE 
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Datum 

2020-08-31 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 
 

  

 

Revidering av Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget Borås Stads 

program för föräldraskapsstöd 2021-2024 och skicka ut det på remiss till 

berörda nämnder.         

Sammanfattning 

”Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad” gäller till och med 2020 och 

ska därför revideras. Programmet bygger på den nationella strategin för ett 

stärkt föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Den 1 januari 

2020 blev barnkonventionen svensk lag och därav bygger det nya 

programmet tydligare på barnkonventionen än tidigare. Enligt 

barnkonventionen är varje individ upp till 18 år ett barn. Barn är enligt 

barnkonventionen rättighetsbärare och vuxna som möter barn är 

skyldighetsbärare med uppdraget att på olika sätt tillgodose barn deras 

rättigheter.  

 

Stadens föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmåga att utveckla 

goda relationer med sina barn genom att erbjuda både generella och riktade 

insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en 

förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, 

uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. 

Behovet av stöd varierar och förändras under barnets uppväxt och därför 

ska staden erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, 

oberoende av bakgrund och situation.  

 

Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska 

tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som har 

i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet ska 

gälla under 2021-2024. Berörda nämnder ombeds lämna synpunkter på 

förslaget av Program för föräldraskapsstöd och återkoppla till fritids- och 

folkhälsonämnden senast den 20 november 2020.               
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Ärendet i sin helhet 

Målet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn 

och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för 

barns hälsa är en god relation till föräldrarna. En god relation mellan föräldrar 

och barn verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet. 

 

Den 30 augusti 2018 beslutade regeringen om en ny nationell strategi för ett 

stärkt föräldraskapsstöd. Målet med strategin är att alla föräldrar ska erbjudas 

föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. Strategin betonar att barns 

rättigheter ska stå i centrum, och att föräldraskapsstödet ska bidra till jämställt 

föräldraskap och jämlikhet i hälsa. 

 

Det är myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) som har i 

uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin. På regional nivå 

har Länsstyrelserna ett samordningsansvar.  

Enligt barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett barn och föräldrar 

har huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att 

tillgodose barnets behov. Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför 

ska alla föräldrar i Borås Stad erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Sedan den 1 

januari 2020 är barnkonventionen svensk lag enligt beslut i riksdagen.  

 

I Borås Stad finns ett program för föräldraskapsstöd. Programmet är ett 

uttryck för hur staden ska tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller 

för samtliga nämnder som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas 

utveckling. Barnkonventionen ska genomsyra arbetet och avsikten med 

programmet är att stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med 

sina barn och erbjuda både generella och riktade insatser, aktiviteter och 

verksamheter. Med föräldrar inbegriper vi föräldrar, vårdnadshavare och andra 

viktiga närstående i barns liv. 

 

Stödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads olika 

verksamheter. En viktig del är att samarbeta med olika aktörer, främst Västra 

Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården, men även ideella 

och idéburna organisationer. 

 
För att uppnå detta behövs 

 ett kunskapsbaserat arbetssätt  

 ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig ansvarsfördelning i staden 

 ett varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

 delaktighet från föräldrar 

 samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till 
föräldrar. 

 

Nuvarande Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad gäller 2017-2020 och 

ska nu revideras och kommande program ska gälla 2021-2024. Berörda 

nämnder ombeds lämna synpunkter på förslaget av Program för 
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föräldraskapsstöd och återkoppla till fritids- och folkhälsonämnden senast den 

Beslutsunderlag 

1. Missiv - Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd 

2. Förslag till Borås Stads program för föräldraskapsstöd                                

Beslutet expedieras till 

1. Förskolenämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

5. Sociala omsorgsnämnden 

6. Arbetslivsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Tekniska nämnden 

 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2020-08-31 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 

Revidering av Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget Borås Stads 

program för föräldraskapsstöd 2021-2024 och skicka ut det på remiss till 

berörda nämnder.         

Sammanfattning av ärendet 

”Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad” gäller till och med 2020 och ska 

därför revideras. Programmet bygger på den nationella strategin för ett stärkt 

föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Den 1 januari 2020 

blev barnkonventionen svensk lag och därav bygger det nya programmet 

tydligare på barnkonventionen än tidigare. Enligt barnkonventionen är varje 

individ upp till 18 år ett barn. Barn är enligt barnkonventionen rättighetsbärare 

och vuxna som möter barn är skyldighetsbärare med uppdraget att på olika sätt 

tillgodose barn deras rättigheter.  

 

Stadens föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmåga att utveckla 

goda relationer med sina barn genom att erbjuda både generella och riktade 

insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en 

förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, 

uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet 

av stöd varierar och förändras under barnets uppväxt och därför ska staden 

erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, oberoende av 

bakgrund och situation.  

 

Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska 

tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som 

har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet 

ska gälla under 2021-2024. Berörda nämnder ombeds lämna synpunkter på 

förslaget av Program för föräldraskapsstöd och återkoppla till fritids- och 

folkhälsonämnden senast den 20 november 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Missiv - Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd 

2. Förslag till Borås Stads program för föräldraskapsstöd                  
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Sammanträdesdatum 

2020-08-31 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-09-02.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-09-03. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 



Tekniska nämnden   
2020-09-30 

Initiativärende  
 

 
 

Initiativärende gällande: Hundrastgård på Hulta” 

 

Vid nämndens behandling och beslut av Sverigedemokraternas tidigare 

inlämnade initiativärende gällande ”Ökad trygghet på Hulta  daterat 2020-08-

26. togs också frågan upp om en inhägnad och belyst hundrastgård på området 

i Ekarängsparken exempelvis i närhet till Generationsparken. En sådan åtgärd 

skulle öka tryggheten i området för alla hundägare, men också bidra till en 

positiv grannsamverkan.  

Det kan konstateras att det i pandemins följdverkningar har inneburit att 

många äldre har kompenserat sin ensamhet och karantänliknade livssituation 

med att skaffa sig en hund som sitt dagliga sällskap.  

 

Sverigedemokraterna yrkar därför på att: 

 

Tekniska Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på en belyst och 

inhägnad hundrastgård på Hulta.  

 

 För Sverigedemokraterna, 

Olle Engström                 Björn Malmquist  

Ledamot                 Ersättare 

Tekniska nämnden                 Tekniska nämnden

  

  



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Christer Norberg 
Handläggare 
033 355057 
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Datum 

2020-09-30 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00591 3.3.6.25 
 

  

 

Justering av Regler för färdtjänst och 

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner förslaget om justering i regelverket med 

anledning av Västtrafiks ändring av zonindelning och taxan. Förlaget översänds 

till Kommunstyrelsen för vidare handläggning.        

Sammanfattning 

I november 2020 ändrar Västtrafik priser och zoner i kollektivtrafiken. Då 

färdtjänsten enligt gällande regler följer kollektivtrafikens priser ger det 

konsekvenser för färdtjänstens kostnader.  

Enligt dagens regler ska vi följa kollektivtrafikens taxa för enkelbiljett för resor i 

hela färdtjänstområdet. Detta innebär stor ändring för resor som görs från 

Borås och 10 km in i angränsande kommun. Dessa blir 30 kr billigare för 

kunden samtidigt som resorna tar mest tid och resurser från vår fordonsflotta. 

Västtrafiks periodkort, färdtjänstens högkostnadsgräns, kommer också sänkas 

kraftigt för resor 10 km utanför kommungränsen.   

Enligt färdtjänstlagen är en kommun skyldig att tillhandahålla färdtjänst inom 

kommunen, men får göra det även i eller mellan andra kommuner. Lagen säger 

också att egenavgifter får tas ut men ska vara skäliga och inte överstiga 

tillståndsgivarens självkostnader. 

Vi anser att det för resor till angränsande kommun bör utgå en skälig egenavgift 

för kunden då dessa resor är dyrare och mer kostsamma för Borås Stad.  

Resor till Landvetter flygplats är ännu längre och ligger i en annan zon enligt 

kollektivtrafiken vilket gör att skäl finns för att de resorna kostar mer. 

Resor inom eller mellan de angränsande kommunerna föreslås fortfarande inte 

vara möjligt i färdtjänsten utan där hänvisas kunden till RIAK (Resa i annan 

kommun) enligt gällande regler.     
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Ärendet i sin helhet 

Anledning till nedanstående förslag: 

I november 2020 ändrar Västtrafik priser och zoner i kollektivtrafiken. Då 

färdtjänsten enligt gällande regler följer kollektivtrafikens priser ger det 

konsekvenser för färdtjänstens kostnader.  

 

Enligt dagens regler ska vi följa kollektivtrafikens taxa för enkelbiljett för resor i 

hela färdtjänstområdet. Detta innebär stor ändring för resor som görs från 

Borås och 10 km in i angränsande kommun. Dessa blir 30 kr billigare för 

kunden samtidigt som resorna tar mest tid och resurser från vår fordonsflotta. 

Västtrafiks periodkort, färdtjänstens högkostnadsgräns, kommer också sänkas 

kraftigt för resor 10 km utanför kommungränsen.   

 

Enligt färdtjänstlagen är en kommun skyldig att tillhandahålla färdtjänst inom 

kommunen, men får göra det även i eller mellan andra kommuner. Lagen säger 

också att egenavgifter får tas ut men ska vara skäliga och inte överstiga 

tillståndsgivarens självkostnader. 

 

Vi anser att det för resor till angränsande kommun bör utgå en skälig egenavgift 

för kunden då dessa resor är dyrare och mer kostsamma för Borås Stad.  

Resor till Landvetter flygplats är ännu längre och ligger i en annan zon enligt 

kollektivtrafiken vilket gör att skäl finns för att de resorna kostar mer. 

Resor inom eller mellan de angränsande kommunerna föreslås fortfarande inte 

vara möjligt i färdtjänsten utan där hänvisas kunden till RIAK (Resa i annan 

kommun) enligt gällande regler. 

Vi föreslår att Regler för färdtjänst ändras till: 

§ 6 Avgifter  

Vid färdtjänstresa inom färdtjänstområdet Borås Stad tillämpas samma taxa som gäller för 

enkelbiljett inom kollektivtrafiken. Avgiften motsvarar biljett köpt i butik eller ombord på 

buss. 

För resor till och från angränsande kommun gäller dubbel Borås Stad-avgift.  

För resor till och från Landvetter flygplats gäller tredubbel Borås Stad-avgift. 

Avgiften för medresenär är densamma som för färdtjänstresenär.   

Avgift för ledsagare uttas inte.  

För färdtjänstresa som inte avbeställts, eller som avbeställts för sent, kan färdtjänstresenären 

debiteras en avgift uppgående till 10 gånger enkelbiljettavgift inom färdtjänsten egenavgiften 

inom färdtjänsten. 

 

Samt att Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst ändras som 

nedan  

Resans genomförande 

Sista stycket: 

Om en person vid upprepade tillfällen och efter tillsägelse, beställer resor som inte genomförs, 

eller avbokar sina resor för sent, kan straffavgift om 10 ggr kontantavgiften i 
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kollektivtrafiken egenavgiften inom färdtjänsten tas ut. En förutsättning är dock att det inte 

är funktionshindret som är orsak till att resorna inte genomförs. 

Nuvarande egenavgifter inom färdtjänsten 

 

 

 

Egenavgift f.om. November 2020 – Utan ändring av reglerna 

 

 

 

 

 

 

 

Zoner 
Egenavgift 

Vuxen 
Egenavgift  
Ungdom 

Högkostnadsgräns 
Vuxen 

Högkostnadsgräns 
Barn/ungdom 

Tätort 33 25 595 

 

445 

Kommun 44 33 595 

 

445 

10 km utanför 
kommungräns 79 60 1250 940 

Landvetter flygplats 106 77 - - 

Zoner 
Egenavgift 

Vuxen 
Egenavgift  
Ungdom 

Högkostnadsgräns 
Vuxen 

Högkostnadsgräns 
Barn/ungdom 

Inom Borås Stad  
(tidigare tätort + kommun) 41 31 695 

 

520 

10 km utanför 
kommungräns i Zon C 
(kommuner utom nedan) 41 31 795 

 

595 

10 km utanför 
kommungräns i Zon B 
(Härryda, Alingsås) 82 61 1195 895 

Landvetter flygplats 82 61 - - 
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Egenavgifter – Nytt förslag 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Förslag på egenavgifter 2020 

2. Regler för färdtjänst   

3. Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst                           

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 

Zoner 
Egenavgift 

Vuxen 
Egenavgift  
Ungdom 

Högkostnadsgräns 
Vuxen 

Högkostnadsgräns 
Barn/ungdom 

Inom Borås Stad 41 31 695 

 

520 

10 km utanför 
kommungräns 82 62 1390 1040  

Landvetter flygplats 123 93 - - 



Förslag om ändring av regler för färdtjänst 
  

Anledning till nedanstående förslag: 
 

I november 2020 ändrar Västtrafik priser och zoner i kollektivtrafiken. Då färdtjänsten enligt gällande regler följer 

kollektivtrafikens priser ger det konsekvenser för färdtjänstens kostnader.  

Enligt dagens regler ska vi följa kollektivtrafikens taxa för enkelbiljett för resor i hela färdtjänstområdet. 

Detta innebär stor ändring för resor som görs från Borås och 10 km in i angränsande kommun. Dessa blir 30 kr 

billigare för kunden samtidigt som resorna tar mest tid och resurser från vår fordonsflotta. Västtrafiks periodkort, 

färdtjänstens högkostnadsgräns, kommer också sänkas kraftigt för resor 10 km utanför kommungränsen.   

Enligt färdtjänstlagen är en kommun skyldig att tillhandahålla färdtjänst inom kommunen, men får göra det även i 

eller mellan andra kommuner. Lagen säger också att egenavgifter får tas ut men ska vara skäliga och inte överstiga 

tillståndsgivarens självkostnader. 

Vi anser att det för resor till angränsande kommun bör utgå en skälig egenavgift för kunden då dessa resor är dyrare 

och mer kostsamma för Borås Stad.  

Resor till Landvetter flygplats är ännu längre och ligger i en annan zon enligt kollektivtrafiken vilket gör att skäl finns 

för att de resorna kostar mer. 

Resor inom eller mellan de angränsande kommunerna föreslås fortfarande inte vara möjligt i färdtjänsten utan där 

hänvisas kunden till RIAK (Resa i annan kommun) enligt gällande regler. 

 

Vi föreslår att Regler för färdtjänst ändras till: 
 

§ 6 Avgifter  

Vid färdtjänstresa inom färdtjänstområdet Borås Stad tillämpas samma taxa som gäller för enkelbiljett inom 

kollektivtrafiken. Avgiften motsvarar biljett köpt i butik eller ombord på buss. 

För resor till och från angränsande kommun gäller dubbel Borås Stad-avgift.  

För resor till och från Landvetter flygplats gäller tredubbel Borås Stad-avgift. 

Avgiften för medresenär är densamma som för färdtjänstresenär.   

Avgift för ledsagare uttas inte.  

För färdtjänstresa som inte avbeställts, eller som avbeställts för sent, kan färdtjänstresenären debiteras en avgift 

uppgående till 10 gånger enkelbiljettavgift inom färdtjänsten egenavgiften inom färdtjänsten. 

 

Samt att Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst ändras som nedan  

Resans genomförande 

Sista stycket: 

Om en person vid upprepade tillfällen och efter tillsägelse, beställer resor som inte genomförs, eller avbokar sina 

resor för sent, kan straffavgift om 10 ggr kontantavgiften i kollektivtrafiken egenavgiften inom färdtjänsten tas ut. En 

förutsättning är dock att det inte är funktionshindret som är orsak till att resorna inte genomförs. 



Nuvarande egenavgifter inom färdtjänsten 
 

 

 

Egenavgift f.om. November 2020 – Utan ändring av reglerna 

 

 

Egenavgifter – Nytt förslag 

 

Zoner 
Egenavgift 

Vuxen 
Egenavgift  
Ungdom 

Högkostnadsgräns 
Vuxen 

Högkostnadsgräns 
Barn/ungdom 

Tätort 33 25 595 

 

445 

Kommun 44 33 595 

 

445 

10 km utanför 
kommungräns 79 60 1250 940 

Landvetter flygplats 106 77 - - 

Zoner 
Egenavgift 

Vuxen 
Egenavgift  
Ungdom 

Högkostnadsgräns 
Vuxen 

Högkostnadsgräns 
Barn/ungdom 

Inom Borås Stad  
(tidigare tätort + kommun) 41 31 695 

 

520 

10 km utanför 
kommungräns i Zon C 
(kommuner utom nedan) 41 31 795 

 

595 

10 km utanför 
kommungräns i Zon B 
(Härryda, Alingsås) 82 61 1195 895 

Landvetter flygplats 82 61 - - 

Zoner 
Egenavgift 

Vuxen 
Egenavgift  
Ungdom 

Högkostnadsgräns 
Vuxen 

Högkostnadsgräns 
Barn/ungdom 

Inom Borås Stad 41 31 695 

 

520 

10 km utanför 
kommungräns 82 62 1390 1040  

Landvetter flygplats 123 93 - - 



Ur: Kommunfullmäktiges handlingar 19 januari 2006. Reviderad:  
Justerad (§ 1+6): Beslut i kommunfullmäktige 23 februari 2012 
Justerad (§ 109): Beslut i kommunfullmäktige 17juni 2015 
Justerad (§ 69): Beslut i kommunfullmäktige 20 april 2018 
 
 

Regler för färdtjänst 
 
§ 1 Rätt till färdtjänst 
Tillstånd till färdtjänst ska, efter ansökan, meddelas den som är folkbokförd i Borås Stad och som på grund av 
funktionsnedsättning, vilken är bestående i minst tre månader, har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen 
hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. 
 
Tillståndet till färdtjänst omfattar endast de resor som på grund av den enskildes funktionsnedsättning inte är 
möjliga att företa med annat färdsätt. 
 
§ 2 Prövning av rätt till färdtjänst 
Ansökan om tillstånd till färdtjänst samt återkallelse av sådant tillstånd prövas av Tekniska nämnden och sker 
utifrån lagen (1997:736) om färdtjänst och kommunens egna regler och tillämpningsföreskrifter. 
 
§ 3 Tillståndets omfattning 
Ett tillstånd till färdtjänst omfattar ett obegränsat antal resor. 
 
§ 4 Färdtjänstens utförande 
Den som beviljats färdtjänst beställer själv, eller genom ombud, resor hos färdtjänstens beställningscentral eller 
via annat av Tekniska nämndens hänvisade forum. Beställningscentralen samordnar de resor som beställts. 
 
Beställning görs för direkta resor från en adress till en annan.  
 
Beställning kan göras även för eventuellt medföljande passagerare.  
 
§ 5 Område för färdtjänstresor 
Färdtjänst ska anordnas för resor inom Borås Stad. Det gäller också för resor 10 km in i angränsande kommun 
om minst en av adresserna ligger inom Borås Stad samt för resor till och från Landvetter flygplats i samband 
med egen flygresa. 
 
Färdtjänst vid vistelse i annan kommun kan beviljas om särskilda skäl föreligger. 
 
§ 6 Avgifter 
Vid färdtjänstresa inom färdtjänstområdet tillämpas samma taxa som gäller för enkelbiljett inom kollektivtrafi-
ken. Avgiften motsvarar biljett köpt i butik eller ombord på buss. 
 
Avgiften för medresenär är densamma som för färdtjänstresenär.  
 
För färdtjänstresa som inte avbeställts kan färdtjänstresenären debiteras en avgift uppgående till 10 gånger en-
kelbiljettavgift inom färdtjänsten. 
 
Avgift för ledsagare uttas inte. 
 
§ 7 Tillämpningsföreskrifter 
Tekniska nämnden ska utfärda erforderliga tillämpningsföreskrifter i anslutning till dessa grunder. 
 
 



Ur: Kommunfullmäktiges handlingar 19 januari 2006 
Justerad: Beslut i Tekniska nämnden 27 mars 2014, §40 
Justerad: Beslut i Tekniska nämnden 27 november 2014, §12 
Justerad: Beslut i Tekniska nämnden 2 februari 2018, §11 
 
 

Tillämpningsföreskrifter för färdtjänst 
 
Tillstånd till färdtjänst 
Färdtjänst ska enbart beviljas den som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand, eller att resa med 
allmänna kommunikationsmedel. 
 
Färdtjänsttillstånd kan utformas utifrån resenärens individuella behov. Tillståndet kan utfärdas för viss tid. Till-
ståndet kan gälla enbart under vissa perioder av året eller enbart till vissa resmål.  
Färdtjänsttillståndet är personligt. 
 
Färdtjänstberättigad ska genast meddela Tekniska nämnden förändring i sitt hälsotillstånd, om detta medför att 
behovet av färdtjänst ändras eller upphör. 
 
Prövning av tillstånd 
Ansökan om färdtjänsttillstånd ska vara skriftlig och inlämnas till Tekniska nämnden.  
 
I samband med utredning görs normalt ett hembesök hos sökanden. Ansökan kan behöva kompletteras med 
utlåtande från läkare eller annan person som har specialistkompetens och kännedom om sökandens funktions-
hinder. 
 
Rätt till ensamåkning, särskild placering och behov av att hämtas och lämnas inne prövas individuellt. 
 
Alla beslut ska skriftligen meddelas den sökande. Beslut om avslag ska vara motiverade och innehålla informat-
ion om hur beslutet kan överklagas. 
 
Omprövning av beslut 
Tekniska nämnden kan på eget initiativ ompröva alla beslut enligt färdtjänstlagen. Omprövning sker enligt 
samma former och villkor som vid ansökan om nytt tillstånd.  
 
Om det misstänks att färdtjänsttillstånd används i strid med beslut och regler ska detta utredas. 
Tillstånd får återkallas eller ges en annan utformning om färdtjänstresenären gjort sig skyldig till allvarliga eller 
upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst. 
 
Ledsagare 
Rätten till ledsagare prövas individuellt. Ledsagare kan beviljas när funktionshindret medför behov av hjälp i 
samband med resans genomförande utöver den som föraren kan ge.  
 
Fler än en ledsagare kan endast beviljas om synnerliga skäl finns. När behov av fler än en ledsagare finns ska det 
i första hand prövas om behovet av hjälp kan tillgodoses av föraren. 
 
Den som är ledsagare ska kunna bistå med den hjälp som färdtjänstresenären behöver. Ledsagaren får inte vara 
en färdtjänstberättigad person. Ledsagare måste medfölja om det ur säkerhets- eller arbetsmiljösynpunkt är ute-
slutet att resan kan ske på egen hand. 
  



 
Beställning av färdtjänst 
Färdtjänst beställs genom färdtjänstens beställningscentral eller via annat av Tekniska nämndens hänvisade fo-
rum. 
 
Färdtjänstresa ska gå från en adress till en annan. Resa får inte beställas med via- adress och uppehåll får inte 
göras under resa. Undantag gäller för kortare besök på kyrkogård och vid uttagsautomat och förskola/skola. 
Dessa resor samordnas bara med resor som har samma mål. 
 
Om ledsagare eller annan person eller husdjur ska medfölja måste detta anges vid beställningen. Färdtjänstrese-
när kan tillsammans med ledsagare och medresenärer ta i anspråk maximalt fyra platser i personbil. Medföljande 
person ska vara med från resans start till dess mål. Om plats för medresenär eller husdjur inte avbeställs ska av-
gift ändå erläggas. 

 
Resans genomförande 
Gånghjälpmedel som medförs i färdtjänstfordon ska vara förskrivna till färdtjänstresenären av arbetsterapeut 
eller sjukgymnast. Hjälpmedlet ska vara möjligt att förankra i fordonet. 
 
Färdtjänstresenär har, utöver hjälpmedel, rätt att på en färdtjänstresa ta med två kassar alternativt en resväska 
eller motsvarande vad som normalt medförs på en kollektivtrafikresa. 
 
Färdtjänstresenär har möjlighet att ta med husdjur på resan som då placeras i bagageutrymmet på personbil. Av-
gift motsvarande medresenär tas ut för husdjuret. Undantagna är ledarhundar.  
Vid transport av husdjur i specialfordon ska bur användas som ska tillhandahållas av kunden. 
 
Resenären ska vara klar att åka utanför yttre entrén den tid fordonet är bokat.  
Undantag är rullstolsresenärer som alltid hämtas och lämnas inne.  
 
Vid hjälp med trappor för rullstolsresenärer ska trappklättrare bokas. Det är kundens ansvar att rullstolen och 
trappan är anpassade för det. 
 
Vid resa med barn under 4 år ska färdtjänstresenären ta med anpassad bilbarnstol. 
  
Om resenären påverkar trafiksäkerheten eller arbetsmiljön för föraren, har entreprenören rätt att neka att köra 
resenären. 
 
Om en person vid upprepade tillfällen och efter tillsägelse, beställer resor som inte genomförs kan straffavgift 
om 10 ggr kontantavgiften i kollektivtrafiken tas ut. En förutsättning är dock att det inte är funktionshindret 
som är orsak till att resorna inte genomförs. 
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Digital signering av nämndens protokoll  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att införa digital signering av nämndens protokoll.      

Ärendet i sin helhet 

I Borås Stads diarie- och ärendehanteringssystem Ciceron och Ciceron 

Assistent finns nu möjlighet att signera nämndens protokoll digitalt. För att 

kunna signera måste ha tillgång till BankID på datorn eller Mobilt BankID på 

mobil.   

Detta kommer att medföra att nämndens protokoll kommer att ha en helt 

digital hantering, och kommer förvaras i Ciceron samt arkiveras i stadens e-

arkiv. Nämndens dokumenthanteringsplan kommer att uppdateras i enlighet 

med detta.                

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden 

och lägger dem till handlingarna. 

Anmälningsärenden 

 

1. Rekommendation om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, 

övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av 

Coronapandemin 

Dnr TEN 2020-00541 

 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27  § 101 Delårsrapport januari - 

april 2020 för nämnderna 

Dnr TEN 2020-00559 

 

3. Kommunstyrelsens beslut § 285 Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 

Dnr TEN 2020-00568 

 

4. Skrivelse från Ekonomistyrning: Tider för Årsredovisning 2020, 

Budgetuppföljning 2021 och Budget 2022 

Dnr TEN 2020-00576 

 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27  § 96 Kommunala uppdrag (val 

i KF enligt valberedningens förslag) Augusti 

Dnr TEN 2020-00577 

 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27  § 99 Revidering av Riktlinjer 

för resor 

Dnr TEN 2020-00579 

 

7. Kommunstyrelsens beslut § 332 Revidering Visionen Borås 2025 

Dnr TEN 2020-00593 

 

8. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2020-08-18 
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9. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-08-26 

 

 

 

Jan Idehed  

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef
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Rekommendation om närvaro för ledamöter i 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i 
bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av 
Coronapandemin 
Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet 
personer i nämnderna till kommande sammanträden. 

Nu har pandemin avtagit men det är fortfarande inte slut, vilket gör att följande 
bör gälla för framtida sammanträden för Kommunstyrelsen, nämnder och 
bolagsstyrelserna. 

Sammanträden 
Sammanträden ska hållas i största möjliga mån men ska följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Varje nämnd/bolag beslutar 
gemensamt själva om hur sammanträden ska hållas och vilka som ska kallas 
utifrån de rekommendationer som finns och genomför sina sammanträden.  
 
Nämnderna/Bolagen uppmanas även att samverka kring de 
sammanträdeslokaler som finns inom Staden som är rymligare och som är 
utrustade för distansmöten.  
 
Kommunstyrelsens sessionssal, Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal samt 
Servicekontorets sessionssal är rymliga lokaler som är fullt utrustade för 
distanssammanträden. Kommunfullmäktiges sessionssal finns också att tillgå. 
 

Deltagande på distans 
Samtliga sammanträden ska också kunna ske digitalt för de personer som tillhör 
någon riskgrupp eller de som känner oro eller har symptom eller av annan 
anledning önskar delta på distans. 
 

Digitala möten 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut en promemoria för 
”Sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser m.m. i kommun, 
region och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar 
sjukdomen covid-19”. SKRs rekommendation för digitala möten ska följas i så 
hög utsträckning som möjligt. 
Distansdeltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. 

https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
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Deltagande på distans bör ses som ett komplement till fysiskt deltagande i 
fysiska möten, oavsett vilket organ det gäller. I nuvarande situation kan det 
däremot anses motiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge 

Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller 
styrelsesammanträde kan delta på distans samtidigt. Den som leder 
sammanträdet måste däremot alltid finnas på plats i lokalen där det fysiska 
mötet äger rum, ett nämndsammanträde kan sägas äga rum på den fysiska 
platsen varifrån ordföranden leder sammanträdet, även om samtliga ledamöter 
deltar på distans. 

För kommunala bolag 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut ”Beslutsfattande utan 
fysiska möten i kommunala bolag med anledning av covid-19”. SKRs 
rekommendation för digitala möten ska följas i så hög utsträckning som möjligt. 

En bolagsstyrelse är som huvudregel beslutför om mer än hälften av hela 
antalet styrelseledamöter är närvarande. 

Styrelsen får som huvudregel inte fatta beslut i ett ärende om inte samtliga 
styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett 
tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. I brådskande fall kan styrelsen 
dock fatta beslut trots att alla styrelseledamöter inte har hunnit involveras i 
ärendet. 

Bolagsstyrelserna avgör själva om sammanträden ska hållas som fysiska möten 
eller på distans (t.ex. som telefonmöte eller videokonferens). Ska man hålla 
distansmöte torde alla som har rätt att delta i mötet behöva gå med på formerna 
för mötet. 

Om samtliga styrelseledamöter är överens om förfarandet kan styrelsen fatta 
beslut utan att något sammanträde hålls. Besluten tas då in i ett protokoll som 
anger att besluten har tagits utan sammanträde (per capsulam) och samtliga 
styrelseledamöter skriver under protokollet. 

En bolagsstämma kan på samma sätt som ett styrelsemöte genomföras på 
distans eller per capsulam förutsatt att alla aktieägare är överens. 

 

Vett och etikett vid digitala möten 
När du som förtroendevald är med på digitala möten ska du uppträda som om 
du vore på plats på mötet fysiskt. 

Testa din utrustning 
Se till att testa din utrustning i god tid innan mötet kommer att ske. Om du t.ex. 
vill använda headset så testa genom att ringa upp någon kollega dagen innan för 
att säkerställa att det fungerar. 

Använd din webbkamera 

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html


Borås Stad 
Datum 
2020-08-27 

  
  

Sida 
3(3) 

 

 

Det lagkrav på att man ska se den som har ordet. Dessutom är kroppsspråk och 
ansiktsuttryck en stor del i vår kommunikation så därför är det viktigt att vi kan 
se varandra. 

Välj rätt miljö 

Du bör välja en lugn och behaglig miljö för att genomföra ett onlinemöte. Att 
vara på resande fot fungerar inte om du ska ha ett aktivt deltagande. Sitter du på 
ditt kontor bör du signalera till dina kollegor att du inte ska bli störd för att inte 
bli avbruten.  

Se till att minimera allt eventuellt buller och att platsen du sitter på har en bra 
belysning. Du ska inte sitta med störande ljud i bakgrunden. Det är ditt ansvar 
att stänga av din mikrofon vid de tillfällen du inte ska prata. Ordförande är 
ansvarig för att deltagare följer ovanstående. 

Stadig anslutning 

Att skicka både ljud-bild-och presentationsmaterial kan ta en hel del bandbredd 
i anspråk. Se därför till att du har en robust uppkoppling. 

 
 
 
Ulf Olsson   Annette Carlsson 
Socialdemokraterna  Moderaterna 
 
Andreas Exner  Ida Legnemark 
Sverigedemokraterna  Vänsterpartiet 
 
Anna Svalander  Tom Andersson 
Liberalerna   Miljöpartiet 
 
Kerstin Hermansson  Niklas Arvidsson 
Centerpartiet   Kristdemokraterna 
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§ 101 Dnr KS 2020-00422 1.2.4.1 

Delårsrapport januari - april 2020 för nämnderna 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 66, sid B 1857) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns. 

Tekniska nämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 1 600 000 kronor 
för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2020. 

Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med                
5 000 000 miljoner kronor för ökade hyreskostnader i samband med Borås 
Arenas ombyggnation. Medlen finns tidigare avsatta i kommunens centrala 
buffert. 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 29,9 miljoner 
kronor för mindre investeringar. 

Valnämnden beviljas att få utnyttja sitt ackumulerade resultat på 600 000 kronor 
för att genomföra en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler 
för att uppfylla tillgänglighetskraven.   

 

Reservation 

Mot besluter reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Anna-Clara Stenström (M), Martin Nilsson (M), Jolly Bou Rahal (M), Lisa 
Berglund (KD), Ulf Sjösten (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), 
Hans Gustavsson (KD), Pirita Isegran (M), Nils-Åke Björklund (M), Magnus 
Sjödahl (KD), Annette Nordström (M), Valeria Kant (KD) och Per Månsson 
(M), Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn Qvarnström (SD), Jan 
Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Anders Alftberg (SD), Kristian Silbvers 
(SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD) 
och Maria Lindgren (SD) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen.         
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Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15, § 256 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns. 

Tekniska nämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 1 600 000 kronor 
för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2020. 

Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med 5,0 
miljoner kronor för ökade hyreskostnader i samband med Borås Arenas 
ombyggnation. Medlen finns tidigare avsatta i kommunens centrala buffert. 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 29,9 miljoner 
kronor för mindre investeringar. 

Valnämnden beviljas att få utnyttja sitt ackumulerade resultat på 600 000 kronor  
för att genomföra en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler 
för att uppfylla tillgänglighetskraven. 

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen 
godkänns.  

Tekniska nämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 1 600 000 kronor 
för anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2020.  

Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med 5,0 
miljoner kronor för ökade hyreskostnader i samband med Borås Arenas 
ombyggnation. Medlen finns tidigare avsatta i kommunens centrala buffert.  

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 29,9 miljoner 
kronor för mindre investeringar.  

Valnämnden beviljas att få utnyttja sitt ackumulerade resultat på 600 000 kronor  
för att genomföra en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler 
för att uppfylla tillgänglighetskraven.  

Nämnderna uppmanas återkomma till Kommunstyrelsen med vilka åtgärder 
som vidtas för att stärka kommunens gemensamma resultat. Bolagen uppmanas 
vidta åtgärder för att stärka stadshuskoncernens resultat.     
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Sammanfattning av ärendet 

När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2020 beräknades nämndernas 
Kommunbidrag utifrån en förväntad avtagande tillväxt av skatteunderlaget öka 
med 4,0 % jämfört med föregående års budget. Satsningar på 74 mnkr utöver 
de ordinarie ramarna kunde göras för att möta de utmaningar som förmodade 
målgruppsökningar och lönestrukturer medför. Utöver detta fick nämnderna 53 
mnkr i målgruppsrelaterade volymförändringar enligt befolkningsprognoser 
redan i vårens rambeslut. För att möjliggöra detta och möta en avtagande 
konjunktur fick nämnderna hantera ett effektiviseringskrav på 0,5 % under 
2020, liksom för 2019. 

 

Alla dessa förutsättningar har förändrats drastiskt i och med coronapandemins 
påverkan på verksamhet och ekonomi. Prognosen för skatteunderlaget under 
2020 har p.g.a. covid-19 fått reviderats ned med ca -190 mnkr. Detta stora 
bortfall har hittills från statens sida kompenserats med ökade generella 
statsbidrag på hela 24 mdr för hela kommunsektorn inkl. förväntad 
kompensation för företagens möjlighet att avsätta vinster till periodiseringsfond 
vilket då minskar kommunernas skatteintäkter. För Borås del innebär alla 
tillskotten som kommit i olika omgångar hela 262 mnkr i ökade generella 
statsbidrag under 2020. I dagsläget osäkert hur mycket som kommer att kvarstå 
under 2021. Trots dessa stora tillskott beräknas kommunen i dagsläget hamna 
på ett resultat som är lägre än budgeterade +80 mnkr. I ett mycket osäkert läge 
ligger prognosen just nu på i stort sett ett 0-resultat. Två stora poster gör att 
resultatet sjunker ned till en sådan låg nivå.        
 

Yrkande  
Annette Carlson (M) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Moderaterna och 
Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja bevarad. 
 
 
 



 
 

 
Roger Cardell 0768-88 70 40 
 

Delårsrapport januari-april 2020 
 
När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2020 beräknades nämndernas 
Kommunbidrag utifrån en förväntad avtagande tillväxt av skatteunderlaget öka med 4,0 % 
jämfört med föregående års budget. Satsningar på 74 mnkr utöver de ordinarie ramarna 
kunde göras för att möta de utmaningar som förmodade målgruppsökningar och 
lönestrukturer medför. Utöver detta fick nämnderna 53 mnkr i målgruppsrelaterade 
volymförändringar enligt befolkningsprognoser redan i vårens rambeslut. För att 
möjliggöra detta och möta en avtagande konjunktur fick nämnderna hantera ett 
effektiviseringskrav på 0,5 % under 2020, liksom för 2019. 
 
Alla dessa förutsättningar har förändrats drastiskt i och med coronapandemins påverkan på 
verksamhet och ekonomi. Prognosen för skatteunderlaget under 2020 har p.g.a. covid-19 
fått reviderats ned med ca -190 mnkr. Detta stora bortfall har hittills från statens sida 
kompenserats med ökade generella statsbidrag på hela 24 mdr för hela kommunsektorn 
inkl. förväntad kompensation för företagens möjlighet att avsätta vinster till 
periodiseringsfond vilket då minskar kommunernas skatteintäkter. För Borås del innebär 
alla tillskotten som kommit i olika omgångar hela 262 mnkr i ökade generella statsbidrag 
under 2020. I dagsläget osäkert hur mycket som kommer att kvarstå under 2021. Trots 
dessa stora tillskott beräknas kommunen i dagsläget hamna på ett resultat som är lägre än 
budgeterade +80 mnkr. I ett mycket osäkert läge ligger prognosen just nu på i stort sett ett 
0-resultat. Två stora poster gör att resultatet sjunker ned till en sådan låg nivå. 
 
*Inköp av skyddsutrustning. Hittills rapporterat genom Kommunstyrelsens nyligen egna 
lämnade tertialrapport, 48 mnkr vilket är medtaget som ett underskott i denna rapport. 
Senaste informationen från koncerninköp är dock att prognosen för hela året avseende 
inköp av skyddsutrustning kommer att uppgå till mellan 90 och 100 miljoner. Osäkert hur 
mycket av detta som kan anses vara lagervara och därmed inte kostnadsföras fullt ut 2020. 
 
*Rivning och sanering av Gässlösa avloppsreningsverk Under året tillkommer 
kostnader motsvarande 41,2 mnkr från Borås Energi och Miljö AB för rivning och 
sanering av Gässlösa enligt beslut fattat i KF (KF 2019-11-20 § 261). Totalt har KF 
godkänt att skattekollektivet skall finansiera 80 mnkr av Borås Energi och Miljös kostnader 
för saneringen. Åtagandet är obudgeterat och medför därför ett underskott i kommunens 
driftredovisning med 41 mnkr för 2020. 
 
Prognosen för Gymnasieluncher fram till terminens slut på stadens restauranger ligger på 
8,8 mnkr som bedömning efter april månads utfall. Detta är medtagit i tertialrapporteten. 
Utöver de ökade generella statsbidragen har riksdagen beslutat om andra åtgärder för att 
underlätta för kommunerna att hantera ökade kostnader under coronapandemin: 
 
Kompensation för merkostnader 
Riksdagen har antagit ett förslag från regeringen som innebär att kommuner och regioner 
kommer att kompenseras för merkostnader kopplade till utbrottetet av covid-19. Beslutat 
belopp uppgår till 3 miljarder kronor. Men för att säkerställa att medlen räcker har 
regeringen föreslagit ytterligare 2 miljarder, det vill säga totalt 5 miljarder. Regeringen och 
samarbetspartierna har den 18 maj aviserat att det anslag som reglerar ersättningen kommer 
att höjas om det krävs. Medlen ges i form av riktat statsbidrag och kan sökas under hösten 



 
 

2020. Borås Stad har inte tagit med några intäkter för detta i tertialrapporten men då vi har 
höga kostnader för bl.a. skyddsutrustning är det rimligt att Borås får del av detta. 
 
Kostnader för sjuklöner 
Riksdagen har beslutat att under april – maj stå för alla kostnader för sjuklöner upp till dag 
14. Regeringen och samarbetspartierna har 2020-05-07 föreslagit en förlängning under juni 
– juli. Därefter har man föreslagit ett högkostnadsskydd för höga sjuklönekostnader fram 
till 30 september 2020. Hur hög kompensationen genom detta högkostnadsskydd kommer 
att vara är i dagsläget oklart. I skrivande stund har vi fått info från 
Försäkringskassan/Skatteverket att Borås Stad erhållit 18 mnkr i ersättning för 
sjuklönekostnader under april månad. Tills vidare bokförs detta som en central intäkt i 
kommunen och någon prognos för helåret är inte medtaget i denna tertialrapport. 
 
I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat sammantaget underskott för helåret på  
-64 mnkr borträknat skyddsutrustning och sanering av Gässlösa avloppsreningsverk. I 
sådana fall en förbättring från 2019 med 36 mnkr trots coronaeffekter hos vissa 
verksamheter. Kommunstyrelsen bedömer att försiktighet måste iaktagas kring dessa 
nämndprognoser så här tidigt på året och under rådande omständigheter. Sämre prognoser 
kan komma löpande under året vilket var fallet under 2019. 
 
De nämnder som redovisar relativt stora underskott förutom Kommunstyrelsen är Individ- 
och familjeomsorgsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, 
Tekniska nämnden och Miljö- och konsumentnämnden. De tre sistnämnda rapporterar 
lägre intäkter som främst hör samman med pandemin. I Tekniska nämndens och 
Miljönämndens fall är det bl.a. som konsekvens av politiska beslut att inte ta ut avgifter för 
markupplåtelser och tilltillsynsavgifter.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har fortsatta problem med sin ekonomi trots stora 
tillskott. Nämnden har fått ökade resurser i budget 2020 med sammanlagt 23 mnkr,  utöver 
ordinarie ramuppräkning, varav 17 mnkr kan bedömas vara direkta tillskott för att klara sitt 
grunduppdrag. Handlingsplan för att nå ekonomisk balans finns och Kommunstyrelsen 
följer nogsamt utvecklingen med täta kontakter och uppföljningar. Sociala 
omsorgsnämnden redovisar i detta läge ett underskott på ”endast” -5,0 mnkr att jämföras 
med bokslut 2019 som slutade på – 21 mnkr. Sannolikt har de extra tillskott som nämnden 
fått bidragit till förbättringen. 
 
Årsprognosen för Borås Stads bolag är ett resultat på totalt 74 mnkr. Prognosen är 28 
mnkr sämre än budget, bestående av negativ avvikelse för bostadsbolagen med 1 mnkr och 
för stadshuskoncernen med 27 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen 
kommer att generera ett positivt resultat 2020, och att underskottsbolagen kan finansieras 
med koncernbidrag.  
 
Kommunkoncernens totala ekonomi och finansiella ställning är i grunden god. Samtidigt 
finns det stora utmaningar i att nå goda resultatnivåer och hantera riskerna med den ökade 
skuldsättningen. För att behålla en god ekonomisk hushållning och samtidigt hantera 
demografiska utmaningar, ökad investeringstakt samt ökad skuldnivå är det mycket viktigt 
att generera goda resultat för såväl kommun som bolag.   
 
 

 
 
 
 



 
 

Kommunens resultat 2020 
 
Kommunens totala resultat beräknas i dagsläget till högst osäkra +2,7 mnkr inklusive 
försäljning av mark och tomträtter som bidrar med nettointäkter på f n 50,0 mnkr.  
 
Avskrivningar på tidigare gjorda investeringar beräknas avviker med hela -10 mnkr mot 
budgeterad nivå. Kompenseras av högre interna kapitalkostnader från nämnderna. 
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till -55,2 
mnkr jämfört med budget. Stora negativa avvikelser för skatteintäkter kompenseras till av 
ökade generella statsbidrag under 2020 
 
Finansnettot beräknas till 25 mnkr vilket är -5,0 mnkr lägre än budget och beror på 
orealiserade förluster för räntefonder. Förra året var förhållandet det omvända. 
Marknadsräntorna är fortsatt låga men kompenseras av en högre internbanksmarginal p.g.a. 
större lånevolym. 
 
Balanskravsresultat för 2020 kan i dagsläget teoretiskt beräknas till +105 mnkr eftersom 
skatteunderlaget ligger på en sådan nivå att resultatutjämningsreserven RUR kan utnyttjas 
med med maximalt 145 mnkr. Realisationsvinster och utnyttjande av tidigare års 
öronmärkningar är då exkluderade.   
 

En utvecklad styrmodell 
Styrningen grundas inte enbart på ekonomiskt underlag utan omfattar även 
ledarskapsinsatser för såväl förtroendemän som tjänstemän. Flertalet av det som Sveriges 
Kommuner och landsting (SKL) kallar för framgångsfaktorer, t ex vikten av ekonomiskt 
medvetande och fokus, har aktivt använts i Borås. Verksamhetsmålen/Indikatorerna har 
också utvecklats för att kunna utvärdera ”god ekonomisk hushållning” och bidra med att 
rätt resurser läggs på rätt ställe.  
 
 

 

Resultaträkning

Budgetuppföljning per 2020-04

Jan-april Jan-april Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2019 2020 2019 2020 2020 mot budget

Nettokostnader -1 993,9 -2 009,5 -6 165,7 -6 343,7 -6 511,2 -167,5

Avskrivningar -89,2 -98,6 -267,1 -285,0 -295,0 -10,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 083,1 -2 108,2 -6 432,8 -6 628,7 -6 806,2 -177,5

Skatteintäkter 1 710,5 1 766,3 5 157,6 5 306,5 5 120,6 -185,9

Generella statsbidrag mm 427,1 465,0 1 294,6 1 372,2 1 613,3 241,1

Finansnetto 34,1 5,7 55,7 30,0 25,0 -5,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER

OCH FINANSNETTO 88,6 128,9 75,1 80,0 -47,3 -127,3

Realisationsvinster från markförsäljning 23,6 0,0 50,0 50,0

KOMMUNENS RESULTAT 88,6 128,9 98,7 80,0 2,7 -77,3

Ökning verksamhetens nettokostnader 7,9% 1,2% 2,4% 4,1% 5,8%

därav nämnderna 4,8% 4,0% 5,3%

Ökning skatte- och bidragsintäkter, % 3,0% 4,4% 3,6% 4,0% 4,4%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 4,1 5,8 1,5 1,2 0,0

Nettoinvesteringar mnkr 149 73 620 650 570

Självfinansiering av investeringarna 59% 56% 52%



 
 

 

 
Nämndernas resultat 2020 
I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat 2020, respektive nämnds 
kommunbidrag, nettokostnaderna per april och vid årsskiftet, resultatet t o m april samt det 
prognosticerade resultatet för hela året. Vid beräkning av resultatet t o m april har 
kommunbidragen periodiserats i enlighet med kostnadsvariationerna under året.  
 
 

 
 
Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat. 
 
Stadsrevisionen räknar med ett 0-resultat vid årets slut. 
 
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två ramar; 
Stadsledningskansliet beräknar i driften en avvikande prognos om -8,6 mnkr varav en 
stor del kan härledas till ”öronmärkta” projekt, t ex Organisationshälsa och Byggbonus 
samt vissa coronarelaterade kostnader. Förutom ovan tillkommer under året kostnader 
motsvarande 41,2 mnkr från Borås Energi och Miljö för rivning och sanering av Gässlösa 
enl beslut fattat i KF. Därutöver tillkommer kostnader som Koncerninköp har för stadens 
inköp av skyddsutrustning; bl. a. handskar, munskydd och desinfektionsmedel utifrån 
behov under rådande omständigheter på 48 mnkr samt gymnasiemåltider som i dagsläget 
beräknas till 9 mnkr. Kommungemensamma verksamheten räknar med ett resultat om 
-0,3 mnkr och beror på ökade kostnader för STIM. 
 
 

Driftredovisning 2020, tkr
Budgetuppföljning per 2020-04

Nämnd/budgetram Ingående Budget Nettokostn Resultat Nettokostn Resultat

ack resultat 2 020 tom april tom april prognos 2020 prognos 2020

Kommunfullmäktige 0 15 400 -2 340 2 793 -15 400

Stadsrevisionen 1 255 6 000 -1 636 364 -6 000

Kommunstyrelsen

 -stadsledningskansliet 5 000 127 854 -49 107 -6 145 -220 719 -92 865

 -kommungemensamt 0 123 050 -41 369 -352 -123 364 -314

Valnämnden 600 1 000 -365 -36 -1 600 -600

Överförmyndarnämnden 0 8 850 -3 196 -246 -8 850

Lokalförsörjningsnämnden -68 978 32 350 -27 138 -16 355 -56 962 -24 612

Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 150 220 300 -74 922 -4 310 -231 477 -11 177

 -föreningsbidrag 0 43 650 -25 829 -5 013 -43 150 500

Servicenämnden 34 498 -7 000 1 964 -369 7 000

Samhällsbyggnadsnämnden 24 922 21 450 -3 243 2 682 -23 250 -1 800

Tekniska nämnden

 -väghållning, parker mm 23 781 152 650 -39 519 14 614 -159 818 -7 168

 -persontransporter 0 76 200 -26 416 -742 -77 200 -1 000

Miljö- och konsumentnämnden 151 27 400 -10 688 -1 555 -31 430 -4 030

Kulturnämnden 1 275 185 700 -63 635 2 089 -183 201 2 499

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 3 469 549 400 -180 195 -7 007 -549 400

Arbetslivsnämnden 3 000 237 550 -79 693 1 217 -235 175 2 375

Sociala omsorgsnämnden -11 792 700 200 -220 236 -75 -705 200 -5 000

Förskolenämnd -5 067 793 150 -253 132 4 996 -791 150 2 000

Grundskolenämnden 24 559 1 519 300 -489 097 2 629 -1 519 300

Individ-och familjeomsorgsnämnden -22 096 316 900 -96 110 2 972 -329 400 -12 500

Vård- och äldrenämnden 70 279 1 401 700 -422 214 9 461 -1 401 700

Summa 85 006 6 553 054 -2 108 116 1 612 -6 706 748 -153 692



 
 

Överförmyndarnämnden räknar med en ekonomi i balans 2020. Underskottet till och 
med april är 246 tkr och beror på kostnader för arvoden och ersättningar till 
ställföreträdare. Nämndens arbete med att granska ställföreträdarnas årsräkningar är som 
intensivast under årets första sex månader för att sedan minska kraftigt under andra delen 
av året. Inför årets budget fick nämnden ett tillskott på 2 000 tkr. Antalet inkommande 
ärenden fortsätter att öka. Trenden med ökande andel svåra och komplexa ärenden 
fortsätter, däremot minskar antal ärenden med ensamkommande barn och uppgår nu till ca 
25 st. 
 
Valnämnden. Valnämnden räknar med ett resultat på -600 tkr. Nämnden begär att få 
använda sitt ackumulerade resultat för att genomföra en översyn av samtliga vallokaler och 
förtidsröstningslokaler för att uppfylla tillgänglighetskraven. Kommunstyrelsen föreslår att 
detta beviljas. 
 
Lokalförsörjningsnämndens prognostiserar ett underskott med 24,6 mnkr och det beror 
framför allt på: 

 Kostnader för ej uthyrningsbara lokaler, exempelvis Björkhöjdskolan -8 mnkr. 

 Prognostiserat budgetunderskott lokalbanken -20 mnkr. I detta underskott ingår 
bland annat kostnader för Kyllaredsgymnasiet -12 mnkr.  

 Budgeterat underskott från årets början, resultatutjämningspost, -3,2 mnkr. 
 
Nämnden bedömer att de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 kommer att uppgå till 
minst 3,5 mnkr och beror framför allt på hyresreduktioner. Dessa konsekvenser är inte 
medräknade i det prognostiserade resultatet. I Borås stads budget avsattes medel centralt 
för Kyllaredsgymnasiet kostnader, vilket innebar en beredskap för ett visst underskott för 
Lokalförsörjningsnämnden. Kommunstyrelsen bedömer att det finns osäkerhet huruvida 
nämnden kommer att uppnå det prognostiserade resultatet och då framför allt prognosen 
avseende verksamhetsfastigheter. Lokalförsörjningsnämnden ska följa utvecklingen 
noggrant och vid behov vidta ytterligare åtgärder. 
 
I Borås stads årsredovisning angavs att Lokalförsörjningsnämnden bör förbättra sin 
ekonomiska kontroll och redovisning. Detta har föranlett att Lokalförsörjningsnämnden i 
sin tertialrapport begär ett utökat investeringsanslag med totalt 29,9 mnkr för att dessa 
projekt ska genomföras. Det utökade behovet beror bland annat på myndighetskrav, 
politiska beslut samt att kostnader ska redovisas som investeringar i stället för 
driftskostnader. Kommunstyrelsen föreslår att Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett 
investeringsanslag med 29,9 mnkr för mindre investeringar. 
 
Servicenämnden beräknar ett resultat på +7,0 mnkr vid årets slut vilket är lika med 
Kommunfullmäktiges godkända budget som innefattar ett resultatkrav på +7,0 mnkr. 
Utfallet till och med april uppgår till +2,0 mnkr vilket är i rimlig nivå i förhållande till en 
årsprognos att uppnå det uppsatta resultatmålet för 2020.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen ett underskott på -11,2 mnkr 
och avser främst badenheten, -8,4 mnkr där en stor del är minskade intäkter under 
coronapandemin. Även andra anläggningar är drabbade av lägre intäkter ex. Borås Arena. 
Övrigt underskott kan bl.a. hänföras till de tidigare godkända Sociala investeringsprojekten  
” En kommun fri från våld” samt ”Kraftsamling Sjöbo med -2,7 mnkr och som regleras i 
bokslutet. Fritids- och folkhälsonämnden föreslås få ett utökat kommunbidrag med 5,0 
mnkr för ökade hyreskostnader i samband med Borås Arenas ombyggnation. Medlen finns 
tidigare avsatta i kommunens centrala buffert. Föreningsbidrag förväntas lämna ett 
överskott på +0,5 mnkr på grund av en lägre verksamhetsnivå under covid-19. 
 



 
 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per april ett resultat på ca +2,7 mnkr främst 
beroende på fortsatt god utveckling av intäkterna med några större bygglov som draghjälp. 
Årsprognosen beräknas till -1,8, mnkr och beror på att Kommunfullmäktige godkänt att 
nämnden får använda 1,8 mnkr av det ackumulerade resultatet till engångssatsningar för att 
utveckla digitaliseringen inom verksamheten. 
 
Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett negativt resultat för helåret med 
-1,0 mnkr. Jämfört med utfallet för helåret 2019 är det en förhållandevis låg kostnads-
ökning med ca 1,7%. Resandevolymen inom färdtjänsten har hittills under året minskat 
med anledning av Covid 19. Budgeten för persontransporter förstärktes med 5,0 mnkr 
utöver normal uppräkning inför 2020 för att komma tillrätta med verksamhetens 
strukturella underskott. Prognosunderskottet för 2020 beror på inkomstbortfall inom 
bilpoolerna och ökat antal elever inom särskoleskjutsverksamheten.  
 
För Väghållning skog parker mm beräknas ett negativt resultat på -7,2 mnkr jämfört 
med Kommunbidraget. Av detta beror -3,5 mnkr på beslut/åtgärder som kan hänföras till 
coronaviruset, bl.a. lägre intäkter för parkeringsverksamheten och helt uteblivna intäkter 
för markupplåtelser avseende torghandel och uteserveringar. Övrigt underskott beror 
främst på  ny dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB och högre kapitalkostnader än 
budgeterat. Vinterväghållningskostnaderna är lägre än budget för vårvintern. Nämnden 
bedömer därför att det finns goda förutsättningar för verksamheten att klara budget och i 
bästa fall ge ett överskott. Vinterkostnaderna kommer att bero på hur höstvintern ser ut. 
Kommunbidraget till nämndens föreslås att ökas med 1 600 tkr utifrån verkliga 
kapitalkostnader 2020.  
 
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på -4,0 mnkr i förhållande till 
kommunbidraget och förklaras främst av lägre intäkter jämfört med budget. Som en del i 
Borås Stads stöd till näringslivet så har Fullmäktige beslutat att Borås Stad inte ska ta ut 
någon årlig avgift för livsmedelsverksamheter och inte heller någon avgift för stadigvarande 
serveringstillstånd, dessa åtgärder leder till ett intäktsbortfall på drygt 5 mnkr för Miljö- och 
konsumentnämnden. Med hänsyn till godkänt ianspråktagande av ackumulerat resultat och 
beslutade öronmärkta projekt samt lägre personalkostnader, som är en konsekvens av 
vakanta tjänster, prognostiseras ett årsresultat på -2,2 mnkr.  
 
Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett överskott på +2,5 mnkr jämfört med 
Kommunbidraget. Största anledningen är inställda föreställningar på Stadsteatern under 
resten av 2020. 
 
Arbetslivsnämnden prognostiserar ett positivt resultat på +2,4 mnkr för 2020. Inom de 
olika verksamheterna återfinns vissa budgetavvikelser. De positiva budgetavvikelserna 
återfinns i verksamheterna, IFO och central administration och överskottet kommer från 
att alla tjänster enligt budget inte är tillsatta. De negativa avvikelserna i delårsprognosen 
avser Arbetsmarknadsinsatser som uppgår till -5 mnkr och försörjningsstödet som 
påverkas av coronaviruset och prognostiserar ett minus på -2 mnkr. 
 
Nettokostnaden för försörjningsstöd t.o.m. april 2020 är 18,8 mnkr vilket är ca 1,3 mnkr 
högre än föregående år vid samma tidpunkt. Antal hushåll som får försörjningsstöd ökar 
något. 2020-04-30 var det 739 hushåll som fick försörjningsstöd jämfört med 723 hushåll 
samma tidpunkt 2019. Att ge människor möjlighet att leva på lön istället för bidrag är 
Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Växla bidrag mot lön är en metod som går ut 
på att hålla nere kostnaden för försörjningsstödet. Vinsten för individerna är att få en egen 
lön, prova på ett arbete, komma in i ett socialt sammanhang och får nyttig erfarenhet på 
väg ut mot egen försörjning  



 
 

 
Sociala omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på -5,0 mnkr som kan hänföras 
till coronaviruset. Nämnden har pga. pandemin tvingats stänga sin dagliga verksamhet 
vilket leder till en ökad kostnad för personlig assistans. Nämnden har en negativ 
prognostiserad budgetavvikelse för personalkostnaderna. Här arbetar förvaltningen med 
projektet optimerad bemanning, där ett av syftena är att minska personalkostnaderna 
genom att arbeta mer effektivt med personalresurserna genom ökad samplanering mellan 
enheter. Nämnden fick i budget 2020 ett tillskott på 11,5 mnkr för strukturellt underskott i 
nämndens grunduppdrag och sedan ytterligare 11 mnkr av extra medel till välfärden. 
 
Med hänvisning till tidigare års negativa resultat så har nämnden tagit fram en ”Åtgärdsplan 
för ekonomisk balans” med en helårseffekt motsvarande ca 17,7 mnkr. Eftersom 
prognosen är negativ trots beslutad handlingsplan måste nämnden fortsätta arbetet med att 
få balans i ekonomin.  
 
Förskolenämnden prognostiserar i nuläget ett resultat på +2 mnkr men under rådande 
omständigheter tillämpas en viss försiktighet i prognostiseringen. Nämnden bedömer att de 
ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 innebär minskade barnomsorgsintäkter men även 
minskade personalkostnader, totalt ett netto på ca +2 mnkr. I april 2020 var det 147 färre 
inskrivna barn från kommunen i jämförelse med april 2019. 
 
Grundskolenämnden prognostiserar ett resultat i balans. Nämnden bedömer att Covid-19 
inte innebär några ekonomiska konsekvenser av betydelse i nuläget. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett resultat i balans men det 
förutsätter att den av nämnden beslutade åtgärdsplanen får full effekt under året. I 
prognosen finns även osäkerhet kring höstterminens elevantal och trenden att fler 
ungdomar väljer externa skolor. I april 2020 fanns det 3 845 elever från kommunen i 
gymnasieskola, 45 elever fler jämfört med april 2019. Men i Borås stads gymnasieskolor var 
det 4 246 elever i april 2020, 75 elever färre jämfört med april 2019. 
 
Under våren har de uppskattade ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 inte inneburit 
några merkostnader. Det har även lånats ut personal till andra nämnder. Till hösten 
bedömer nämnden att det behövs förstärkta undervisnings- och stödresurser till en kostnad 
av 8 mnkr för att inte riskera ett stort tapp i elevernas måluppfyllelse.  Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har även gjort en särskild hemställan till Kommunstyrelsen om 
förtydligande kring hur de ökade kostnaderna som orsakas av coronasituationen ska 
hanteras.     
 
Individ- och familjeomsorgsnämndens visar i sin prognos för 2020 ett negativ resultat 
motsvarande -12,5 mnkr. Det är viktigt att nämnden arbetar med att hantera sitt 
prognosticerade underskott, utifrån de åtgärder som är framtagna, för att nå ett resultat 
som är i nivå med budget 2020. Nämnden budget förstärktes med 5,8 mnkr för strukturellt 
underskott i grunduppdraget och sedan med 11 mnkr av extra medel till välfärden. Det 
största underskottet prognostiseras under verksamheten barn- och ungdomsvård -12,5 
mnkr, även vård av vuxna gör ett stort minus med -5,3 mnkr. 2019 års resultat för Individ-
och familjeomsorgsnämnden var -22,1 mnkr. 
 
Vård- och äldrenämnden visar ett resultat på 9,5 mnkr efter första tertialet 2020, för 
helåret prognostiserar nämnden ett nollresultat. Nämnden fick 4 mnkr i extra medel till 
välfärden som tillskott i budget 2020. De ekonomiska effekterna av Coronapandemin 
bedöms till 13 mnkr i ökade kostnader för material, köp av extern bemanning samt 



 
 

sjukfrånvarokostnader. Beräkningen är gjort utifrån ett antagande om att merkostnaderna 
kommer vara kvar på samma nivå till och med augusti.   
Inom hemtjänsten finns fortsatt en obalans mellan den tid som myndighetsutövningen 
beställer och den tid som utförs. Brukartiden inom hemtjänsten är efter april i år 55 % 
vilket är lägre än budget för 2020 som ligger på 65 %. Brukartiden efter första tertialet 2019 
var 57 %.  
 

Nettoinvesteringar 
Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges budget till 537 mnkr. Läggs 
tidsförskjutna projekt från 2019 till uppgår den godkända investeringsnivån till 665 mnkr. I 
dagsläget görs bedömningen att 2020 års nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 570 
(620) mnkr. Hittills under året har investeringsutgifterna uppgått till 73 (148) mnkr.  
 

Intern kontroll 
Nämnderna har följt upp kontrollmomenten enligt sina antagna interna kontrollplaner 
vilket innebär kontrollmoment med frekvens månad, kvartal och tertial har följts upp.  
Några nämnder redovisar avvikelser i uppföljningarna och har då beslutat om åtgärder för 
att minimera avvikelserna. Enligt Borås Stads modell för intern kontroll ska de risker som 
bedömts med sannolikhet 4 och konsekvens 4, dvs. riskbedömning 16, åtgärdas direkt. De 
nämnder som har identifierat risker med bedömning 16 har i sina tertialrapporter redovisat 
direkta åtgärder för att minimera risken. 
 

Bolagens resultat 2020 
Någon sammanställd redovisning för kommunen och kommunens bolag har inte gjorts nu, 
utan görs i delårsrapporten per 31 augusti. Kommunstyrelsen har däremot på samma sätt 
som för nämnderna begärt in årsprognoser från bolagen grundade på redovisningen till och 
med april.  
 
Årsprognosen för bolagen totalt är på 74 mnkr. Prognosen är 28 mnkr sämre än budget, 
bestående av negativ avvikelse för bostadsbolagen med 1 mnkr och för stadshuskoncernen 
med 27 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen kommer att generera ett 
positivt resultat, och att underskottsbolagen kan finansieras med koncernbidrag 2020.  
 
Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens inrapporterade tertialuppföljningar varierar i 
innehåll. De bolag som rapporterar prognosavvikelser behöver förstärka sin analys. I flera 
fall har inte heller någon redovisning av periodens styrelsearbete lämnats. Nedan följer en 
beskrivning av respektive bolags budgetuppföljning.  
 
Stadshuskoncernen 
 

Resultat efter finansnetto   mnkr 

Stadshuskoncernen 
Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget- 
avvikelse 

Moderbolaget Borås Stadshus AB -2,4 -3,1 -0,7 

Borås Energi och Miljö AB  60,0 31,8 -28,2 

Borås Elnät AB 51,0 53,3 +2,3 

Borås Djurpark AB -12,0 -12,8 -0,8 



 
 

Resultat efter finansnetto   mnkr 

Stadshuskoncernen 
Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget- 
avvikelse 

Borås kommuns Parkerings AB 7,6 4,8 -2,8 

Industribyggnader i Borås AB 10,4 10,4 0 

BoråsBorås TME AB -21,2 -18,1 +3,1 

Akademiplatsen AB -27,8 -27,6 +0,2 

Inkubatorn i Borås AB -2,9 -2,9 0 

Summa Stadshusbolagen  62,7 35,8 -26,9 

 
Moderbolaget Borås Stadshus AB 
I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark 
AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, 
BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB. Någon 
sammanställd koncernprognos har inte upprättats.  
 
Moderbolaget Borås Stadshus AB räknar för egen del med ett årsresultat som är 0,7 mnkr 
sämre än budget främst till följd av högre räntekostnader. Bolagets underskott förutsätts 
finansieras genom koncernbidrag från dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av 
Kommunfullmäktige i samband med bokslutet.  
 
Under perioden har styrelsen behandlat koncernbidrag och årsredovisning för 2019 samt 
beslutat om uppföljning av intern kontroll. 
 
Borås Energi och Miljö AB bedömer att resultatet blir 28,2 mnkr lägre än budget, vilket 
främst beror på att låga elpriser och varmare väder än normalt ger betydligt lägre el- och 
fjärrvärmeintäkter. Investeringsnivån förväntas hamna på budget. 
 
I delårsresultatet redovisar Borås Energi och Miljö AB en negativ budgetavvikelse på 6,2 
mnkr, och ett resultat som är 13,8 mnkr högre än utfallet under motsvarande period 2019. 
Lägre fjärrvärmeintäkter till följd av den varma vintern och lägre elintäkter på grund av låga 
elpriser bidrar till avvikelsen.   
 
EMC-projektet är på väg att avslutas och nettoinvesteringen i projektet var per 30 april 
3 477 mnkr. Totalbudgeten är 3 667 mnkr.  
 
Borås Elnät AB förutser ett resultat vilket är 2,3 mnkr bättre än budget. Resultatet stärks 
av en obudgeterad vitesintäkt på 6,1 mnkr. Investeringsnivån ligger kvar på budgeterad 
nivå, 202 mnkr.  
 
Borås Djurpark AB bedömer ett resultat som är 0,8 mnkr sämre än budget. All 
verksamhet, men framförallt campingen, har tappat intäkter under våren på grund av 
coronapandemin. Osäkerhet råder gällande hur högsäsongen och hösten kommer att 
utvecklas. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett 
nollresultat. 
 



 
 

Borås kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet till 2,8 mnkr sämre än budget. 
Försämringen består av lägre intäkter till följd av den pågående pandemin. Under sista 
delen av mars och hela april tappade bolaget ca 40 % av p-avgifterna. Kostnaderna ses över 
för att möta den minskade omsättningen. Investeringsnivån ligger något över budgeterad 
nivå.  
 
Under perioden har styrelsen bland annat arbetat med nya p-områden på Byttorp, 
upphandling och tilldelning av ett P-ledningssystem, projektet P-huset Makrillen, 
framställan till Kommunstyrelsen om ett avslut av miljöbilstillstånd samt nytt hyresavtal för 
Valhall. 
 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag räknar med ett årsresultat som är lika 
med budget. Investeringarna följer plan.  
 
BoråsBorås TME AB bedömer ett resultat som är 3,1 mnkr bättre än budget. I 
prognosen är inte kostnader för firandet av Borås 400 år medräknade, men ingår i budgeten 
med 2 mnkr. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett 
nollresultat. 
 
Under perioden har styrelsen bland annat haft ett möte med fokus på coronapandemin och 
följderna av den. Styrelsen har även tillskrivit Kommunstyrelsen om medel för firandet av 
Borås 400 år, och äskar om 12 miljoner kronor.   
 
Akademiplatsen AB förutser ett resultat som är 0,2 mnkr bättre än budget. Prognosen 
bygger på att IBAB lämnar hyresrabatt för perioden april-juni för att täcka upp den 
minskade hyresintäkten för Borås Kongress, förhandling mellan bolagen pågår. Om 
förbudet med folksamlingar över 50 personer kvarstår till hösten förväntas prognosen bli 
upp till 2 mnkr sämre. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för 
att ge ett nollresultat. 
 
Inkubatorn i Borås AB bedömer ett resultat som är lika med budget. Budgeten, som 
understiger Kommunfullmäktiges resultatkrav, förutsätter ett koncernbidrag från Borås 
Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 
 
Bostadsbolagen 
 

Resultat efter finansnetto   mnkr 

Bostadsbolagen 
Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget-
avvikelse 

AB Bostäder i Borås 31,1 28,1 -3,0 

Fristadbostäder AB 2,4 2,4 0 

AB Sandhultsbostäder 2,0 2,4 +0,4 

AB Toarpshus 1,6 3,3 +1,7 

Viskaforshem AB 2,0 2,3 +0,3 

Summa Bostadsbolagen  39,1 38,5 -0,6 

 



 
 

Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat för 2020 på 38,5 mnkr, vilket är 0,6 
mnkr sämre än budgeterat resultat. Låga marknadsräntor och hög efterfrågan på lägenheter 
påverkar bostadsbolagen positivt, medan reparationskostnader och underhållsbehov 
påverkar ekonomin negativt.  
 
Två av bostadsbolagen har pågående nyproduktionsprojekt och ett bolag planerar för 
nyproduktion för att möta behovet av fler bostäder i kommunen. 
 
I april 2020 var 24 uthyrningsbara lägenheter outhyrda jämfört med 23 vid samma period 
föregående år samt 47 vid årsskiftet.  
 
AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat som är 3 mnkr sämre än budgeterat. Den 
negativa avvikelsen består främst av högre kostnader för lägenhetsunderhåll samt för 
reparationer av skador efter bränder, vattenläckage, inbrott och skadegörelse. Intäkterna 
ökar mer än budgeterat till följd av hyreshöjningen på 2,15 % från 1 februari.    
 
Första tertialen har präglats av hantering av den pågående pandemin. Planerat underhåll i 
form av badrum- och köksrenoveringar har tillfälligt stoppats och ställts om till ett antal 
utomhusprojekt, tvättstuge- och fasadrenoveringar.  
 
Investeringsnivån har minskat med 18 mnkr i prognosen.  
   
Antal outhyrda lägenheter per april var 39 stycken varav 11 uthyrningsbara. Prognos för 
vakanser på lokaler är lägre än budget. En orsak är att flera lokaler byggs om till bostäder. 
 
Under perioden har en arbetsgrupp i styrelsen arbetat med att definiera och precisera det av 
styrelsen antagna målet ”Diversifierat bostadsbestånd”, och presidiet har avslutat 
rekryteringen av ny VD.  
 
Fristadbostäder AB beräknar ett resultat som är lika med budget. Bolaget har inga 
outhyrda lägenheter. 
 
Under perioden har styrelsen beslutat om bokslutet för 2019, ledningens genomgång av 
verksamhetsledningssystemet samt om uppdaterad vision, Framtidsvision för FRIBO. 
 
AB Sandhultsbostäder bedömer årsresultatet till 0,4 mnkr bättre än budget då 
underhållskostnaderna sänkts. Bolaget har fem outhyrda lägenheter.  
 
AB Toarpshus beräknar ett resultat som är 1,7 mnkr bättre än budget till följd av lägre 
underhållskostnader samt något högre intäkter. Bolaget har åtta outhyrda lägenheter. 
 
Viskaforshem AB förutser ett resultat som är 0,3 mnkr bättre än budget. Bolaget har inga 
outhyrda lägenheter men två stycken totalrenoveras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Övriga bolag 
 

Resultat efter finansnetto   Mnkr 

Övriga  
Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget-
avvikelse 

Södra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund -2,3 -2,3 0 

Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 0 -1,5 -1,5 

 
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 50 %, räknar med ett resultat som är lika med förbundets budget.  
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 55 %, räknar med ett resultat som är 1,5 mnkr sämre än förbundets budget. 
Underskottet är kopplat till Navets verksamhet som påverkas av den pågående pandemin. 
.  
  



 
 

Strategiska målområden med indikatorer och uppdrag 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag har följts upp och analyserats i nämndernas 

tertialuppföljningar. Uppgifterna som redovisas avser kommunen i sin helhet.  

 

Indikatorer 

Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet) ● 2 

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst 

99,9 % av målvärdet) 
♦ 7 

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet) ■  0 

Antal indikatorer som ej mäts vid denna uppföljning  17 

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige  26 

 

Uppdrag 

Antal genomförda uppdrag ● 3 

Antal delvis genomförda uppdrag ♦ 40 

Antal ej genomförda uppdrag ■  10 

Totalt antal uppdrag  53 

 

 
Människor möts i Borås 
 

Målbild 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 
 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 

(medelvärde) 
♦ 17 15 17 

Antal gästnätter i Borås.  ♦ 225 846 221 000 216 003 

 

Personer som en hemtjänsttagare möter 

I början av året sågs en svag positiv trend när det gäller antal personer som möter en hemtjänsttagare, 

men i samband med att pandemin utvecklat sig ligger värdet i nivå med föregående år. Åtgärder som 

genomförts är att utöka antalet tillsvidareanställda, utbildning i schemaläggning samt att säkerställa 

kompetenser såsom delegering. Mycket omvärldsbevakning är genomförd för att kunna ta del av goda 

exempel från andra kommuner. Analys av korta besök är delvis genomförd och visar att 5 procent av 

alla korta besök handlar om medicingivning. När dessa besök inte kan samplaneras med andra insatser 

försämras kontinuiteten. Personalens schemaläggning påverkar i hög utsträckning kontinuiteten om den 



 
 

inte följer ”färggrupper” som skapats för att begränsa antalet personal som hanteras i insatsplaneringen. 

Mätningen av antal personer en brukare möter har legat på samma nivå sedan 2009. 

Antal gästnätter 

Utfallet när det gäller gästnätter avser ”rullande tolv”, dvs from april 2019 – mars 2020. Som en 

konsekvens av rådande pandemi förväntas inte utfallet nå målvärdet för 2020.  

Innan pandemins utbrott uttrycktes följande kommentarer: 

Möjligheten att öka antalet gästnätter styrs av tillgången på hotellrum. Det finns ett litet utrymme att öka 

antalet gästnätter på helger fredag-söndag. Därför har målet till 2020 endast höjts marginellt. BoråsTME 

styr sin verksamhet till att fylla helger 2020-2021, men planering av kongresser sker med lång 

framförhållning så någon direkt effektökning på gästnätter förväntas inte infinna sig förrän 2021. 

Gästnätter skapas även av många andra näringslivsaktörer, men inga större event för 2020 är kända, och 

inga nya hotell väntas bli uppförda 2020. 

Gästnätter som skapar aktivitet och utveckling i kommunen sker även hos vänner och bekanta, men 

dessa syns inte i statistiken. 

 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 ta fram ett 
åtgärdsprogram mot hedersrelaterat våld. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Utreda ny yta för evenemangsområde Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Söka ny yta för evenemangsområde. Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa RAM-avtal för vård- 
och omsorgsboenden samt LSS-boenden. Utredningen ska vara färdig 
under första halvan av 2020. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Behovet av renovering och tillgänglighetsanpassning av 
Kommunfullmäktiges sessionssal ska utredas. 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska skapas på Hässleholmen och 
Norrby. Förstudie görs under 2018 i samverkan med Tekniska nämnden. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen 
lokal skulle kunna dela på utrymme ska utredas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska utredas. Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och 
möjlighet till alternativ driftsform prövas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Kulturnämnden ska utreda möjligheten att skapa ett ”Art Center” – ett 
konstens skyltfönster. Utredningen ska belysa hur olika konstformer kan 
användas, till exempel Lars Thunbjörks fotosamling, och hur man kan 
möjliggöra för möten mellan boråsare. 

Kulturnämnden 
 Delvis 

genomfört 

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att i nära samverkan med Vård- 
och äldrenämnden utreda möjligheterna att inom ramen för vård och 
omsorgsboende inrätta särskilda avdelningar för personer inom LSS. 

Sociala 
omsorgsnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att erbjuda anhörigstöd till barn 
och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet 

Vård- och 
äldrenämnden 

 Delvis 
genomfört 

 

 

 



 
 

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

 

Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla vuxna. 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med 

försörjningsstöd, %.  
♦ 99 99 98 

 
Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat med den alternativa arbetsmarknaden, växla 
bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd. 
Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever med 
ekonomiskt bistånd. Detta innebär att barnet synliggörs i utredningarna och att alltid beakta barnets 
bästa och dokumentera på vilket sätt det skett oavsett om det är avgörande för beslutet eller inte. 
Försörjningsenhetens arbete ligger rätt i tiden med anledning av att Barnkonventionen blir lag år 2020. 
 
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

Samordningsansvar för arbetet med att motverka psykisk ohälsa hos 
barn och unga ska fastställas. 

Kommunstyrelsen 
  Delvis 

 genomfört 

Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i föreningslivet 
ökar ska utredas. 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

  Delvis 
 genomfört 

Förskolenämnden uppdras att tillsammans med Arbetslivsnämnden se till 
att samhällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler. 

 

Förskolenämnden 
 Delvis 

genomfört 

Förskolenämnden uppdras att tillsammans med Arbetslivsnämnden se till 
att samhällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler. 

Arbetslivs-
nämnden 

 Ej genomfört 

Grundskolenämnden ska utreda om tillräckliga rutiner och samordning 
finns för att stödja de elever som identifieras som särskilt begåvade barn 
enligt Skolverkets definition. 

 

Grundskole-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Grundskolenämnden uppdras att utreda konsekvenserna av det uteblivna 
statsbidraget fritidshemssatsningen. 

 

Grundskole-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, i nära samverkan 
med andra nämnder som jobbar med barn och ungdomar, utreda 
möjligheterna att inrätta en särskild förebyggandeenhet med uppdrag att 
motverka att unga i riskzon hamnar i normbrytande beteenden. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, tillsammans med 
Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som relationsvåldsenheten riktar 
sig till kan sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen ska också belysa 
vilken hjälp ungdomar mellan 16 år och 18 år kan få av respektive 
nämnd. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 Ej genomfört 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Företagandet växer genom samverkan 
 
Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 

kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 

 

 

Uppdrag Enhet Status T1 2020 

Miljö- och konsumentnämnden ska utreda hur förvaltningen kan 
effektivisera tillsynsverksamheten enligt alkohollagen. 

Miljö- och 
konsument-
nämnden 

  Ej   genomfört 

 

 
 
 
Livskraftig stadskärna 

 

Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 

boende, handel och upplevelser. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar 

som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %. 
● 99 98 99 

 

Nämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i 

rutiner och arbetssätt har medfört att handläggningstiden kortats ned. Bland annat följs samtliga 

pågående ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har 

automatiserats. Enklare bygglovsärenden urskiljs vid registreringen för att kunna hanteras med så kort 

handläggningstid som möjligt. Medianvärdet för handläggning av komplett ansökan låg på tre veckor.  

 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera ett förslag på hur fler 
bostäder kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten 
Borås. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas fram. Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

Konkretisera förslag på att förverkliga det som i översiktsplanen kallas det 
Grön-blå stråket (parken genom staden) som ingår i den beslutade 
utbyggnadsstrategin. Förslagen ska redovisas till Kommunstyrelsen för 
beslut. 

Samhälls-
byggnads-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden utreda möjligheten att göra ytterligare 
gångfartsområden. 

Tekniska 
nämnden 

 Genomfört 

Kulturnämnden ska, i samarbete med Tekniska nämnden, se över 
Annelundsparkens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. 
Utredningen ska särskilt belysa hur man kan använda konstnärlig 
utsmyckning, ljus och ljud för att göra en promenad i parken till en 
kulturell upplevelse. 

Kulturnämnden 
 Delvis 

genomfört 

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett 
parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16. 

Kommunala bolag 
 Delvis 

genomfört 



 
 

   
 
 
Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

 

Målbild 
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Andel närproducerade livsmedel, % ♦ 22 25 23 

 

Utfallet för närproducerade livsmedel totalt är 23 procent. Utfallet för nämnderna varierar: 

 Förskolenämnden 26 % 

 Grundskolenämnden 28 % 

 Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 18 % 

 Vård- och äldrenämnden 26 % 

 Servicenämnden 18% 

Resultatet är svårt att påverka på enhetsnivå utan är kopplat till hur avtalen med 

leverantörer/producenter ser ut.  

 

Borås stads distributionscentral i kombination med upphandlingsarbetet kan möjliggöra att andelen 

närproducerat ökar ytterligare i framtiden.  

 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, organisatoriska placering 
och ansvarsfördelning ska utredas och tydliggöras. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Vägföreningars/samfälligheters huvudmannaskap ska utredas med 
utgångspunkt från tidigare gjord utredning. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras att ändra reglerna för Bidrag för lokal 
utveckling så att även Ortsråden kan söka medel därifrån. 

Kommunstyrelsen 
 Genomfört 

Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter med närområde ska tas fram. Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

 

 

 
Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
 

Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 

belastningen på miljön. 

 

 



 
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi. Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras utreda kostnaderna för tillköp hos Västtrafik 
så att närtrafiken kan gälla även i de mindre tätorterna som vi har i Borås. 

Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

Utveckling och förbättring av närtrafiken på landsbygden ska utredas. Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas. Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Kommunstyrelsen ska utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så 
kallad närtrafik, även på helger. 

Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

Pendlingsparkeringar runt staden och samåkningsparkeringar ska 
utredas i samarbete med Tekniska nämnden, Parkeringsbolaget, 
Västtrafik och Trafikverket. Utredningen ska innehålla behovsanalys och 
genomförandeplan. 

Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en ny, politiskt ledd, utredning 
om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Borås Stads Riktlinjer för resor ska vid den kommande revideringen 
utformas så att resor med flyg minimeras. 

Miljö- och 
konsument-
nämnden 

 Genomfört 

 

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 

en hälsosam och god miljö. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Andel ekologiska livsmedel, %. ♦ 43 50 45 

 

Utfallet för ekologiska livsmedel är 45 procent. Utfallet för nämnderna varierar: 

 Förskolenämnden 53 % 

 Grundskolenämnden 48 % 

 Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 40 % 

 Vård- och äldrenämnden 49 % 

 Servicenämnden  36 % 
Majoriteten av nämnderna redovisar ett högre utfall per april än de redovisat i årsredovisningen 2019. 
En anledning anser flera är att det i livsmedelsavtalet finns ett stort sortiment av ekologiska produkter 
och inom flera produktgrupper  t ex mejeriprodukter finns inte ett konventionellt alternativ.  
 
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett 
tillägg till översiktsplanen. Tysta områden ska utredas. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

En utredning om att minska användningen av engångsartiklar ska 
genomföras 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 



 
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

Kostorganisationen ska i lämpliga verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens offentliga serveringar och 
restauranger, pröva att redovisa klimatpåverkan per portion offentligt i 
menyn. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Borås Stads mångåriga internationella arbete med kunskapsöverföring 
inom avfallsområdet bör fortsätta. Under 2020 ska Kommunstyrelsen 
utreda hur detta arbete ska bedrivas. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att utreda vilka fastigheter i 
kommunens befintliga bestånd som lämpar sig för installation av solceller. 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Servicenämnden får i uppdrag att köpa in och driva ett 
kemikaliehanteringssystem som ska stå till kommunkoncernens 
förfogande och bekostas av respektive förvaltning/bolag. 

Servicenämnden 
 Delvis 

genomfört 

Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en samägd solcellsanläggning, 
där såväl företag, föreningar och privatpersoner ska kunna köpa andelar. 
Detta skall förtydligas som en förändring i bolagets ägardirektiv och 
fastställas på bolagsstämma. 

Kommunala bolag 
 Delvis 

genomfört 

 
Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ♦ 7,3 7,2 7,6 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ● 430 440 417 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under 

kalenderåret 
♦ 399 410 420 

 
 
 
Sjukfrånvaro 
Samtliga förvaltningar arbetar med att sänka sjukfrånvaro där vikten av att arbeta proaktivt med 
komplexiteten kring sjukskrivningar lyfts fram. Projekten ”Frisk organisation” och ”Positiv rörelse” är 
och har varit ett bra stöd.  
 
Inledningen på 2020 visade en fortsatt positiv trend med minskad sjukfrånvaro för flera förvaltningar 
som till exempel Miljöförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det sker en stor förändring i 
mars månad vilket tyder på att coronapandemin påverkat sjukfrånvaron negativ. Vid en jämförelse 
mellan perioderna 1804-1903 och 1904-2003 visar statistiken samtidigt att några förvaltningar har en 
minskad sjukfrånvaro trots pandemin. Som exempel kan nämnas Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och Tekniska förvaltningen.  
 
Tim 
Andelen timavlönade fortsatte minska under årets två första månader. Från mars har behovet och 
användandet av timavlönad personal ökat i takt med coronapandemins utveckling. Under pågående 
pandemi har det gått ut direktiv om att månadsanställa i större utsträckning.  
 
För att ha en balanserad nyttjandegrad av andelen timavlönade över tid arbetar förvaltningarna med 
insatser som ökad grundbemanning, optimerad bemanning och samarbete med bemanningsenheterna. 
Inom Vård- och äldreförvaltningen pågår till exempel ett projekt som syftar till att höja den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden. 
 
 



 
 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret 
Försörjningsenheten medverkar i ett nationellt projekt som leds av SKR, där syftet är att minska antalet 
hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Verksamheten arbetar för att fler personer ska bryta sitt 
långvariga bidragsberoende och att fler barn ska ha föräldrar som kan försörja dem genom ett arbete 
och att färre personer hamnar i utanförskap. 
För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det 
på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det 
svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller gått 
vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför den 
ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bland annat den alternativa arbetsmarknaden är en 
av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd. 
Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd är att växla bidrag 
mot lön, arbetsmarknadsanställningar, gå från passivt bidragsberoende till någon form av lönearbete. 
Verksamheten måste också lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och metodutveckling för att rätt 
personer ska bistånd med rätt summa. 
  
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa 
utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upphandlingsverksamhetens 
prissättning till nämnder och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra nytta 
av de vinster som kan uppstå vid upphandlingar. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur 
upphandlingsverksamheten skall finansieras av förvaltningarna. Här skall 
bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker utifrån avtalstrohet och 
nya ramavtal. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller 
inventarier som syftar till att i första hand använda det som Borås Stad 
redan äger. En för Borås Stad gemensam förmedling av inventarier ska 
starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker. 
Uppdraget tas över av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Stödet till första linjens chefer ska förstärkas. En plan med tydlig struktur 
för hur detta arbete ska bedrivas ska tas fram. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Behovet och kostnaden för att även erbjuda fria arbetsskor till de grupper 
som redan har fria arbetskläder ska utredas 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Borås Stad ska inte upplåta utrymme för sexistisk reklam, och när nya 
avtal med reklamföretag tecknas ska utrymme heller inte upplåtas för 
spelreklam. 

Tekniska 
nämnden  Ej genomfört 

 
 

Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige arbetar för att det nationella jämställdhetspolitiska målet och de 6 
underliggande delmålen ska uppnås. För att det ska ske finns det ett nationellt beslut om att 
arbeta med jämställdhetsintegrering som strategi. Borås Stad har ett Program för 
jämställdhetsintegrering som syftar till att höja kvaliteten, förbättra verksamheterna och 
säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt oavsett kön, bakgrund eller tillhörighet. 
I Program för jämställdhetsintegrering fastslås det också att varje nämnd ska ha en egen 
handlingsplan för jämställdhetsintegrering med åtgärder, behov av insatser och 
utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget.  
 
I program för jämställdhetsintegrering fastslås också att nämnderna årligen ska rapportera 
hur arbetet med handlingsplanen går samt hur de arbetar för att budgetprocessen och 
budgeten ska främja jämställdhet. I delårsrapporten ska nämndens intention från budgeten 



 
 

kring jämställdhetsarbetet följas upp genom att beskriva vilka effekter nämnden hittills har 
uppnått eller önskar att uppnå inom området. Fokus är att beskriva hur det dagliga arbetet 
kring jämställdhet bedrivs eller har förändrats inom verksamheten med ett externt fokus, det 
vill säga utifrån invånares, kunders, brukares och elevers mm perspektiv. Nedan följer några 
exempel på ”nya” aktiviteter som rapporterats från nämnderna i delårsrapporten per april. 
Överförmyndarnämnden har inlett ett projekt med att granska myndighetsutövningen utifrån 
ett genusperspektiv. Målet är att undersöka om ärenden handläggs olika beroende på vilket 
kön den hjälpsökande eller ställföreträdaren har. 
 
Tekniska nämnden har agerat på de marknadsundersökningar som visat på skillnader på hur 
trygghet upplevs i staden där kvinnor i större utsträckning än män upplever att mörka ytor 
och ostädade områden känns otrygga att vistas i. Belysning av gator, lekplatser och parker 
skapar en tryggare miljö för alla och förvaltningen har under året kontinuerligt sett över de 
delar som kan upplevas mörka och otrygga för stadens medborgare och åtgärdat otrygga 
platser. Att hålla staden väl underhållen ger större trygghet och får fler personer att vistas i 
det offentliga rummet. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har följt upp den internutbildning som genomfördes 2019 
med två långsiktiga aktiviteter. Dels har förvaltningen anlitat Hans Abrahamsson från 
Göteborgs universitet för att tillsammans med nyckelfunktioner på förvaltningen utbilda i 
social hållbarhet och rättighetsbaserat arbete. Kunskapsproduktionen ska ligga till grund för 
förvaltningens fortsatta arbete med delaktighet och medskapande utifrån ett rättighetsbaserat 
arbetssätt. Dels planeras en utbildningsdag för all personal inom samma område.  
Vård- och äldrenämnden tog under 2019 fram en rutin för våld i nära relation. Rutinen 
beskriver vad våld i nära relation är, vilket ansvar förvaltningen har, vilket stöd som kan ges 
samt hur chefer och medarbetare bör agera. Det har även tagits fram en rutin om 
kontaktvägar för samverkan med Arbetslivsnämndens Relationsvåldsenhet. Nu pågår ett 
arbete med att göra rutinerna kända i verksamheterna och kompetensutvecklingsinsatser för 
olika personalkategorier påbörjas. 
 
Arbetet med att utveckla användandet av könsuppdelad statistik för att kunna göra analyser 
utifrån jämställdhetsperspektivet fortsätter. Bland annat har Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  har påbörjat att närmare följa könsuppdelad statisk på olika 
områden såsom aktualiseringar, återaktualiseringar och insatser för att utifrån denna statisk 
göra fördjupade analyser. Nämnden kommer att se på möjligheten och angreppssätt för att 
göra en fördjupad analys av den könsuppdelade statistiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns. 
 
Tekniska nämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 1 600 tkr för anpassning till verkliga 
kapitalkostnader under 2020. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med 5,0 mnkr för  ökade 
hyreskostnader i samband med Borås Arenas ombyggnation. Medlen finns tidigare avsatta i 
kommunens centrala buffert. 

 
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 29,9 mnkr för mindre investeringar . 
 
Valnämnden beviljas att få utnyttja sitt ackumulerade resultat på 600 tkr  för att genomföra en 
översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler för att uppfylla tillgänglighetskraven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Ulf Olsson     
Kommunstyrelsens ordförande   
 

Magnus Widén 
Ekonomichef 
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§ 285 Dnr KS 2019-01112 1.1.6.4 

Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 

Kommunstyrelsens beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
 
Lägga ärendet till handlingarna.  
 
Kommunstyrelsen ser positivt på att majoriteten av aktiviteterna i åtgärds-
planerna för lupp är påbörjade och/eller avslutade. Ett utvecklingsområde inför 
slutrapporteringen och den kommande åtgärdsplanen är att se hur åtgärderna 
korrelerar med luppresultatet.          
 

Reservation 
Mot besluter reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från och med 2019 har respektive nämnd arbetat utifrån resultatet i Lupp-
undersökningen 2017 genom att ta fram en egen plan utifrån det resultat som 
berör nämnden. Åtgärdsplanen för nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 
2019-2021 och den egna nämnden beslutar och äger sin egen plan. 14 nämnder 
och bolag har planerade åtgärder och/eller beslut om att arbeta med lupp-
resultatet. Majoriteten av dessa har återkopplat och arbetet med åtgärdsplanerna 
pågår, övriga återrapporterar i slutrapporteringen 2021.               

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Lupp återrapportering 1,5 år  

2. Delrapport LUPP 1,5 år från Arbetslivsnämnden 2020-01-20 

3. Delrapport LUPP 1,5 år från Förskolenämnden 2020-02-26 

4. Delrapport LUPP 1,5 år från Vård-och äldrenämnden 2020-02-28  

5. Delrapport LUPP 1,5 år från Individ-och familjeomsorgsnämnden 2020-03-
20 

6. Delrapport. LUPP 1,5 år från Lokalförsörjningsnämnden 2020-03-20 

7. Delrapport LUPP 1,5 år från Överförmyndarnämnden 2020-03-26 

8. Delrapport LUPP 1,5 år från Fritids-och folkhälsonämnden 2020-03-27 

9. Delrapport LUPP 1,5 år från Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 
2020-04-01 

10. Delrapport LUPP 1,5 år från Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-02 
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11. Delrapport LUPP 1,5 år från Tekniska nämnden 2020-04-02 

12. Delrapport LUPP 1,5 år från Servicenämnden 2020-05-18 

13. Delrapport LUPP 1,5 år från Sociala omsorgsnämnden  2020-06-12 

14. Delrapport LUPP åtgärdsplan 1,5 år från Kulturnämnden 2020-06-15 

15. delrapport LUPP 1,5 år från Grundskolenämnden 2020-06-17  

 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Anna Svalander (L) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Lägga ärendet till handlingarna.  
Kommunstyrelsen ser positivt på att majoriteten av aktiviteterna i 
åtgärdsplanerna för lupp är påbörjade och/eller avslutade. Ett 
utvecklingsområde inför slutrapporteringen och den kommande åtgärdsplanen 
är att se hur åtgärderna korrelerar med luppresultatet. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Lägga ärendet till handlingarna.  
Kommunstyrelsen ser positivt på att majoriteten av aktiviteterna i 
åtgärdsplanerna för lupp är påbörjade och/eller avslutade. Ett utvecklings-
område inför slutrapporteringen och den kommande åtgärdsplanen är att se hur 
åtgärderna korrelerar med luppresultatet. 
Vidare noterar Kommunstyrelsen att många aktiviteter kring trygghetsstärkande 
insatser inte har genomförts eller har diffusa formuleringar avseende det 
kvarstående arbetet. Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder att särskilt 
prioritera dessa aktiviteter samt precisera de kvarstående insatserna, se bilaga. 
 

Proposition   
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
 



 
  2020-09-09 
Ekonomistyrning, 
Roger Cardell, tfn 033-35 70 40 

 
   
 
 
 
            Nämnderna 
 
 
 
 

Tider för Årsredovisning 2020, Budgetuppföljning 2021 
och Budget 2022  
 
För år 2021 skall nämndernas årsredovisning, nämndbudget, budgetuppfölj-
ningsrapporter och budgetförslag för år 2022 vara inlämnade till kommunstyrelsen 
vid följande tider. 
 
 

 Till KS Behandling KS 

Årsredovisning för år 2020 25 februari  12 april 
Nämndbudget för år 2021   4 januari    8 februari 
Budgetuppföljning till och med april 20 maj   21 juni 
Budgetuppföljning till och med augusti 24 september   25 oktober 
Budget för år 2022 27 augusti   11-12 okt, 25 okt 

 
Med ”inlämnade till kommunstyrelsen” avses att nämndernas material skall vara 
inkommit till kommunstyrelsens diarium senast angivna datum. Vad gäller 
budgetuppföljningarna per april och augusti kan det undantagsvis accepteras att 
presidiet avlämnar rapporten innan nämndbehandlingen.  
 
Nämndbudgeten för år 2021 förutsätts vara nämndbehandlad under december 
2020 för att därefter fastställas av KS den 8 februari 2021. Kommunstyrelsen 
fattar beslut om budgeten för 2021 den 25 oktober och Kommunfullmäktige gör 
detsamma den 18 november. Nämndbudgeten 2021 bör påbörjas direkt efter 
beslutet i Kommunstyrelsen och inte vänta tills efter KF. Ev. förändringar som 
sker efter Kommunfullmäktiges beslut får arbetas in därefter.  
 
 
 
EKONOMISTYRNING 
 
 
 
Roger Cardell 
Budget- och controllerchef 
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§ 96 Dnr KS 2020-00554 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Rose-Marie Liljenby Andersson (S) entledigas från sitt uppdrag som 
kommunalråd och som ledamot i Kommunstyrelsen den 31 augusti 2020. 
 
Ylva Lengberg (S) väljs till kommunalråd från och med 2020-09-01 till och med 
nästa gång val av kommunalråd förrättas. 
 
Nuvarande ersättaren Ylva Lengberg (S) väljs som ledamot i Kommunstyrelsen 
från och med 2020-09-01 till och med det tillfälle val av styrelse förrättas nästa 
gång. 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson (S) väljs till ersättare i Kommunstyrelsen från 
och med 2020-09-01 till och med det tillfälle val av styrelse förrättas nästa gång. 
 
Therése Björklund (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Borås 
Stadshus AB från och med 2020-09-01. 
 
Ylva Lengberg (S) väljs till ledamot i Borås Stadshus AB från och med  
2020-09-01 till och med 2022 års verksamhet. 
 
Therése Björklund (S) väljs till ersättare i Borås Stadshus AB från och med 
2020-09-01 till och med 2022 års verksamhet. 
 
Ylva Lengberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Förskole-
nämnden. 
 
Johan Dahlberg (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Kulturnämnden 
och ledamot i Kommunfullmäktige från och med 2020-09-01. 
 
Ulla Krok (S) entledigas från sitt uppdrag som ordförande i Valnämnden. 
 
Elisabeth Ivarsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Kultur-
nämnden. 
 
Raimon Tahvonen (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Tekniska 
nämnden. 
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Åke Ekvad (KD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Lokalförsörjnings-
nämnden, ersättare i Kommunfullmäktige samt ledamot i Kommunfullmäktiges 
beredningsgrupp för Medborgarinflytande. 
 
Nuvarande ersättaren Emanuel Mäkinen (KD) väljs till ledamot i Lokalförsörj-
ningsnämnden till och med 31 december 2022.  
 
Tomas Brandberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Borås 
Energi och Miljö AB. 
 
Ronny Nyberg (SD) väljs till ersättare i Borås Energi och Miljö AB till och med 
2022 års verksamhet. 
 
Jonas Ellerstrand (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Samhälls-
byggnadsnämnden. 
 
Jessica Halin (SD) väljs till ersättare i Samhällsbyggnadsnämnden till och med 
31 december 2022. 
 
Crister Spets (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Akademiplatsen 
AB. 
 
Emelia Silbvers (SD) väljs till ledamot i Akademiplatsen AB till och med 2022 
års verksamhet. 
 
Crister Spets (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Arvodesdelega-
tionen. 
 
Kristian Silbvers (SD) väljs till ledamot i Arvodesdelegationen till och med 31 
december 2022. 
 
Nikolas Mallek (S) väljs till ersättare i Sociala omsorgsnämnden till och med 31 
december 2022. 
 
Bengt Fröjdlund (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Stiftelsen LL 
Frimans donation. 
 
Sjuhärads Kommuner och Västra Götalandsregionen entledigar och utser 
gemensam revisor till uppdraget för Samordningsförbundet Sjuhärad och 
förslaget tillsänds samtliga kommuner för kommunalt beslut om gemensamt 
val: 
 
Ulf Sjösten (M) har entledigats från sitt uppdrag som revisor för 
Samordningsförbundet Sjuhärad. 
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Bo-Lennart Bäcklund (MP) har valts som revisor för Samordningsförbundet 
Sjuhärad till och med 2022 års verksamhet.    
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§ 99 Dnr KS 2019-00772 1.2.2.1 

Revidering av Riktlinjer för resor  

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 64, sid B 1839) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige 
 
Anta styrdokumentet Riktlinjer för resor.   
 

Reservationer 
Mot besluter reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Anna-Clara Stenström (M), Martin Nilsson (M), Jolly Bou Rahal (M), Lisa 
Berglund (KD), Ulf Sjösten (M), Anna Christensen (M), Birgitta Bergman (M), 
Hans Gustavsson (KD), Pirita Isegran (M), Nils-Åke Björklund (M), Magnus 
Sjödahl (KD), Annette Nordström (M), Valeria Kant (KD) och Per Månsson 
(M) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kom-
munstyrelsen.    
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Anders Alftberg 
(SD), Kristian Silbvers (SD), Ann-Charlotte Blomqvist (SD), Olle Engström 
(SD), Eva Eriksson (SD) och Maria Lindgren (SD) till förmån för Sverige-
demokraternas reservation i Kommunstyrelsen.                
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-02, § 103 
Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5 föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Anta styrdokumentet Riktlinjer för resor. 
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Anta 
styrdokumentet Riktlinjer för resor med föreslagna ändringar. 
 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Björn Qvarnström (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Anta det reviderade styrdokumentet Riktlinjer för 
resor.             
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Sammanfattning av ärendet 

Styrdokumentet Riktlinjer för resor fastställdes av kommunfullmäktige år 2004 
och har reviderats 2008, 2012 och 2016. I sin nuvarande version gäller 
dokumentet till och med året 2019. Riktlinjer är enligt stadens modell 
rekommenderade sätt att agera. Riktlinjer för resor har som mål att öka andelen 
hållbara, hälsofrämjande och kostnadseffektiva resor.    

Beslutsunderlag 

1. Komplettering till Miljö- och konsumentnämndens beslut om revidering av 
riktlinjer för resor, 2020-02-06 

2. § 351 Revidering av riktlinjer för resor, 2020-02-05    

 

Yrkanden 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen.   
 
Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen.   
 
Tom Andersson (MP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja bevarad. 
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Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås

program – verksamheter och metoder i riktning mot målen

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera

regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 21 augusti 2004, reviderad den 18 september 2008, 23 februari 2012, 16 juni 2016 

och 2020-08-27
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Årlig uppföljning enligt beskrivning i 
riktlinjerna. 

Dnr:MKN-2019-2210
Dokumentet gäller till och med: 2023 
Gäller för: Alla nämnder och bolag
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Riktlinjer för resor
Fyra principer
1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer.

2. Gå, cykla eller åk kollektivt.

3. Undvik resor med privat bil i tjänsten.

4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp.

Mål
Vi reser bara när det är nödvändigt och samordnar våra resor. Alla resor ska vara trafiksäkra. Andelen 
fossilbränslefria resor ska öka. Det ska vara enkelt att delta i och arrangera resfria möten. Det ska vara 
enkelt att välja alternativ som gynnar miljön, hälsan och ekonomin. 

Ansvar
Varje medarbetare ansvarar för att de egna resorna i tjänsten sker trafiksäkert, miljöanpassat och 
ekonomiskt. Förvaltnings- och bolagscheferna ansvarar för att riktlinjerna för resor ingår i introduktionen 
av nyanställda, och att verksamheter med regelbundna resor ruttplanerar dessa.

Fordon

Busskort och cyklar

Alla förvaltningar och bolag ska erbjuda busskort, tjänstecyklar och CE-märkt hjälm. Även Tekniska 
förvaltningens bilpool ska erbjuda tjänstecyklar.

Personbilar

Tekniska förvaltningen upphandlar alla kommunens personbilar. Servicekontoret beställer och förvaltar 
bilarna, och leasar dem till förvaltningar och bolag. Upphandling av fordon ska ske med hänsyn till 
Trafikverkets och Arbetsmiljöverkets krav på trafiksäkerhet. I första hand ska biogas- och elfordon 
väljas, i andra hand fordon som drivs av andra hållbara bränslen, i tredje hand andra miljöfordon enligt 
regeringens senaste definition. Om miljöfordon inte valts ska detta motiveras.

Bränsle

Vid tankning ska det mest hållbara bränslet väljas om alternativ finns. Oftast är biobaserade bränslen 
ett bra val, skulle rekommendationen ändras meddelas det via lämpliga kanaler.

Privata fordon i tjänsten

Vi ska undvika att använda privata fordon i tjänsten, och anställda har ingen skyldighet att använda 
sin egen bil. Milersättning för privat bil i tjänsten betalas bara om kommunägd bilinte finns att tillgå. 
Användning av privat bil i tjänsten ska godkännas av närmaste chef.

Planera resan
Vi ska eftersträva samåkning och att samordna ärenden.

Kortare resor

I närområdet ska vi välja kollektivtrafik, cykel eller gång. För resor med bil ska bilpoolsbilar användas i 
första hand. I andra hand ska andra kommunägda bilar användas före taxi, hyrd bil och privat fordon.



Längre resor

Längre resor ska i första hand ske med tåg eller buss. Flyg ska användas endast om andra alternativ, 
efter noggrann avvägning, bedöms orimliga. Flygresor med slutdestination Stockholm, samt andra 
flygresor av motsvarande längd, görs endast i nödfall. För resor till Danmark och Tyskland samt 
grannländer ska alltid tåg undersökas som första alternativ. Vid upphandling av resebyråtjänster 
ska höga krav ställas på kunskap och tekniska förutsättningar för att kunna boka långväga tågresor.

Alla resor beställs hos den resebyrå kommunen har avtal med. Beställning ska ske i god tid eftersom 
det kan ge lägre pris. 

Längre resor med bil ska ske endast i undantagsfall. I första hand ska kommunens fordon användas.

Alternativ till resor

Alla ska sträva efter att minska antalet körda mil genom att ersätta resor med till exempel telefonsamtal, 
telefonmöten, videokonferenser och chattkonferenser.

Egna möten

Den som organiserar ett möte ska i möjligaste mån anpassa tid och plats för att underlätta för deltagare 
att resa kollektivt. Inbjudan bör både informera om hur man tar sig till mötet med kollektivtrafik och 
uppmuntra till samåkning.

Ekonomi och arbetsmiljö

Trafiksäkerhet

Förare av minibussar ska ha utbildning i trafiksäkerhet. Alkolås ska finnas i alla fordon.

Parkering

Parkeringsplats med uttag för motorvärmare ska finnas för Borås Stads fordon, alternativt motorvärmare 
som drivs av bilens batteri. I takt med att efterfrågan på elfordon ökar, ska det finnas möjlighet att ladda 
dessa vid strategiskt utvalda parkeringsplatser. Arbetet följer Borås Stads plan för laddinfrastruktur 
för elfordon.

Sparsam körning

Anställda och förtroendevalda som kör över 100 mil per år i tjänsten ska utbildas i sparsam körning 
och trafiksäkerhet. Även övriga anställda bör erbjudas utbildningen.

Uppföljning
Riktlinjerna ska följas upp tillsammans med miljömål och klimatkompensation. Förvaltningarna och 
bolagen ska analysera sina resor och transporter för ständiga förbättringar. 

Miljöförvaltningen ska sammanställa uppföljningen.

Följande ska redovisas:

• Flygresor

• Antal mil som körts med kommunägda bilar.

• Resor med privat bil i tjänsten.

• Servicekontoret ska visa antal skador på fordon och skadekostnader för
respektive förvaltning.
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Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00585 1.1.4.2 

  

 

Revidering Visionen Borås 2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arbetsformen för arbetet med 

revideringen av Visionen Borås 2025, vilket berör arbetets inriktning, tidsplan 

och projektorganisation. 

Ärendet i sin helhet 

Dagens vision gäller till och med 2020. Visionens utgångspunkt är fortfarande 

hållbarhet och en vision i form av en berättelse kompletterad med strategiska 

målområden. Visionen ska gälla för alla som bor, arbetar, lever, umgås och 

möts i Borås. 

Den nuvarande visionens strategiska målområden har inte fått den 

genomslagskraft som förväntades. Revideringsarbetet fokuserar därför på att 

stärka visionens förankring, uppföljning, koppling till övriga styrdokument samt att nå ut 

med visionen till boråsarna- för underlätta att visionen om ett hållbart Borås kan 

nås och blir verklig för fler. Synpunkter som kan komma fram i arbetet med 

revideringen kan exempelvis beröra målområdena, strategierna samt 

tidshorisonten. 

Intressenter i arbetet med revideringen är; förtroendevalda, boråsare, 

näringslivet, föreningslivet och akademin. Intressenterna kommer att vara 

delaktiga i arbetet med revideringen genom att bjudas in till olika dialogforum 

och möten under hösten som fokuserar på hur vi vill se framtidens Borås.  

 

” Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade Borås. Visionen tillhör alla som bor och 

verkar i Borås: privatpersoner, företag, föreningar, organisationer. Ju fler som strävar efter att 

göra visionen till verklighet, desto större del av den kommer att bli sann. Borås Stad — 

alltså kommunen — blir en av flera drivande parter för att förverkliga drömmen” (Visionen 

Borås 2025). 

 

I dagens vision står att meningen med visionen är att alla som bor och verkar i 

Borås ska ha en gemensam strävan. Genom att göra en god förankring och en 

genomarbetad revidering av visionen kan också revideringsarbetet stärka att 

visionens syfte efterlevs. Intressenter i arbetet med revideringen är; 

förtroendevalda, boråsarna, näringslivet, föreningslivet och akademin. Dessa intressenter 

är därmed på olika sätt involverade i revideringsarbetets projektorganisation: 
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Exempel på referensgrupper som kan bjudas in är Kommunfullmäktige, Borås 

Möts, ortsråd, föreningsråd. Projektgruppens roll kommer vara att stötta upp i 

att nå ut till visionens intressenter; boråsarna, föreningslivet, akademin, 

näringslivet och de förtroendevalda. Projektgruppen kommer också fokusera på 

hur visionens förankring och återkoppling kan stärkas. Som beställare kommer 

Kommunstyrelsen få löpande information under arbetets gång 

 

Tidsplan: 

 

 

 

 

 

Ledningsgrupp 

Stadsdirektör 

Förvaltnings/bolags-

chefer 

Beställare 

Kommunstyrelsen 

Projektledare  

Referensgrupper 

Förtroendevalda 

Boråsarna 

Näringslivet 

Föreningslivet 

Akademin 
Projektgrupp 

Medarbetare från 

Näringslivet 

Föreningslivet 

Akademin 

 Borås Stad 
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Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Revidering Visionen Borås 2025 

   

Beslutet expedieras till 

1. Alla nämnder och bolag 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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§ 332 Dnr KS 2020-00585 1.1.4.2 

Revidering Visionen Borås 2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arbetsformen för arbetet med 
revideringen av Visionen Borås 2025, vilket berör arbetets inriktning, tidsplan 
och projektorganisation.  

Sammanfattning av ärendet 

Dagens vision gäller till och med 2020. Visionens utgångspunkt är fortfarande 
hållbarhet och en vision i form av en berättelse kompletterad med strategiska 
målområden. Visionen ska gälla för alla som bor, arbetar, lever, umgås och 
möts i Borås. 

Den nuvarande visionens strategiska målområden har inte fått den genomslags-
kraft som förväntades. Revideringsarbetet fokuserar därför på att stärka 
visionens förankring, uppföljning, koppling till övriga styrdokument samt att nå 
ut med visionen till boråsarna- för underlätta att visionen om ett hållbart Borås 
kan nås och blir verklig för fler. Synpunkter som kan komma fram i arbetet 
med revideringen kan exempelvis beröra målområdena, strategierna samt 
tidshorisonten. 

Intressenter i arbetet med revideringen är; förtroendevalda, boråsare, närings-
livet, föreningslivet och akademin. Intressenterna kommer att vara delaktiga i 
arbetet med revideringen genom att bjudas in till olika dialogforum och möten 
under hösten som fokuserar på hur vi vill se framtidens Borås.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Revidering Visionen Borås 2025 
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Plats och tid Kungsgatan 57, rum 3116 samt på distans via Microsoft Teams, onsdagen den 26 
augusti 2020 kl 13:00-15:00 (ajournering kl.14:15-14:45) 

Beslutande Ledamöter 

Jan Idehed (C), Ordförande 
Paul-Andre Safko (M), 1:e vice ordförande 
Sead Omerovic (S), 2:e vice ordförande 
Maria Hanafi (S) tjänstgör för Anja Liikaluoma (S) 
Jan Hyllstam (L) 
Sofia Wik (C) tjänstgör för Bo-Göran Gunnarsson (MP) 
Saveta Olsén (M) 
Harald Finlöf (KD) 
Olle Engström (SD) 

Närvarande Ersättare 
Ulf Landegren (C) 
Andreas Tammjärv (M) fr.o.m. kl.13:35, § 94-99 
Jonathan Tellbe (KD) 
Björn Malmquist (SD) 

Övriga Tjänstemän 
Magnus Palm, förvaltningschef 
Alf Iwarson, avdelningschef Gatuavdelningen 
Anders Hägerström, avdelningschef Park- och skogsavdelningen 
Christer Norberg, avdelningschef Persontransportsavdelningen 
Sara Wingren, ekonomichef 
Emma Nyström Svensson, nämndsekreterare 
Malin Grahmstad, nämndsekreterare Lokalförsörjningsförvaltningen 
Emina Slatina, verksamhetsutvecklare, § 93 
 

Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen, Kungsgatan 57, 2020-08-27 kl. 13:00 
 
Tillkännagivande av 
protokoll Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 28 augusti 2020 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 90-99 
 Emma Nyström Svensson  

 Ordförande 
  

 Jan Idehed  

 Justerare 
  

 Sead Omerovic  
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Ärendelista 

§ 90 Dnr TEN 19323 
Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare ................. 3 

§ 91 Dnr TEN 19324 
Godkännande av föredragningslista ................................................... 4 

§ 92 Dnr TEN 2020-00029 1.1.3.25 
Tekniska förvaltningen informerar ...................................................... 5 

§ 93 Dnr TEN 2020-00330 1.1.3.25 
Yttrande över Energi- och klimatstrategi............................................. 6 

§ 94 Dnr TEN 2020-00487 1.2.4.1 
Ekonomiuppföljning juli 2020 .............................................................. 8 

§ 95 Dnr TEN 2020-00474 1.2.4.1 
Delegering av beslut om uppföljning, Tertial 2 2020 ........................... 9 

§ 96 Dnr TEN 2020-00434 3.3.6.25 
Initiativärende gällande "Ökad trygghet på Hulta" ............................ 10 

§ 97 Dnr TEN 2020-00460 3.2.1.0 
Yttrande över föreskrifter för avfallshantering ................................... 12 

§ 98 Dnr TEN 2020-00505 1.1.3.1 
Anmälningsärenden ......................................................................... 14 

§ 99 Dnr TEN 2020-00033 1.1.3.1 
Redovisning av delegationsbeslut .................................................... 16 
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§ 90 Dnr TEN 19323  

Upprop och val av justeringsperson och dennes 
ersättare 

Tekniska nämndens beslut 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Sead Omerovic (S) med Ulf 
Landegren (C) som ersättare. Justeringen äger rum på Kungsgatan 57, 2020-08-
27 kl. 13:00.      
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§ 91 Dnr TEN 19324  

Godkännande av föredragningslista 

Tekniska nämndens beslut 

Upprättad föredragningslista godkänns.      
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§ 92 Dnr TEN 2020-00029 1.1.3.25 

Tekniska förvaltningen informerar  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Avdelningschef Christer Norberg informerar om att transporter till och från  
dagverksamheterna återigen kommer startas upp. Information gavs även om  
skolstarten. 

Avdelningschef Alf Iwarson informerar om arbetet vid GC-väg Söderbrogatan 
och kommande kommunikationsinsatser.  

Förvaltningschef Magnus Palm presenterar sig själv och informerar om 
ersättare av Tekniska nämndens nämndsekreterare under hösten 2020.       

Information gavs även om kommande stadsvandring arrangerad av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen den 17 september 2020.         
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§ 93 Dnr TEN 2020-00330 1.1.3.25 

Yttrande över Energi- och klimatstrategi 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Energi- och klimatstrategi 
med beaktande av nämndens synpunkter.    

Sammanfattning av ärendet 

Mycket som nämns i strategin, finns redan som en naturlig del inom Tekniska 
nämndens verksamhet. Vi bygger cykelbanor, arbetar med skogsförvaltningen 
med stor hänsyn till miljön. En hel del av nämndens miljöarbete beskrivs i den 
årliga redovisning som görs inom ramen för vår miljödiplomering. Kopplingen 
till ekonomin samt hur mycket pengar nämnden får, är ändå avgörande faktor i 
slutändan.   

Det pågår arbete med Trafikplan i Borås stad, för att främja hållbar utveckling 
av resande och se till att biltrafiken minskar. Tekniska nämnden ansvarar för 
stadens Cykelplan med fokus på att öka andelen cykelresor av det totala 
resandet. Satsningar görs även på persontransporter och en god kollektivtrafik.   

Tekniska förvaltningen ser fram emot satsningar som behöver göras när det 
kommer till träbyggnationer. Något som behöver inkluderas när man bygga 
bostäder som skapar mervärde, där i dagsläget saknas kopplingar till 
träbyggnationer i den fysiska planeringen.  

Om vi ska kunna bidra till upptag av koldioxid det vill säga de negativa 
utsläppen, behöver vi mer grönska i tätorter och centralorten. På det sättet kan 
vi bidra med att skapa en god miljö för de som bor, verkar och vistas i staden. 

När Coronapandemin blev ett faktum förväntades medarbetare utföra sitt 
arbete via distans vilket har underlättat för anställda att minska sitt 
klimatavtryck.   

Miljökrav ställs vid upphandlingar vilket skapar bra förutsättningar för att 
kunna konsumera mer hållbart vilket gynnar klimatet.     

Förslag 

Ordförande föreslår nämnden besluta att tillstyrka upprättat förslag till Energi- 
och klimatstrategi med beaktande av nämndens synpunkter 

Olle Engström (SD) föreslår nämnden besluta att avstyrka Energi- och 
klimatstrategin, enligt inlämnat alternativt förslag (biläggs protokollet).  
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Proposition  

Ordförande ställer proposition på bifall dels till hans egna förslag och dels till 
Olle Engströms (SD) alternativa förslag och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. Omröstning begärs och verkställs. 

Tekniska nämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall 
till ordförandes förslag, och nej-röst för bifall till Olle Engströms (SD) förslag. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen röstas ja av Harald Finlöf (KD), Saveta Olsén (M), Sofia Wik 
(C), Jan Hyllstam (L), Maria Hanafi (S), Sead Omerovic (S), Paul-Andre Safko 
(M), Jan Idehed (C), samt nej av Olle Engström (SD). 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Energi och klimatstrategi                  
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§ 94 Dnr TEN 2020-00487 1.2.4.1 

Ekonomiuppföljning juli 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten och översända densamma 
till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.               

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 augusti redogjort för det 
ekonomiska resultatet per juli 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Ekonomi juli 2020                 

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(18) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-26 
 

 

Tekniska nämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr TEN 2020-00474 1.2.4.1 

Delegering av beslut om uppföljning, Tertial 2 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt nämndens presidium att besluta på 
nämndens vägnar gällande godkännande utav uppföljningen för Tertial 2 2020 , 
Miljörapport Tertial 2 2020, Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 
2020 samt uppföljningen för Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget, augusti 2020.          

Sammanfattning av ärendet 

Såväl uppföljning för Tertial 2 2020 som Miljörapport Tertial 2 2020, 
Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020 samt uppföljning för 
Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020 måste vara 
expedierade till Kommunstyrelsen senast 2020-09-25. Då Tekniska nämndens 
sammanträde i september infaller 2020-09-30 behöver nämnden besluta att 
uppdra åt nämndens presidium att besluta på nämndens vägnar enligt KL 6 kap 
37§. Presidiet sammanträder 2020-09-22. På Tekniska nämndens sammanträde i 
september kommer ärendena att redovisas.    
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§ 96 Dnr TEN 2020-00434 3.3.6.25 

Initiativärende gällande "Ökad trygghet på Hulta" 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Olle Engström (SD) har för Sverigedemokraterna lämnat in ett initiativärende 
gällande ”Ökad trygghet på Hulta” (se beslutsunderlag 1).      

Avseende belysningen i Ekarängsparken: Tekniska förvaltningen de senaste fem 
år fått många synpunkter på att det är mörkt och kan därför upplevas som 
otryggt i parken. Synpunkter har inkommit från allmänhet, fältgruppen samt 
ifrån trygghetsvandringar. 

2015 och 2019 har kompletterande insatser gjorts avseende belysning (se 
beslutsunderlag 2). Avståndet mellan belysningsstolparna har minskats på de 
redan belysta gångvägarna samt att två gångvägar fått ny belysning. Om dessa 
gångvägar som löper genom Ekarängsparken i nord-sydlig riktning upplevs som 
otrygga beror det inte på avsaknaden av belysningspunkter.  

Stråket genom det som kallas för Stora Ekarängen är inte ett prioriterat 
parkstråk för att ta sig till skolan eller Hultatorg. På grund av att de flesta kan gå 
via Hansinggatan som löper parallellt med Stora Ekarängen. Hansinggatan är 
belyst och bör upplevas som tryggare eftersom den kantas av bebyggelse. 

Avseende belysning i parkerna Vallängen och Högagärdet så har parkerna setts 
som ej prioriterade parkstråk tidigare. Hänvisning för gång och cykel har därför 
gjorts till Hansinggatan, Vallängsgatan samt Kryddgårdsgatan.  

Avseende uppförande av en hundrastplats på Hulta eller Trandared: Tekniska 
förvaltningen efterfrågar ett beslut som förslagsvis beredes i Park och skogs-
utskotten avseende antalet hundrastplatser som behövs i kommunen. Förslaget 
från förvaltningen är att varje stadsdel samt tätort bör ha en hundrastplats att 
tillgå. Se beslutsunderlag 3 för befintliga hundrastplatser i kommunen.     

Förslag 

Ordförande föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna. 

Olle Engström (SD) föreslår nämnden besluta att återremittera ärendet i sin 
helhet till beredningsgruppen Park och skog för ytterligare komplettering och 
beredning, enligt inlämnat alternativt förslag (biläggs protokollet).  
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Proposition  

Ordförande ställer proposition på bifall dels till hans egna förslag och dels till 
Olle Engströms (SD) alternativa förslag och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja besvarad. Omröstning begärs och verkställs. 

Tekniska nämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall 
till ordförandes förslag, och nej-röst för bifall till Olle Engströms (SD) förslag. 

Omröstningsresultat 

Vid omröstningen röstas ja av Harald Finlöf (KD), Saveta Olsén (M), Sofia Wik 
(C), Jan Hyllstam (L), Maria Hanafi (S), Sead Omerovic (S), Paul-Andre Safko 
(M), Jan Idehed (C), samt nej av Olle Engström (SD).    

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende gällande: ”Ökad trygghet på Hulta” 

2. Insatser för att öka tryggheten i Ekarängsparken 2015-2019      

3. Hundrastplatser Borås Stad 20200728              
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§ 97 Dnr TEN 2020-00460 3.2.1.0 

Yttrande över föreskrifter för avfallshantering 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Avfallsföreskrifter för Borås 
Stad med beaktande av de synpunkter nämnden framfört i sitt yttrande.        

Sammanfattning av ärendet 

Enligt gällande lagstiftning ska det finnas en renhållningsordning för varje 
kommun. Avfallshanteringen i kommunerna regleras i miljöbalken och 
avfallsförordningen med tillhörande förordningar, föreskrifter och   
författningar. I Borås Stad gäller därutöver avfallsplanen och dessa lokala 
föreskrifter vilka tillsammans utgör kommunens renhållningsordning.  

Föreskrifterna reglerar kommunens ansvar för borttransport och återvinning 
eller bortskaffande av hushållsavfall  och därvid jämförligt avfall  från annan 
verksamhet. 

Tekniska nämnden anser inte att det är rimligt att kräva angivna 
dimensionerade mått som ”ska”-krav  på framkomlighet vid tömning av 
hushållsavfall som framgår under 3.3 Transportväg generellt. Angivna 
dimensioneringsmått återfinns i Avfall Sveriges ”Handbok för 
avfallsutrymmen” och utgör riktlinjer för utformning  av avfallsutrymmen vid 
ny- och ombyggnation. Föreskrifterna behöver kompletteras vad avser  
befintliga miljöer där det är svårt att uppnå den standard som beskrivs i aktuellt 
kapitel. Möjligheten att anpassa fordonens storlek bör beaktas både vad avser 
framkomlighet och trafiksäkerhet i befintliga miljöer. 

Lösningar för avfallshantering hanteras i planeringsskedet vid upprättande av 
detaljplan och vidare vid bygglovsprövning. Tekniska nämnden ser därför inte 
som sin uppgift att anvisa plats för avfallslösningar såsom framgår av avsnitt 
3.1.4 Anvisning av plats.  Tekniska nämnden har inte till uppgift att handlägga 
ärenden på privat mark och för  anläggande av avfallsanläggningar på allmän 
platsmark erfordras bygglov. 

Texten ”Snö. Snö som har uppsamlats från gator och torg får tippas på plats 
anvisad av Tekniska förvaltningen” stryks då den saknar koppling till 
hushållsavfall. I den mån borttransport av snö blir aktuellt på allmän platsmark 
ombesörjes detta helt av Tekniska förvaltningen. 

Tekniska nämnden har i övrigt inga synpunkter på upprättat förslag till 
Avfallsföreskrifter för Borås stad.               
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Beslutsunderlag 

1. Remiss: Föreskrifter för avfallshantering                  
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§ 98 Dnr TEN 2020-00505 1.1.3.1 

Anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden 
och lägger dem till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

1. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15  § 246 Revidering av 
Kommunstyrelsens delegationsordning 
Dnr TEN 2020-00441 

 

2. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15  § 263 Revidering skötselplan 
naturreservat Lindåsabäcken 
Dnr TEN 2020-00442 

 

3. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15  § 259 Budget 2021 
Dnr TEN 2020-00444 

 

4. Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15  § 255 Uppföljning intern 
kontrollplan 2019 
Dnr TEN 2020-00445 

 

5. Uppföljning av åtgärdsplan Spår och leder 2016-2020 samt ny åtgärdsplan 
Spår och leder 2020-2024 
Dnr TEN 2020-00463 

 

6. Vikariatsförordnande för Anders Hägerström som Tf förvaltningschef 
under tiden 2020-07-06—2020-07-10 

 

7. Vikariatsförordnande för Jan-Åke Claesson som Tf förvaltningschef under 
tiden 2020-07-13—2020-08-07 

 

8. Vikariatsförordnande för Besnik Bajrami som Tf avdelningschef för 
Persontransportsavdelningen under tiden 2020-07-06—2020-07-12 
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9. Vikariatsförordnande för Katrin Arvén som Tf avdelningschef för 
Persontransportsavdelningen under tiden 2020-07-20—2020-08-02 

 

10. Vikariatsförordnande för Anton Spets som Tf avdelningschef för Park- och 
skogsavdelningen under tiden 2020-07-13—2020-08-02 

 

11. Vikariatsförordnande för Kent Claesson som Tf avdelningschef för Park- 
och skogsavdelningen under tiden 2020-08-03—2020-08-16 

 

12. Vikariatsförordnande för Jan-Åke Claesson som Tf avdelningschef för 
Gatuavdelningen under tiden 2020-07-06—2020-08-09 

 

13. Protokoll från nämndberedningsgrupp Gata 2020-06-04 

 

14. Protokoll från nämndberedningsgrupp Park- och skog 2020-06-05 

 

15. Protokoll från nämndberedningsgrupp Persontransport 2020-06-04 

 

16. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2020-06-16 

 

17. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-06-24     
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§ 99 Dnr TEN 2020-00033 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem 
till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Upphandlingar nr  
Anbudsupphandlat: 

Objekt Entreprenör Summa Delegation 

Antagande av 
entreprenör och 
avdelande av medel för 
ombyggnad av 
taxiangöringar utanför 
Borås C. 

Servicekontoret 535 000 kronor  
(exkl. moms)  

6/2020 

    

Antagande av 
entreprenör och 
avdelande av medel för 
Göteborgsvägen mellan 
Tullabron och 
Magasinsgatan – 
Bussprioritering del 2 

Veidekke 
Entreprenad AB 

12 765 000 kronor 
(exkl. moms) 

7/2020 

    

Antagande av 
entreprenör och 
avdelande av medel för 
GC-bana 
Döbelnsgatan, 
nybyggnad av GC-bana 

Servicekontoret 721 007 kronor 
(exkl. moms) 

8/2020 

    

Antagande av 
entreprenör och 
avdelande av medel för 
Söderbrogatan/Södra 
torget, ombyggnad av 
GC-bana. 
 

Servicekontoret  3 550 000 kronor 
(exkl. moms) 

9/2020 
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Färdtjänst juni, 2020 

Överklaganden färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 45 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 16 st enstaka resor och generella 
beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till 
riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 
(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

61 st 

 
Färdtjänst juli, 2020 

Överklaganden färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 46 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 17 st enstaka resor och generella 
beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till 
riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 
(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

63 st 

 
Markupplåtelser  
Delegation nr 163-177/2020 
 
Trafikärenden 
Lokala trafikföreskrifter Nr 20-22/2020 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 79-88/2020 

Handikapptillstånd Nr 73-90/2020 
(varav 5 st avslag, 13 st nya/förlängning ) 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 23-24/2020 

Dispenser Nr 15/2020 

Dispenser från Trafikverket. yttrande  Nr 6-7/2020 (19 st + 12 st) 

Fordonsflyttning Nr 6-7/2020 (17 st + 21 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 6/2020 (22 st) 
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Boendeparkering, Lugnet Nr 6/2020 (19 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 6/2020 (3 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 6/2020 (6 st) 

Ny eller ändrad utfart 
Nr 6/2020 

  

SUMMA: 43 st 

 

Samhällsbyggnadsärenden 

- 
 
Enskilda vägar 

Delegation nr 13-15/2020 

 

Skadeärende 

Stadsjuristens PM: Skadeärende på Bokvägen, Målsryd 2020-08-10     

 

 

 

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

tekniska@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-26 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00033 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationer 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem 

till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

Upphandlingar 

- 

 

Färdtjänst augusti, 2020 

Överklaganden färdtjänst och 

riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 40 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 17 st enstaka resor och generella 

beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till 

riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 

(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

57 st 

 

Markupplåtelser  

Delegation nr 178-199/2020 

 

Trafikärenden 

Lokala trafikföreskrifter Nr 23-31/2020 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 89-100/2020 

Handikapptillstånd Nr 91-104/2020 

(varav 2 st avslag, 12 st nya/förlängning ) 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 25-32/2020 

Dispenser Nr 16-17/2020 

Dispenser från Trafikverket. yttrande  Nr 8/2020 (18 st) 

Fordonsflyttning Nr 8/2020 (17 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 7/2020 (25 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 7/2020 (35 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 7/2020 (6 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 7/2020 (0 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr 7/2020 

  

SUMMA: 52 st 

 

Samhällsbyggnadsärenden 

- 

 

Enskilda vägar 

Delegation nr 16-17/2020 

 

Skadeärende 

Skadeärende delegation nr 2, 2020-09-03 

 

 

Jan Idehed  

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 


