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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordinarie ledamöter kallas härmed 

till sammanträde på Olovsholmsgatan 32, plan 5, sal Tämta, tisdagen den 29 

september 2020 kl. 15:00. Beslutssammanträdet börjar kl. 17.00. Ersättare 

deltar via virtuellt mötesrum i Teams. 

Det är av stor vikt att ordinarie ledamöter meddelar respektive 

gruppledare vid förhinder. 

 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträden 

hållas inför stängda dörrar. 

 

Andreas Cerny 
Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämndens Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Eva Lindström, 0768-88 77 57 eller via e-post: 

eva.lindstrom@boras.se 

 

Gruppöverläggningar: 

Mitt-S-Samverkan, onsdagen den 23 september, kl. 17.30, Olovsholmsgatan 32, 

plan 5, konferensrum Tämta alternativt digitalt via Teams. 
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Godkännande av vidtagen åtgärd - Tertial 2 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner vidtagen åtgärd, 

budgetuppföljning Tertial 2 2020. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär hos Kommunfullmäktige att 

få använda det återstående ackumulerade resultatet.   

        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en rapport för tertial 2 

som godkänts vid presidiemötet 2020-09-14. Prognosen visar ett negativt 

resultat på 5 mnkr.    

 

Nämnden har förstärkt uppföljning av resultat för de elever som påverkats av 

vårens period av fjärr- och distansundervisning till följd av Covid19. 

         

Förvaltningen har genomfört åtgärdsplaner för skolorna som omfattar 17 mnkr 

och nämnden har beslutat att bufferten skall användas för underskottet på 

köpta och sålda platser.  

 

Nämnden har tidigare aviserat ökade kostnader på grund av corona med 8 

mnkr. En stor del av kostnaderna förknippas till undervisningen för att inte 

riskera elevernas måluppfyllelse. Nämnden har inte fått något besked om 

ytterligare resurser och har därför inte vidtagit dessa åtgärder fullt ut. 

Bedömningen i nuläget är merkostnader i undervisningen med 2 mnkr. 

Nämnden förutsätter att Covid19-kostnader hanteras centralt.               

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 2, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

                               

Samverkan 

FSG 2020-09-23 
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1  Inledning 

Nämnden kommer att redovisa ett negativt resultat om 5 mnkr. 

Eleverna i Borås Stads kommunala gymnasieskolor lyckas mycket väl med studierna, trots att 
undervisningen under våren genomfördes med distans- och fjärrundervisning. 

Personalens sjukfrånvaro har avvikit från det normala. Under mars och april ökade frånvaron, främst 
för medarbetare som utfört arbete i andra förvaltningar eller på plats i verksamhetens lokaler. 

Förvaltningen genomför i år åtgärdsplaner som omfattar 17 mnkr (2019 25,6 mnkr) och de egna 
verksamheterna beräknas lämna ett nollresultat. I budgeten för köpta-sålda platser finns en avvikelse på 
grund av fler elever placerade på dyra specialskolor utanför Borås och färre från grannkommunerna 
som vill studera i Borås ger en avvikelse på köpta-sålda. Utöver detta har en begäran om retroaktiv 
ersättning inkommit från en fristående skola som gick i konkurs 2013. 

Nämnden har tidigare aviserat ökade kostnader på grund av corona med 8 mnkr. En stor del av 
kostnaderna förknippas till undervisningen för att inte riskera elevernas måluppfyllelse. Nämnden har 
inte fått något besked om ytterligare resurser och har därför inte vidtagit dessa åtgärder fullt ut. 
Bedömningen i nuläget är merkostnader i undervisningen med 2 mnkr. 

Förvaltningen lånade även ut personal andra förvaltningar under perioden april - juni, till ett budgeterat 
värde på ca 4 mnkr. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 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 ansvarsfulla vuxna. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 
Andel elever som känner sig trygga i 
gymnasieskolan, %. 

95 100   

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 

Med anledning av den rådande Coronapandemin har Skolklimatsundersökningen inte kunnat 
genomföras under föregående läsår, utfall saknas således inom indikatorn. 
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2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 
Andel närproducerade livsmedel, %. 19,4 25 18,1 17,1 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Ufall 2019 avser perioden 2019-05-01 - 2019-12-31. Skolorna har anpassningskrav och 
livsmedelsbudgetarna är ansträngda, vilket leder till att man i många fall väljer billigast alternativ. 
Prognosen på helåret är att målet inte kommer uppnås. 

 
 

2.3 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 Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 
Andel ekologiska livsmedel, %. 44,4 50 40,1 40,7 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Skolorna har anpassningskrav och livsmedelsbudgetarna är ansträngda, vilket leder till att man i många 
fall väljer billigare alternativ. Konstruktionen med samordnad distribution är en viktig miljöåtgärd men 
har lett till dyrare upphandlingsavtal. Bedömningen är en 9% ökning som i förhållande till 
förvaltningens budget för livsmedelsinköp på 11 mnkr motsvarar 1 mnkr. Prognosen på helåret är att 
målet inte kommer uppnås. 
 

 
 

2.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 4,5 4,5 4,4 4,3 

 
Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 

10,3 20 9 7,5 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa upp och analysera 
sjukfrånvaron på individ- och verksamhetsnivå. Verksamheten arbetar aktivt med förutsättningar i 
arbetsmiljön, uppföljning av medarbetarenkät och att identifiera och vidta åtgärder på individ- grupp- 
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eller organisatorisk nivå vid behov. 
 
Sjukfrånvaron har sakta minskat i förvaltningen från hösten 2019. Perioden från mars månad 2020 med 
pandemin Covid-19 har dock inneburit en ökning. Den främsta orsaken är Folkhälsomyndighetens 
uppmaning om att vara hemma redan vid symtom på sjukdom. Under motsvarande period har andelen 
långa sjukfall minskat. Då en stor andel av förvaltningens medarbetare utförde arbetet från hemmet 
under våren blev dock inte ökningen av sjukfrånvaron så stor som befarat. 
 
Den fortsatta utvecklingen under hösten hänger ihop med pandemins utveckling. Huvudprincipen för 
eleverna är återigen närundervisning och medarbetarna utgår i huvudsak från arbetsplatsen. Ett antal 
åtgärder har genomförts i verksamheten i syfte att förebygga smittspridning. Fortsatt gäller 
Folkhälsomyndighetens uppmaning att vara hemma när man är sjuk eller vid symtom. Av den 
anledningen är det fortfarande osäkert om målvärdet uppnås för året. 
 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Under våren har anställningar av timavlönade medarbetare minskat, detta mot bakgrund av Covid 19 
och att stora delar av verksamheten inom kost och lokalvård inte var i behov av vikarier då eleverna 
hade fjärr- och distansundervisning. Under hösten väntas behovet av vikarier öka då verksamheten åter 
är igång som vanligt och då rekommendation från Folkhälsomyndigheten kvarstår om att vara hemma 
när man är sjuk och vid symtom. 
För att klara snabba omställningar i verksamheten finns periodvis behov av att förstärka antalet 
medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till 
elev eller för att täcka tillfällig frånvaro eller sjukfrånvaro av medarbetare.  

 
 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal, 

tertial eller halvår. 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Elevärenden Risk att elever i behov av 
särskilt stöd inte får särskilt 
stöd. 

Uppföljning av elevernas avbrott 
och skolnärvaro 
 

När en elev gör avbrott från sina 
studier anmäls det av ansvarig 
rektor till enheten som ansvarar för 
det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA-enheten). KAA-enheten 
arbetar sedan vidare med insatser 
för att stödja den unge tillbaka till 
studier eller annan sysselsättning.I 
arbetet med att följa elevernas 
närvaro har nya rutiner för 
uppföljning av frånvaro tagits fram, 
dessa implementeras under våren 
2020 och kommer att vara i drift från 
höstterminen 2020. 

Verksamhet inom KAA är 
uppstartad. 
Rutiner för frånvaro är 
framtagna och ute på remiss 
i verksamheten. 
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Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

Delegationsordning enligt KL Risk att beslut inte 
rapporteras till Gymnasie- 
och 
vuxenutbildningsnämnden 

Kontroll av att beslut rapporteras 
till GVUN. 
 

Förvaltningen har under våren 
genomfört översyn av 
vidaredelegering och överlämnat 
dem till verksamhetschefer. 
En uppföljning av anmälning av 
inkomna beslut är genomförd och 
visar på brister i återrapporteringen 
från verksamheter till förvaltning. 
Påvisade brister är meddelade till 
verksamhetschefer. 
Under hösten planerar förvaltningen 
att genomföra en information och 
utbildningsinsats i syfte att stärka 
rutiner kring korrekt rapportering.  

Inrapportering är under 
löpande bevakning men 
rapport har inte gjorts på 
grund av pågående fokus på 
COVID-19. Planering för 
utbildningsaktivitet under 
hösten är påbörjad. 

Budgetprocess Risk för överskridande av 
budget 

Budgetuppföljning 
 

Månadsvis uppföljning av 
budget och anpassningarna 
på skolorna genomförs 
enligt plan. 

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 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

3.3 Antal anmälda bisysslor 

Under perioden januari till augusti har 41 anmälningar om bisyssla inkommit till förvaltningen. 

Under 2020 har förvaltningen skärpt arbetet med att uppmärksamma vad som gäller vid bisyssla genom 
att ta fram en förvaltningsövergripande rutin och regler för "Vårt förhållningssätt, Bisyssla och 
Attestreglemente". 

I SAM-kalendern finns en aktivitet i januari månad där dessa rutiner och regler uppmärksammas på 
APT. 

  

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 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 84 433 113 707 76 281 81 246 4 965 5 500 

Avgifter och övriga intäkter 100 221 147 601 99 290 93 761 -5 529 -7 000 
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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 

Summa intäkter 184 654 261 308 175 571 175 007 -564 -1 500 

Personal -349 601 -501 485 -334 948 -335 288 -340 100 

Lokaler -49 109 -68 036 -45 357 -44 807 550 1 500 

Material och tjänster -150 077 -233 827 -154 316 -161 951 -7 635 -4 500 

Kapitalkostnader -1 275 -1 916 -1 277 -1 727 -450 -600 

Summa kostnader -550 062 -805 264 -535 898 -543 773 -7 875 -3 500 

Buffert (endast i budget) 0 -5 444 -3 629 0 3 629 0 

Nettokostnad -365 408 -549 400 -363 956 -368 766 -4 810 -5 000 

Kommunbidrag 350 370 549 400 363 956 363 956   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

-15 038 0 0 -4 810  -5 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel -15 038   -4 810  -5 000 

Ackumulerat resultat 19 434 3 469 3 469 3 469   

Resultatanalys 

Prognosen är ett underskott på 5 mnkr (med bufferten på 5,4 mnkr inräknad). 

Nämnden har beslutat använda den centrala bufferten på 5,4 Mnkr och ett ramtillskott på 4,5 mnkr för 
att hantera avvikelsen på köpta – sålda platser och flyktingersättningen inom gymnasieskolan. 

Nämnden har beslutat om åtgärdsplaner för en ekonomi i balans som sammanlagt omfattar 17 mnkr i 
år (25,6 mnkr föregående år), som kommer få full effekt i år och de egna verksamheterna beräknas 
lämna ett nollresultat. 

Avvikelsen härrör till budgeten för köpta-sålda platser och beror på fler elever placerade på dyra 
specialskolor utanför Borås och färre från grannkommunerna som vill studera i Borås. Utöver detta har 
en begäran om retroaktiv ersättning har inkommit från en fristående skola som gick i konkurs 2013. 

Risker i prognosen 

 Osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar köpta - sålda platser 
för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

 Osäkerhet råder gällande flyktingersättningen för att finansiera språkintroduktionen för 
gymnasiet, då dessa ansökningar görs terminsvis i efterhand och handläggningen hos 
myndigheten kan ta upp till ett år. 

 Coronasituationen har inneburit en mycket stor påverkan på nämndens verksamhet. Nämnden 
väntar på svar från Kommunstyrelsen, som tillskrivits om ekonomiskt tillskott för att täcka 
detta. 

 Volymökningen inom Vuxenutbildningen. 

 Förvaltningen har ett pågående rättsfall avseende ersättning till folkhögskola för sfi inom 
Vuxenutbildningen. 
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4.2 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 

Central administration       

Intäkt 325 695 464 1 597 1 133 1 700 

Kostnad -11 145 -17 695 -11 833 -12 630 -797 -1 700 

Nettokostnad -10 820 -17 000 -11 369 -11 033 336 0 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -696 -1 200 -804 -732 72 0 

Nettokostnad -696 -1 200 -804 -732 72 0 

Gymnasieskola       

Intäkt 110 545 153 896 104 026 96 859 -7 167 -6 500 

Kostnad -388 329 -563 952 -374 169 -375 405 -1 236 -3 944 

Nettokostnad -277 784 -410 056 -270 143 -278 546 -8 403 -10 444 

Vuxenutbildning       

Intäkt 69 672 96 282 65 319 72 915 7 596 5 300 

Kostnad -120 382 -174 282 -117 609 -125 418 -7 809 -5 300 

Nettokostnad -50 710 -78 000 -52 290 -52 503 -213 0 

Gymnasiesärskola       

Intäkt 5 906 12 404 8 030 5 999 -2 031 -2 000 

Kostnad -30 358 -48 238 -32 205 -30 230 1 975 2 000 

Nettokostnad -24 452 -35 834 -24 175 -24 231 -56 0 

Naturskola       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -27 -500 -333 -27 306 0 

Nettokostnad -27 -500 -333 -27 306 0 

Insatser enligt LSS       

Intäkt 1 974 2 448 1 332 1 313 -19 0 

Kostnad -2 870 -3 814 -2 545 -3 007 -462 0 

Nettokostnad -896 -1 366 -1 213 -1 694 -481 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -5 444 -3 629 0 3 629 5 444 

Nettokostnad 0 -5 444 -3 629 0 3 629 5 444 

Totalt       

Intäkt 188 422 265 725 179 171 178 683 -488 -1 500 

Kostnad -553 807 -815 125 -543 127 -547 449 -4 322 -3 500 

Nettokostnad -365 385 -549 400 -363 956 -368 766 -4 810 -5 000 

Central administration 

Verksamheten beräknas nå ett nollresultat. 

Verksamheten genomför effektiviseringar på 1,2 mnkr i år. 
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Politisk verksamhet 

Verksamheten beräknas nå ett nollresultat. 

Gymnasieskolan 

Prognosen för verksamheten är ett underskott på 5 mnkr med bufferten på 5,4 mnkr inräknad. 

Avvikelsen förklaras av: 

 högre kostnad för köpta platser (ökning av särskilda skolplaceringar) 

 lägre intäkt för sålda platser (färre elever från våra grannkommuner) 

 avslag på sökt ersättning från Migrationsverket (många åldersuppskrivningar) 

 retroaktiv friskoleersättning (begäran från konkursbo) 

Coronasituationen har inneburit en mycket stor påverkan på nämndens verksamhet. Nämnden väntar 
på svar från Kommunstyrelsen, som tillskrivits om ekonomiskt tillskott för att täcka detta. 

Skolorna genomför beslutade åtgärdsplaner i år som omfattar 14,8 mnkr (2019 25,5 mnkr) och de egna 
verksamheterna beräknas lämna ett nollresultat. 

Antagningsorganisationen för gymnasieskolan har anpassats för att ta emot så många sökande som 
möjligt. Fler platser har skapats på ekonomi- och samhällsprogrammen, där söktrycket är som högst. 
Resursfördelningsmodellen i förvaltningen innebär att det ska göras en elevavräkning inom 
gymnasieskolan per 15 sept. I huvudsak kommer det innebära att om det finns resurser motsvarande 
lediga platser i egna skolorna så förs de över till budgeten för köpta-sålda platser. 

En ny fristående gymnasieskola har etablerat sig i staden, Yrkesgymnasiet. 

Förvaltningen har av ett konkursbo fått en begäran om rättning av retroaktiv ersättning till fristående 
gymnasieskolor för åren 2010-2013 (avser en gymnasieskola som stängde juni 2013). 

Corona har under våren påverkat undervisningen i hög grad med fjärr- och distansundervisning. Under 
hösten är påverkan än så länge lägre då undervisning sker på plats i skolorna. Medarbetarna har gjort 
stora ansträngningar för att anpassa sig till situationen. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen beräknas lämna ett nollresultat. 

Verksamheten genomför beslutade åtgärdsplaner omfattande 1,1 mnkr, som får full effekt i år. 

Regeringens ekonomiska krispaket i samband med coronasituationen innebär riktade satsningar till 
yrkesutbildningarna inom Vuxenutbildningen. Dessutom har Arbetslivsnämnden vid möte 2020-04-21 
beslutat att överföra 5 mnkr till nämnden och dessa medel är särskilt riktade för yrkesinriktad sfi. 

När det gäller den egenfinansierade vuxenutbildningen ökar elevunderlaget generellt, vilket 
verksamheten ska hantera inom tilldelade medel, arbetet att hantera detta pågår. Flyktingersättningen 
har minskat kraftigt men många av dessa elever som varit externfinansierade är kvar inom 
vuxenutbildningens skolformer. Ökningen inom den egenfinansierade verksamheten späs därmed på 
ytterligare i år och beräknas fortsätta, vilket kommer medföra utmaningar inte bara i år utan även för 
kommande budgetår. 

Förvaltningen har ett pågående rättsfall avseende sfi-ersättning till en folkhögskola. Nivån på 
ersättningen som rättsfallet handlar om ligger på ca 4 mnkr. Stadsjuristen är inblandad i hanteringen av 
ärendet. 

Vuxenutbildningen koncentrerar verksamheten ytterligare kring huvudenheten på Fabriksgatan i 
centrum. 

Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan beräknas lämna ett nollresultat. 

Det finns en osäkerhet gällande elevantalet för sålda platser under höstterminen, vilket kan påverka 
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utfallet negativt. Elevantalet på gymnasiesärskolans nationella program är lägre än budgeterat, men på 
det individuella programmet är det fler elever. För att möta anpassningar till kommande budgetår är det 
viktigt att verksamheten hanterar elevförändringen inom tilldelade medel. 

Naturskolan 

Naturskolans verksamhet köps av verksamheten Navet till den budgeterade kostnaden, vilket innebär 
ett nollresultat. 

Insatser enligt LSS 

Verksamheten beräknas lämna ett nollresultat. 

Buffert 

Buffert är ianspråktagen för att hantera underskottet på gymnasiets köpta-sålda platser, enligt beslut i 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-03-31. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 

Medarbetarperspektiv 

Under perioden mars - juni hade corona-pandemin en mycket stor påverkan för förvaltningens 
medarbetare. Under ett dygn ställde verksamheten om till fjärr- och distansundervisning. Omställningen 
gick bra och alla medarbetare gjorde sitt bästa för att anpassa sig och komma med kreativa lösningar i 
denna situation. Alla corona-anpassningar som görs i verksamheten grundar sig på direktiv från 
regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. 

Som en följd av att eleverna inte var inne på skolan aktuell period lånade förvaltningen ut personal till 
andra förvaltningar med större behov. Från april lånades 39 medarbetare ut från skolornas 
serviceorganisationer (städ och skolmåltid), framförallt till stadens vård och omsorg. 

Höstterminens start har medfört ytterligare påverkan på medarbetare, eftersom verksamheten anpassats 
enligt nya direktiv från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Att hantera dessa direktiv 
samtidigt som vi bedriver skolförlagd undervisning medför utmaningar och bedömningen är att alla 
medarbetare hanterar detta bra. 

Elevperspektivet 

Under perioden mars - juni hade corona-pandemin en mycket stor påverkan i förvaltningen då den 
ordinarie undervisningen ställdes om från skolförlagd till fjärr- och distansundervisning över en natt. 
Omställningen gick i det stora hela gått mycket bra. Digital uppkoppling till eleverna kunde säkerställas, 
elevnärvaron på de digitala lektionerna var hög och eleverna presterade bra på de uppgifter som skulle 
genomföras digitalt. För att möjliggöra prövning av elevernas praktiska färdigheter fattade 
förvaltningen löpande beslut om undantag från fjärrundervisning. 

Rektorerna och lärarna gick igenom alla elever för att analysera studieprestationen och elevens prognos 
på måluppfyllelse under våren. Bedömningen är att ca 10% av eleverna fick behov av förlängd 
studietid/justerad studieplan och extra stöd i undervisningen under perioden med fjärr- och 
distansundervisning. 

Elevhälsans arbete fungerar i stort sett som normalt. Elevhälsan genomför samtal på samma sätt som 
tidigare, fast digitalt under perioden då eleverna inte var i skolan. Man följer upp närvaron, 
specialpedagogerna utför insatser kopplat till elevernas lärande. Elevhälsan har gjort en särskild 
planering för de elever som tidigare haft svårigheter i sitt lärande. 

Ekonomiperspektivet 

Situationen har medfört förlorade intäkter och minskade kostnader på skolrestaurangerna och 
elevcafeteriorna. Däremot har det medfört ökade kostnader för läromedel och personal på skolorna. 
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Dessa poster tar ut varandra, men presenteras för tydlighetens skull i tabellen nedan. 

Förvaltningen har lånat ut 39 medarbetare perioden april - juni, till ett budgeterat värde om ca 4 mnkr. 
Om detta utlån inte hade gjorts skulle mottagande förvaltningar dragit på sig ytterligare kostnader för 
att täcka upp sin bemanning. Detta är inte medtaget som en post i tabellen nedan, men nämnden begär 
kompensation för detta. 

Med anledning av elevernas behov av stöd och för att säkra måluppfyllelsen har det krävts förstärkta 
resurser i undervisningen. Nämnden har tidigare aviserat ökade kostnader  med 8 mnkr. En stor del av 
kostnaderna förknippas till undervisningen för att inte riskera elevernas måluppfyllelse.Nämnden har 
inte fått något besked om ytterligare resurser och har därför inte vidtagit dessa åtgärder fullt 
ut.Bedömningen i nuläget är merkostnader i undervisningen med 2 mnkr. Vid prognosarbetet på 
skolorna inför Tertialrapport 2 har det identifierats ökade personalkostnader på denna nivå, vilket 
presenteras i tabellen nedan. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Minskade kostnader livsmedel 2 000 

Minskade kostnader resor, konferenser elever och personal 500 

Förlorade intäkter elevcafeterior och lokaluthyrning (aula etc) -1 500 

Digitala verktyg för undervisningen -500 

Ordningsvakter och skolvärdar -500 

Högre kostnader för undervisningen, för att hinna i kapp och 
stötta elever som inte nått målen under vårterminen 

-2 000 

Summa -2 000 

6 Verksamheten 2020 

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

1. Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås 
Stad. 
Koncerninköp anlitas vid upphandling av utbildning på entreprenad vilket innebär att Borås Stads krav är med 
i kravställningen. 

2. Skolkort som gäller i kollektivtrafiken inom Borås kommun ska tilldelas elever som visat 
intresse genom ett aktivt val. Detta gäller gymnasieelever som är folkbokförda i Borås och som 
omfattas av studiehjälp, oavsett skolhuvudman. 
Förvaltningen har infört en rutin att eleverna ansöker om busskort inför läsårsstart. 

3. Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 
Förvaltningen har utsett representanter till styrgrupp och arbetsgrupp. 

4. Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder 
ska implementeras i nämndens ordinarie verksamhet. 
Förvaltningen är uppdaterad i projektet men har inte påbörjat implementering på grund av att utvecklingsarbete 
under våren pausades för att hantera corona samt att förvaltningen gärna hade sett en plan för samlat införande i 
alla stadens förvaltningar.  

5. Gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. 
Intern utredning har gjorts som visar att gymnasieskolan är avgiftsfri. 

 



 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Tertial 2 2020 11(11) 

7 Jämställdhetsperspektivet 

Målområde 1: Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

Med utgångspunkt i värdegrund, demokrati och mänskliga rättigheter, såsom det uttrycks i skolans 
styrdokument, bedrivs utbildningen likvärdigt för alla elever. I förvaltningens utvecklingsplan är 
värdegrund ett av tre utvecklingsområden och samtliga skolor i förvaltningen bedriver ett aktivt arbete i 
frågan. Värdegrundsarbetet ska främja alla elever lika värde, bland annat jämställdhet mellan könen. 
Inflytande utövas praktiskt i skolans olika inflytandeforum och genom det formativa perspektivet i 
undervisningen. Båda delarna utvärderas av alla verksamheter (på enhetsnivå) i den årliga i 
kvalitetsbedömningen. 

Identifierat utvecklingsområde för målområde Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet: 

Under läsåret 20/21 kommer förvaltningen att följa upp elevernas upplevelse av inflytande inom ramen 
för kvalitetsrapporten samt genom de inflytandeforum som finns i respektive verksamhet. 

Målområde 2: Makt och hälsa 

Främjande insatser är att skapa en skola där alla elever kan växa, trivas och utvecklas. Detta är en del av 
skolans grundläggande uppdrag och framgår av skollagen och läroplanerna. Det leder bland annat till en 
skola med ett gott skolklimat. En skola där eleven kan känna sig värdefull, få optimism och framtidstro. 
Den viktigaste skyddsfaktorn för barn och ungdomar är att klara skolan. 

De som är närmast eleven dvs undervisande lärare, elevens klassföreståndare/mentor kan tidigt 
upptäcka om något inte står rätt till. Varningstecken/ signaler kan bl a vara frånvaro/skolk, somatiska 
besvär, synliga skador av våld, elev får inte delta i aktivitet som skolan anordnar utanför skoltid eller på 
annan plats än skolan, vårdnadshavare deltar inte i skolan. 

Elevhälsans personal här ett särskilt hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. I detta ingår att skapa 
arbetsmiljöer som är gynnsamma för eleverna. 

Identifierat utvecklingsområde för målområdet Makt och hälsa: 

Under läsåret 20/21 kommer förvaltningen fortlöpande att följa upp frånvarostatistik enligt fastställd 
plan samt följa upp könsuppdelad frånvarostatistik och deltagande i idrottsundervisningen som ett 
underlag för en fördjupad analys. 

Målområde 3: Makt och mäns våld mot kvinnor 

Årligen genomförs en skolklimatundersökning där bland annat elevernas upplevelse av trygghet och 
studiero utvärderas. Eleverna besvarar även frågor om förekomsten av kränkande behandling och 
diskriminering. Resultatet utgör underlag för skolornas analys och åtgärder. Under läsåret 19/20 har 
Skolklimatsundersökningen inte kunnat genomföras pga. rådande Coronapandemi. Någon 
sammanställd förvaltningsövergripande analys är därför inte möjlig att göra. 

Identifierat utvecklingsområde inom målområdet Makt och mäns våld mot kvinnor: 

Handboken Förtryck i hederns namn kommer att revideras och implementeras i verksamheten. 
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8  Verksamhetsmått 

8.1 Gymnasieskola 

8.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasieskola 

  4 128 4 160 

Kommentar Aug 2020 Generellt för alla verksamhetsmått: 
Måtten per aug 2019 är inte framtagna på samma sätt som per aug 2020, varför de inte är jämförbara. Måtten per aug 2020 är 
framtagna genom lägga ihop befintliga elever (årskursuppflyttade) med antagna elever per 4 sept.  

Totalt antal elever i 
Borås Stads 
gymnasieskolor. 

 4 273 4 592 4 524 

Antal individer i Borås 
Stads kommunala 
aktivitetsansvar 

    

Kommentar Aug 2020 Antal individer i Kommunala Aktivitetsansvaret är inte ett budgetmått. Per augusti görs ingen mätning. 

Antal elever från andra 
kommuner. 

 997 1 048 949 

Antal elever hos extern 
utbildningsanordnare. 

 639 616 617 

8.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal asylsökande i 
gymnasieskolor i Borås 

 61  32 

Kommentar Aug 2020 Antal asylsökande i gymnasieskolor i Borås är inte ett budgetmått. 
 
Generellt för alla verksamhetsmått: 
Måtten per aug 2019 är inte framtagna på samma sätt som per aug 2020, varför de inte är jämförbara. Måtten per aug 2020 är 
framtagna genom lägga ihop befintliga elever (årskursuppflyttade) med antagna elever per 4 sept. 

Antal elever från Borås i 
andra kommuner 

 79 75 78 

Antal elever från Borås 
hos landsting 

 15 13 17 

Antal elever från Borås i 
fristående 
gymnasieskolor utanför 
Borås 

 53 51 62 

Antal elever från Borås i 
fristående 
gymnasieskolor i Borås 

 463 478 460 
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8.2 Gymnasiesärskola 

8.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasiesärskola 

  75 76 

Kommentar Aug 2020 
Generellt för alla verksamhetsmått: 
Måtten per aug 2019 är inte framtagna på samma sätt som per aug 2020, varför de inte är jämförbara. Måtten per aug 2020 är 
framtagna genom lägga ihop befintliga elever (årskursuppflyttade) med antagna elever per 4 sept. 

Totalt antal elever i 
Borås Stads 
gymnasiesärskolor 

 96 103 104 

Antal elever från andra 
kommuner 

 29 33 32 

8.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal elever från Borås i 
andra kommuner 

 6 5 4 

Kommentar Aug 2020 
Generellt för alla verksamhetsmått: 
Måtten per aug 2019 är inte framtagna på samma sätt som per aug 2020, varför de inte är jämförbara. Måtten per aug 2020 är 
framtagna genom lägga ihop befintliga elever (årskursuppflyttade) med antagna elever per 4 sept. 

9  Investeringar 

9.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Avvikelse 2020 Prognos 2020 

Viskastrandsgymnasiet, inventarier 2 000 000 760 179 1 239 821 2 000 000 

Summa 2 000 000 760 179 1 239 821 2 000 000 

Analys 

Prognosen är att Viskastrandsgymnasiet kommer nyttja hela investeringsutrymmet under året. Inköpen 
under våren är inbromsade pga corona-situationen. 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

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

 Genomfört Studier från SKL visar att en god arbetsmiljö och bra 
arbetsförhållanden gör att fler planerar att arbeta längre. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar 
systematiskt med arbetsmiljöarbetet för att skapa bra 
arbetsförhållande och välfungerande verksamheter. Utifrån 
heltidsbestämmelsen som finns i Borås Stad ges också 
möjlighet till stor valfrihet i hur mycket man vill jobba, vilket 
också är en faktor som gör att man vill stanna kvar i arbetslivet. 
Genom att vara anställd i bemanningsenheten ökar möjligheten 
att själva välja var och när man vill jobba, vilket skapar bra 
förutsättningar för de som tagit ut ålderspension att fortsätta vara 
verksamma. Dessa personer, både de som tagit ut 
ålderspension, men även de som är kvar i sin ordinarie 
anställning efter 66 år fyllda, är en enormt viktig resurs på 
förvaltningen, vilket också visas i och med KAL-gruppens beslut 
om lönetillägg för personer över 66 år inom svårrekryterade 
grupper. Från mars 2020 har förhandlingsdelegationen fattat 
beslut om att öka tillägget till 3000 kr/heltidstjänst. Under våren 
2019 startade ett övergripande arbete i Borås Stad med att 
jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. 
I detta arbete, som samordnas och leds av personalchefen, är 
grupper sammansatta av medarbetare från HR på samtliga av 
Borås Stads förvaltningar för att skapa ett helhetsperspektiv i 
frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef är aktiva. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Genomfört Borås Stad har heltid för alla tillsvidareanställda för att främja 
jämställdheten, arbetsmiljön och hälsan. Heltidsbeslutet för 
Borås Stad är fullt ut infört i förvaltningen. Efter juni månad var 
andelen heltidstjänster 97,6 % av förvaltningens 
tillsvidaretjänster. Förvaltningen möjliggör i första hand arbete på 
deltid utifrån lagkrav. Annan ledighet beviljas utifrån 
verksamhetens behov. Förvaltningen ansöker i undantagsfall om 
dispens från heltidsbeslutet. Det handlar främst om lärartjänster 
inom specialidrott och lärartjänster för kurser inom specifika 
yrkesutbildningar. Medarbetare som är anställda på dessa 
tjänster kombinerar arbetet med andra anställningar eller 
uppdrag utanför Borås Stad. Dessa medarbetare har också 
företrädesrätt till heltid i förvaltningen inom ramen för sitt 
anställningsavtal om de skulle önska det och om möjlighet skulle 
uppstå. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Genomfört Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar 
kontinuerligt med att följa upp och analysera sjukfrånvaron på 
individ- och verksamhetsnivå. Verksamheten arbetar aktivt med 
förutsättningar i arbetsmiljön, uppföljning av medarbetarenkät 
och att identifiera och vidta åtgärder på individ- grupp- eller 
organisatorisk nivå vid behov. 
Sjukfrånvaron har sakta gått ner från hösten 2019. Utvecklingen 
av Covid-19 under våren 2020 kommer att påverka nyckeltalets 
utfall för året. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Genomfört Skolans digitalisering är ett av förvaltningens prioriterade 
utvecklingsområden. Dels utifrån ett likvärdighetsperspektiv 
kopplat till elevernas måluppfyllelse men också som en del i att 
skapa värdeskapande tid för lärarna/medarbetarna. Samtliga 
lärare och elever har tillgång till ett personligt digitalt verktyg och 
flera insatser har genomförts för att skapa goda förutsättningar 
för skolans digitalisering bl.a. en gemensam skolportal för 
inloggning i samtliga pedagogiska system. Förvaltningen har 
dessutom under året startat upp ett arbete med att ta fram en 
gemensam digitaliseringsplan för förvaltningen, ett arbete som 
syftar till att höja den digitala kompetensen samt skapa 
likvärdiga förutsättningar för eleverna. 

Arbetet med skolans digitalisering har under året hämmats av  
driftsproblem i ett av de stora administrativa systemen (IST) 
samt att Covid 19 begränsat möjligheten att slutföra arbetet med 
digitaliseringsplanen inom satt tidsram, arbetet kommer att 
fortsätta när ordinarie verksamhet återupptas. Förvaltningens 
bedömning är att den digitala kompetensen hos samtliga lärare 
kommer att öka avsevärt under den tid som undervisningen 
bedrivs genom fjärr- och distansundervisning vilket i 
förlängningen kommer att frigöra värdeskapande tid 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

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

 Genomfört En väg in i Borås Stad - rekrytering av timavlönade 

medarbetare. Uppföljning och samtal för att medarbetarna skall 
skaffa sig rätt kompetens och arbeta kvar i Borås Stad. 
Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) - nämnden samverkar 

med Arbetslivsnämnden i syfte att ungdomar inom målgruppen 
ska återgå i utbildning eller bli 
anställningsbara.Vuxenutbildningen arbetar med: 
Integrationsmodellen. Integrationsmodellen går ut på att 

personer som står långt från arbetsmarknaden får möjlighet att 
genom en tre-stegsmodell utbilda sig till ett bristyrke såsom 
exempelvis lokalvårdare, omvårdnadspersonal eller kock. SFI-
kombi - SFI kombineras med yrkesutbildning i syfte att individen 
ska komma ut på arbetsmarknaden snabbare. Dua-
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

delegationen för unga ut i arbete.Utbildningskontrakt innebär 
att de ungdomar över 20 år som inte har en färdig 
gymnasieexamen får möjlighet och stöd i att göra klart den. 
Under våren 2019 startade ett övergripande arbete i Borås Stad 
med att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från förvaltningen är aktiva deltagare i flera av grupperna. 
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Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 

2021/2022 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antar gymnasieskolans 

antagningsorganisation för läsåret 2021/2022.              

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar om gymnasieskolans 

antagningsorganisation för läsåret 2021/2022.  

 

Förändringar mot föregående års antagningsorganisation består bland annat av 

att Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet gör platser på 

Yrkesintroduktion sökbara mot tio olika yrkesprogram. Flest platser förläggs på 

Yrkesintroduktion mot Restaurang- och livsmedelsprogrammet.  

 

Almåsgymnasiet startar inte Ekonomiprogrammet och 

Naturvetenskapsprogrammet. 

 

Bäckängsgymnasiet utökar antagningsorganisationen med en klass på 

Samhällsvetenskapsprogrammet. Samhällsvetenskapsprogrammet och 

Ekonomiprogrammet blir därmed de två största gymnasieprogrammen med 

270 respektive 210 platser. 

 

Sven Eriksonsgymnasiet startar återigen spetsutbildningen Logistik och E-

handel.                

               

Beslutsunderlag 

1. Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2021/2022            

 

Samverkan 

FSG 2020-09-23 
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Ordförande 
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Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2020/21  
Enligt skollagen är varje kommun skyldig att erbjuda utbildning för samtliga 
ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande utbildning och 
som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första kalender-
halvåret det år de fyller 20 år. 
Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska så långt det är 
möjligt anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål. 
 
 
Studievägs- Program/Inriktning Antal platser 
kod 
 
BA Bygg- och anläggningsprogrammet  70 
BAHUS0L Husbyggnad, Lärling  10   
BAMAL0L Måleri, Lärling   5 
IMVBA Programinriktat val mot Bygg- och   5 
 anläggningsprogrammet    
IMYBA Yrkesintroduktion mot Bygg- och  10 
 anläggningsprogrammet     
 
BF Barn- och Fritidsprogrammet  60 (SE 28, AL 32) 
BFPED0L Pedagogiskt arbete, Lärling AL 8 
BFFRI0L Fritid och hälsa, Lärling                 AL  2 
IMVBF Programinriktat val mot Barn- och                12 (SE 2, AL 10) 
 fritidsprogrammet                  
IMYBF Yrkesintroduktion mot Barn- och                AL 8 
 fritidsprogrammet 
 
 
EE El- och Energiprogrammet  62 
IMVEE Programinriktat val mot El- och Energi-   2 
 programmet     
    
EK Ekonomiprogrammet  210 
IMVEK Programinriktat val mot Ekonomi-   5 
 programmet   
  
ES Estetiska programmet   
ESBIL Bild och formgivning      15 
IMVES Programinriktat val mot Estetiska programmet,  1 
 Bild och formgivning    
ESDESVE Särskild variant, Design   15 
ESDAN Dans   16  
ESMUS Musik   29 
IMVES Programinriktat val mot Estetiska programmet,  1 
 Musik    
ESTEA Teater      14 
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Studievägs- Program/Inriktning Antal platser 
kod      
 
FT Fordons- och transportprogrammet    70 
IMVFT Programinriktat val mot Fordons- och    5 
 transportprogrammet 
IMYFT Yrkesintroduktion mot Fordons- och    10 
 transportprogrammet              
    
HA Handels- och administrationsprogrammet   46 
HAADM0L Administrativ service, Lärling   4       
HAHAN0L Handel och service, Lärling   6 
IMVHA Programinriktat val mot Handels- och   12 
 administrationsprogrammet 
IMYHA Yrkesintroduktion mot Handels- och    10 
 administrationsprogrammet   
 
 
HT Hotell- och turismprogrammet   14 
HTHOT0L Hotell och konferens, Lärling   6 
IMVHT Programinriktat val mot Hotell-   6 
 och turismprogrammet  
IMYHT Yrkesintroduktion mot Hotell-     10 
 och turismprogrammet   
 
 
HU Humanistiska programmet   60 
IMVHU Programinriktat val mot   2 
 Humanistiska programmet     
  
 
HV Hantverksprogrammet   
HVFLO Florist  16 
HVFLO0L  Florist, Lärling  2 
IMVHV Programinriktat val mot  4 
 Hantverksprogrammet, Florist 
IMYHV Yrkesintroduktion mot   4 
 Hantverksprogrammet, Florist 
HVFRS Frisör, barberare,   30 
 och hår- och makeupstylist 
HVFRS0L Frisör, barberare   3 
 och hår- och makeupstylist, lärling   
IMVHV Programinriktat val mot  4 
 Hantverksprogrammet, Frisör, barberare,    
 och hår- och makeupstylist 
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Studievägs- Program/Inriktning Antal platser 
Kod 
 
IN Industritekniska programmet    
INPRK Produkt och maskinteknik    14 
INSVE Svetsteknik   8 
IMVIN Programinriktat val mot Industritekniska   2 
 programmet, Produkt och maskinteknik 
IMVIN Programinriktat val mot Industritekniska   2 
 programmet, Svetsteknik 
IMYIN Yrkesintroduktion mot Industritekniska   4 
 programmet, Produkt och maskinteknik 
IMYIN Yrkesintroduktion mot Industritekniska   4 
 programmet, Svetsteknik 
 
   
NA Naturvetenskapsprogrammet  180 
IMVNA Programinriktat val mot Natur-  2  
 vetenskapsprogrammet   
   
 
RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet   30 
RLKOK0L Kök och servering, Lärling   5       
RLBAG0L Bageri och konditori, Lärling   2 
IMVRL Programinriktat val mot Restaurang- och   10 
 livsmedelsprogrammet   
IMYRL Yrkesintroduktion mot Restaurang- och   16 
 livsmedelsprogrammet        
 
    
SA Samhällsvetenskapsprogrammet  270 (BÄ 210, VS 60) 
IMVSA Programinriktat val mot Samhälls-  5 (BÄ 3, VS 2)
 vetenskapsprogrammet   
  
  
TE Teknikprogrammet   120 
IMVTE Programinriktat val mot   2 
 Teknikprogrammet 
  
   
VF VVS- och fastighetsprogrammet   24 
IMVVF Programinriktat val mot VVS-   2 
 och fastighetsprogrammet 
IMYVF Yrkesintroduktion mot VVS-   4 
 och fastighetsprogrammet 
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Studievägs- Program/Inriktning Antal platser 
kod    
 
VO Vård- och omsorgsprogrammet   40 
VOVAR0L Lärling   10 
IMVVO Programinriktat val mot Vård- och    12 
 omsorgsprogrammet  
IMYVO Yrkesintroduktion mot Vård- och   10 
 omsorgsprogrammet  
 
 
VIDES Fjärde tekniskt år, Design och produktutveckling  12 
VIINF Fjärde tekniskt år, Informationsteknik   12 
VISAM Fjärde tekniskt år, Samhällsbyggande   12 
VIPRO Fjärde tekniskt år, Produktionsteknik   12 
 
 
EKENTVS Spetsutbildning Entreprenörsprogrammet  28 
 
 
TELOGVS Spetsutbildning Logistik och e-handel         30 
 
 
IB Internationell Baccalaureate   40 
 
 
IM Introduktionsprogrammen anordnas efter behov. 
 De som avses är Individuellt alternativ och  

Språkintroduktion. Programinriktat val och Yrkesintroduktion 
redovisas under respektive program och är sökbart. 

 
    
 
 Totalt antal platser 1808       
      
 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att anta 
gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2021/2022. 
 
 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Framtidens gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

 
1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att tillskriva 

Lokalförsörjningsnämnden om att: 
a) ta fram förslag i närområdet för Bäckängsgymnasiet avseende behov 

av utökning för undervisningslokaler, utökad kapacitet för matsal 
samt säkerställande av långsiktig lösning för idrottshall 

b) ta fram förslag i närområdet för Sven Eriksongymnasiet avseende 
behov av utökning för undervisningslokaler. 

 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda en form/modell där varje 
skola har en buffert med antal utbildningsplatser inom ramen för 
skolans maxkapacitet för att kunna anpassa verksamheten under 
antagningsprocessen. 
 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur lokalutnyttjandet på 
Almåsgymnasiet kan förbättras/ökas. Att utreda möjligheten att låta 
elever som är antagna till utbildningar på andra närbelägna 
gymnasieskolor läsa delar av utbildningen på Almåsgymnasiet ser 
nämnden som ett bra alternativ. 
 

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda möjligheterna att 
förfina/justera resursfördelningsmodellen så att extra resurser kommer 
de verksamheter till del som har störst avvikelse i socioekonomiska 
förutsättningar bland sina elever.  
 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utökar  Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningens uppdrag ”samverkan med näringsliv 
och högskola” med tilläggsuppdraget att utreda på vilket sätt Borås stad 
som enskild arbetsgivare och som samarbetspartner gentemot 
näringslivet kan förstärka yrkesprogrammens status. 
 

6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda gymnasiesärskolans 
framtida erbjudande och placering med extra fokus på elevernas behov 
och effektivt lokalutnyttjande.   



Borås Stad 
  Sida 

2(9) 

 

 

7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att följa och bevaka betänkandet 
”Utredningen om planering och dimensionering av komvux och 
gymnasieskola” och hålla nämnden informerad om Borås stad som 
skolhuvudman behöver förbereda sig för eventuella förändringar. 

 
8. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att den inte kommer 

att verka för en etablering av en ny gymnasieskola i Borås under 
innevarande mandatperiod. 
 

9. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar den politiska 
referensgruppens uppdrag avslutat. 

 
        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 29 

oktober 2019 att tillsätta en tillfällig politisk referensgrupp i arbetet med ny 

programstruktur för Borås gymnasieskola.  

Nämnden informerar i februari Kommunfullmäktige om fyra alternativa förslag 

för ny gymnasieskola. Efter politisk beredning görs bedömningen att ett mer 

avgränsat uppdrag behövde ges till den politiska referensgruppen.  

Vid nämndens möte 31 mars 2020 fastställs en uppdragsbeskrivning för den 

politiska referensgruppen och förvaltningen ges i  uppdrag att ta fram 

kompletterande underlag. Slutsatser från dessa redovisades vid nämndens 

planeringskonferens 16 juni 2020 och har nu resulterat i nämnda 

beslutspunkter.  

Förvaltningen har på uppdrag av referensgruppen kvalitetssäkrat 

befolkningsprognosen och konstaterat att det kommer att bli en ökning av 

gymnasieelever i Borås de kommande åren.  

Elevprognosen visar på en skillnad i behov av platser som till 2025 varierar 
mellan 300 – 560 platser. Den siffran är beroende av hur många elever som 
väljer att pendla in till Borås alternativt pendla ut från Borås samt andelen av 
elever som väljer friskolor för sin utbildning.  
 
Nämnden har de senaste åren tagit en del beslut som har påverkat tillgänglighet 

och utbud för gymnasieeleverna i Borås Stad. Satsning på en 

högskoleförberedande utbildning med inriktning mot beteende på 

Viskastrandsgymnasiet har varit lyckosam.  

Inför beslutet att inte flytta in i lokalerna i Kyllared övervägde nämnden flera 

alternativ och värderade dessa ur praktiska, ekonomiska och sociala perspektiv. 

Tillsammans med vetskapen att antalet elever på introduktionsprogrammet var 

kraftigt nedgående och  att man inte kunde hitta en hållbar lösning för att bygga 

upp en femte gymnasieskola i dessa lokaler beslutade nämnden att utlokalisera 

introduktionsprogrammet och inte flytta in i lokalerna i Kyllared.  
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I samband med beslut om att inte flytta in i lokalerna på Kyllared togs även 

beslut om ny organisation för introduktionsprogrammet som har skapat 

förutsättningar för en bättre integration för dessa elever.  

Nämnden har även försökt att skapa fler platser på naturprogrammet och 

ekonomiprogrammet genom att erbjuda dessa utbildningar på Almåsgymnasiet, 

en satsning som tyvärr inte kunnat genomföras då elevernas intresse för dessa 

utbildningar var för lågt.  

En viktig del i nämndens arbete med Framtidens gymnasieskola är att få till en 

bred politisk överenskommelse som håller över tid.  

 

Utreda möjligheter till utökning av undervisningslokaler 

 

Förvaltningens lokalbehov följer prognos för elevantal. En genomgång av 

tillgänglig statistik visar ökat antal elever under åren 2020 – 2030.  

 

 2018 2019 2025 2027 2030 

Ökning av ungdomar 

16-18 

3 790 3 827 

(+ 37) 

4447 

(+657) 

4 657 

(+867) 

4 898 

(+1108) 

Ökning av elever 0 + 31 +558 +737 +941 

 

Modellen ovan bygger på en ökning platser i friskolorna motsvarande 15%  av 

det totala elevantalet över tid, om de följer den utvecklingen behöver den egna 

antagningsorganisationen växa med mellan ca 300 – 560 platser till 2025. Att 

räkna med att friskolorna bygger ut och inte dimensionera den egna skolan för 

att kunna ta emot ökat elevantal kan skapa problem, förvaltningens 

rekommendation till politisk referensgrupp är att bygga ut för 500 platser till 

2025 och ytterligare 400 till 900 platser fram till 2030. Här behöver det finnas 

möjlighet att lägga till för att matcha elevprognosen i sin helhet.  Alltså 558 

platser till 2025 och 941 till 2030. 

En möjlighet att utöka kapacitet på Bäckängsgymnasiet avseende 

undervisningslokaler skulle vara att bygga till och / eller använda lokaler i 

närområdet. 

I samband med att fler lokaler används för Bäckängsgymnasiet och elevantalen 

ökar behöver möjligheter till utbyggnad av matsal och idrottshall undersökas. 

Förvaltningen konstaterar att matsalen är en trång sektor för 

Bäckängsgymnasiet som enligt dagens byggnorm ytmässigt räcker till ca 500 

elever. Att skolresturangen fungerar beror på att skolan har dragit ut på tiden 

för matservering från 11:00 fram till 13:40 vilket både är för tidigt och för sent 

för många elever. Trots detta finns det tillfällen med 450 elever som skall få 

plats att äta samtidigt och ett inflöde på över 120 elever / 5 minuter. 
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För idrotten klarar sig Bäckängsgymnasiet enbart tack vare möjligheten att 

utnyttja Sturehallen och den möjligheten är inte säker på sikt. De tider som 

skolan får tillgång till gör att det fungerar men ger inget utrymme för flexibilitet 

och gör att de lärare som undervisar i ett annat ämne har svårt att få bra 

scheman.   

 

Även Sven Erikssongymnasiet har idag ont om plats att utöka 

utbildningsplatser.  

 

Förslag: 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att tillskriva 
Lokalförsörjningsnämnden om att: 

a) ta fram förslag i närområdet för Bäckängsgymnasiet avseende behov 
av utökning för undervisningslokaler, utökad kapacitet för matsal 
samt säkerställande av långsiktig lösning för idrottshall 

b) ta fram förslag i närområdet för Sven Eriksongymnasiet avseende 
behov av utökning för undervisningslokaler. 

 

 

Utredning av modell för att anpassa utbildningsplatser till slutgiltig 

antagning 

 
Bland de som söker sig till den kommunala skolan i Borås så finns det 
skillnader mellan åren i vilka utbildningar och skolor som eleverna väljer i första 
hand.  
 
Under hösten 2020 och början av våren 2021 avser förvaltningen genomföra en 
marknadsundersökning för att få bättre kunskap om vad som påverkar 
elevernas preferenser för vissa skolor/utbildningar och vad de som går på 
högstadiet idag förväntas välja.  
 
Även med djupare förståelse för elevernas val så kommer preferenser att variera 
mellan år vilket talar emot dagens modell med en relativt statisk 
antagningsorganisation. Här ser den politiska referensgruppen ett behov av att 
utöka flexibiliteten för att bättre matcha elevernas framtida önskemål.  
 
Förslag: 
 
2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda en form/modell där varje skola har en 
buffert med antal utbildningsplatser inom ramen för skolans maxkapacitet för 
att kunna anpassa verksamheten under antagningsprocessen. 
 
Uppdraget skall redovisas:  Februari 2021 
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Utreda hur lokalutnyttjandet på Almåsgymnasiet kan förbättras/ökas. 
 
Förvaltningen har konstaterat att det råder brist på fysisk yta för att utöka 
antalet platser i befintliga lokaler.  
 
Enda skolan som har plats idag är Almåsgymnasiet där plats för 300 ytterligare 

elever finns tillgängligt. Den politiska referensgruppen anser att det är klokt och 

ansvarsfullt att använda de lokaler som finns tillgängliga innan kommunen 

binder upp sig i externa lokaler eller investerar i nya. Som exempel har det 

diskuterats möjlighet att låta elever från Sven Eriksongymnasiet respektive 

Viskastrandsgymnasiet där avstånden bedöms som överkomliga, ha viss 

undervisning förlagd på Almåsgymnasiet (vilket också förekommit tidigare). 

 

 
Förslag: 
 
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur lokalutnyttjandet på 
Almåsgymnasiet kan förbättras/ökas. Att utreda möjligheten att låta elever som 
är antagna till utbildningar på andra närbelägna gymnasieskolor delar av 
utbildningen på Almåsgymnasiet ser nämnden som ett bra alternativ. 
 
Uppdraget skall redovisas:  Februari 2021 

 
 
Utreda förfining av resursfördelningsmodellen för att skapa extra 
resurser där bäst resultat uppnås. 
 
Almåsgymnasiet har idag svikande elevunderlag då intresset för de program 
som erbjuds här har varit lägre de senaste åren.  
 
ALMÅSGYMNASIET  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Antalet sökande totalt 602 629 744 805 718 722 

Antalet förstahandssökande 284 304 341 367 296 274 

Antalet behöriga förstahandssökande 128 150 156 153 106 87 

Antalet antagna 193 221 211 216 170  ? 

Antalet antagna IMV (sökbara platser) 49 35 42 36 62  ? 

Totalt antagna 242 256 253 252 232  ? 

 
 
De traditionella praktiska utbildningarna som ges har på grund av lågt intresse 
även låga antagningspoäng vilket gör att organisationen behöver arbeta 
fokuserat för att få elever att bli godkända på sina kurser och klara sin 
gymnasieexamen. Detta görs idag med gott resultat, läsåret 2019/2020 tar 94% 
av Almåsgymnasiet elever examen. 
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Nämnden ser ett behov av att fördela resurser på ett sätt som underlättar för 
skolorna att arbeta extra med elever som har stora avvikelser i socioekonomisk 
bakgrund.  
 
 
Förslag: 
 
4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att utreda möjligheterna att förfina/justera 
resursfördelningsmodellen så att extra resurser kommer de verksamheter till del 
som har störst avvikelse i socioekonomiska förutsättningar bland sina elever.  
 
Uppdraget skall redovisas:  27 oktober 2020 

 
 
Utreda på vilket sätt Borås stad som enskild arbetsgivare och som 
samarbetspartner gentemot näringslivet kan förstärka 
yrkesprogrammens status. 
 
Idag väljer en ökad andel elever bort praktiska utbildningar till bristyrken till 
förmån för högskoleförberedande program. Den politiska referensgruppen ser 
framför sig hur Borås Stad som arbetsgivare skulle kunna ta fram incitament för 
att locka gymnasieungdomar till bristyrken.  
 
Förvaltningen har ett pågående uppdrag att stärka samarbetet med näringsliv 
och högskola där nämnden anser att det är lämpligt att detta ingår.  
 
Förslag: 
 
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden utökar  Gymnasie och 
vuxenutbildningsförvaltningens uppdrag ”Samverkan med näringsliv och 
högskola” med tilläggsuppdraget att utreda på vilket sätt Borås stad som enskild 
arbetsgivare och som samarbetspartner gentemot näringslivet kan förstärka 
yrkesprogrammens status. 
 
 
Gymnasiesärskolans framtida erbjudande och placering 
 
Gymnasiesärskolans verksamhet i Berglenagymnasiet finns i dag till stor del i 
äldre och därmed slitna lokaler som dessutom hyrs in externt. Nämnden ser ett 
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behov av att integrera dessa elever i övrig verksamhet och hitta sätt att bättre 
utnyttja tillgängliga lokaler.  
 
Idag är gymnasiesärskolans program spridda på flera fysiska enheter och det 
finns flera fördelar med att samla verksamheten på ett bättre sätt. För nationella 
programmet som idag finns på Bergslenagymnasiet ses möjligheten att flytta till 
Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.  
 
De elever som idag går det individuella programmet är uppdelade mellan lokaler 
på Almåsgymnasiet och Hulta ängar. Möjligheten till flytt av alla elever till Hulta 
ängar ska ingå i uppdraget.  
 
Referensgruppen ser att en mer centraliserad modell för gymnasiesärskolan 
skulle kunna uppnå ökade synergieffekter i lärarlag och utbildning. Utredning 
och analys ska göras utifrån elevernas behov och effektivt användande av lärar- 
och lokalresurser. Framtidens organisation av gymnasiesärskolan behöver 
beröras i utredningen där även elevhälsa och ledningsstruktur ingår. 
 
 
 
Förslag: 
 
6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda gymnasiesärskolans 
framtida erbjudande och placering med extra fokus på elevernas behov och 
effektivt lokalutnyttjande.   
 
Uppdraget skall redovisas:  Februari 2021 

 
 
Analysera betänkandet av ”Utredningen om planering och 
dimensionering av komvux och gymnasieskola” 
 

Utredaren Lars Stjernkvist har fått i uppdrag av regeringen att föreslå hur 
utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal 
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna (särvux) bättre kan planeras 
och dimensioneras utifrån regionala och nationella kompetensbehov. Syftet 
med utredningen är bland annat att trygga den regionala och nationella 
kompetensförsörjningen, effektivisera resursutnyttjandet och förbättra 
tillgången till ett allsidigt brett utbud av utbildningar av hög kvalitet. Syftet är 
även att främja en likvärdig utbildning och minska segregationen inom 
gymnasieskolan. 

Betänkandet är nu ute på remiss och svar väntas den 30 november 2020 

Utredaren sammanfattar själv sin utredning på DN-debatt 7e juni 2020: 

”Jag anser att åtgärder behöver vidtas inom en rad områden för att trygga 
kompetensförsörjningen, underlätta omställning och karriärbyte för vuxna, 
förenkla etableringen på arbetsmarknaden för ungdomar, samt inte minst för att 
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mer effektivt använda de resurser som samhället avsätter för utbildning. För att 
åstadkomma detta föreslår jag flera principiella förändringar: 

 Utbudet av utbildning bör bestämmas med hänsyn till både elevers 
efterfrågan och behov och arbetsmarknadens behov. I dag styr 
elevernas önskemål i hög grad vilka utbildningar som erbjuds i 
gymnasieskolan. Självklart är den enskildes drömmar en viktig drivkraft. 
Samtidigt är det inte rimligt att erbjuda ett utbud av utbildningar som 
leder till att många elever får svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Jag anser också att både tillgången till och bredden av yrkesutbildning i 
komvux behöver öka. 

 Staten ska stödja och styra skolhuvudmännen mer när det gäller 
planering och dimensionering av vilka utbildningar som ska erbjudas 
samt för gymnasieskolan hur många platser som ska finnas på dessa. 
Staten ska därför besluta om regionala ramar för utbudet inom 
gymnasieskolan och för yrkesutbildning inom komvux. 

 Den så kallade gymnasiemarknaden bör balanseras med mer inslag av 
planering och samarbete mellan huvudmän. Genom fördjupat 
kommunalt samarbete ska vuxna ges ökade möjlighet att söka ett 
bredare utbud av yrkesutbildning inom ett större område än den egna 
kommunen. 

 Fristående skolor utbildar i dag drygt en fjärdedel av eleverna i 
gymnasieskolan. Dessa skolor står därmed för en stor del av 
kompetensförsörjningen och bidrar till att trygga högskolornas 
rekryteringsbas. Jag anser att de fristående skolornas roll i 
utbildningssystemet ska stärkas och att lika villkor så långt möjligt ska 
gälla för huvudmän för fristående och kommunala skolor. Den ökade 
statliga styrningen av utbudet som jag föreslår ska därför gälla både 
kommunala och enskilda huvudmän.” 

Förslag:  

 
7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrar åt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen att följa och bevaka betänkandet ”Utredningen 
om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola” och hålla 
nämnden informerad om Borås stad som skolhuvudman behöver förbereda sig 
för eventuella förändringar. 
 
 
Ny gymnasieskola i Borås Stad 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har konstaterat att det råder stor 
osäkerhet i vilken utveckling elevantalet kommer att få under perioden fram till 
2025 och att den idag prognostiserade tillväxten på ca 560 elever kan rymmas 
inom dagens lokaler med hjälp av utbyggnad och maximal användning av 
befintliga lokaler.  
 
 
Förslag: 
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8. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att den inte kommer att 
verka för en etablering av en ny gymnasieskola i Borås under innevarande 
mandatperiod. 
 

9. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden förklarar den politiska 

referensgruppens uppdrag avslutat. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Plan 

vid samhällsstörningar och extraordinära händelser 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden fastställer förvaltningens Plan vid 

samhällsstörningar och extraordinära händelser.        

Ärendet i sin helhet 

Denna plan avser organisation av krisledningsarbete på förvaltningsnivå och 

omfattar Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Den nu gällande 

planen fastställdes av nämnden 2019-04-29 och har nu reviderats utifrån 

erfarenheter från förvaltningens krisledningsarbete under Coronapandemin. 

Ändringar har gjorts i krisledningsgruppens organisation. En ny funktion som 

sekreterare inrättas. Detta för att separera ansvaret för dagboken från den som 

ansvarar för dokumentation/protokoll vid uppstartsmöte och 

lägesgenomgångar. På samma sätt separeras ansvaret för förvaltningens 

funktionsbrevlåda från ansvaret för omvärldsbevakning. En ny funktion med 

ansvar för dagbok och förvaltningens funktionsbrevlåda inrättas. Tidigare 

ansvarsområden för analys respektive beredning slås samman och bemannas av 

ekonomichef samt förvaltningscontroller. 

Vissa textjusteringar har också gjorts för att harmonisera med Borås Stads 

centrala Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser.    

I övrigt visar utvärderingen att förvaltningens Plan vid samhällsstörningar och 

extraordinära händelser är ändamålsenlig.           

Beslutsunderlag 

1. GVUF, Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser, 2020-09-29                                

Samverkan 

FSG 2020-09-23 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 
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1   Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Plan vid 
 samhällsstörningar och extraordinära händelser 
 
1.1  Bakgrund 
Enligt Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser – 
Ledning och information ska varje förvaltning ha en väl genomarbetad och aktuell plan för 
hantering av extraordinära händelser för den egna verksamheten och ett väl fungerande 
krishanteringsarbete/krisstöd.  
 
Förvaltningarnas planer ska i sin utformning följa samma struktur som den centrala planen. 
Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma metodik som finns i 
den centrala krisledningsstaben, men även anpassas till de specifika kraven i de olika 
verksamheterna. 
 
Stora delar av krishanteringen kan genomföras med ordinarie organisation och med personalen i 
sina vanliga roller, men i vissa avseenden måste den ordinarie organisationen anpassas så att den 
motsvarar de speciella krav som ställs på kommunen vid en allvarlig händelse. Det gäller 
framförallt funktioner som ledning, samordning, information och rapportering. 
 
Denna plan avser organisation av krisledningsarbete på förvaltningsnivå och omfattar Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen. 
 

 
1.2  Vad är en kris? 
En kris är en allvarig händelse som medför att förvaltningen inte kan bedriva sin verksamhet som 
vanligt. Det krävs till exempel en större samordning, snabbare beslut och mer information och 
kommunikation än i vardagen. Det handlar om att leda under ibland kaotiska och oförutsägbara 
förhållanden. Krisledningsplanen aktiveras när: 

 ordinarie rutiner för ledning och samordning inte svarar mot situationens krav. 

 det finns ett stort behov av kriskommunikation. 

 det finns ett stort behov av samverkan med andra organisationer. 

 förvaltningens Beredskapsplan vid pandemisk influensa är aktiverad. 
 
 

1.3  Vad är en extraordinär händelse? 
Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting (SFS 2006:544, §4). 
 
 
 
 
Alla medarbetare ska meddela närmaste chef vid misstanke om att en allvarlig störning eller 
extraordinär händelse har, eller kan inträffa. Det åligger respektive chef att vidareförmedla 
informationen vidare i enlighet med beslutade rutiner såväl under kontorstid som utanför 
kontorstid. 
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1.4  Tre grundläggande principer 
Arbetet med samhällets krisberedskap utgår från följande tre grundläggande principer:  
 
Ansvarsprincipen  innebär att den som har ansvaret för en verksamhet under normala 
förhållanden har motsvarande ansvar under kris- och krigssituationer.  
 
Likhetsprincipen  innebär att en verksamhets lokalisering och organisation så långt det är 
möjligt ska vara den samma under fredstida förhållanden som under kris eller krig. 
 
Närhetsprincipen  innebär att kriser ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast 
berörda. 
 
Borås Stads centrala krisledningsstab aktiveras i det fall en händelse eller kris inte kan hanteras av 
den drabbade förvaltningen, eller i händelse som inte kan knytas till en specifik förvaltning. 
Stadens krisledningsnämnd får besluta att överta hela eller delar av verksamheten från övriga 
nämnder, i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen. 
 

 
1.5  Tjänsteman i beredskap (TiB) 
För att tidigt få indikationer och kännedom om möjliga samhällsstörningar har Borås Stad 

funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB). TiB är en central funktion på Stadsledningskansliet 

som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska initiera och samordna det inledande krisarbetet 

för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser. TiB kontaktas framförallt vid 

händelser som berör många verksamheter eller vid händelser som kan komma att eskalera eller få 

långtgående konsekvenser. 

 

TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och kan nås på ett telefonnummer som 

förvaltningschefer, bolags-vd, säkerhetssamordare, räddningstjänst, polis, SOS och andra utvalda 

och viktiga funktioner har tillgång till. TiB har ansvar för att kontakta interna och externa aktörer. 

TiB har också ansvaret för att kontakta personer eller funktioner som snabbt behöver få kännedom 

om händelsen. TiB har Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som 

stöd. 

 
1.6 Planens aktualitet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser fastställs av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för varje ny mandatperiod samt 
vid behov av revidering. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för att hålla Plan vid samhällsstörningar 
och extraordinära händelser uppdaterad och väl genomarbetad. Planen bör ses över 1 gång/år, 
och bilagor med larmlistor/kontaktuppgifter ska uppdateras 2 gånger/år. Bilagorna fastställs av 
förvaltningschefen. 
 
 
 
 
 



 

 7 

 
 
 
 
 

2   Organisation av krisledningsgruppen 
 

2.1  Beslut om aktivering/avaktivering 
Förvaltningschef eller dess ersättare fattar beslut om att aktivera förvaltningens Plan vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser. Beslutet ska dokumenteras och nämndens 
presidium, Borås Stads Stadsdirektör och Kommunikationschef ska informeras. 
 
Samma beslutsrätt gäller vid beslut om att avaktivera planen. 
 
Beslut om aktivering kan även fattas av Borås Stads krisledningsnämnd. Krisledningsnämndens 
verksamhet regleras i lagen om extraordinära händelser och i kommunallagen, samt har ett eget 
reglemente. Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som är nödvändig 
med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. 
 
 

2.2  Delegation 
Under förutsättning att beslut om aktivering av Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser görs, har funktionerna i krisledningsorganisationen delegation enligt gällande 
delegationsordning. Detta innebär att om t.ex. inte ansvarig chef finns i tjänst har den som går in 
i dennes ställe i krisledningsorganisationen motsvarande beslutanderätt enligt 
delegationsordningen. 
 
Bilaga B  Uppgifter om ställföreträdande chef 
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2.3  Krisledningsgruppen 
 

 

Funktion: Bemannas av: 

  

Krisledningschef Förvaltningschef 

Ställföreträdande krisledningschef Chef för HR-funktionen 

  

Informationsansvarig Kommunikatör 

Ersättare Antagningshandläggare 

  

Sekreterare Nämndsekreterare 

Ersättare Systemansvarig Regional samverkan 
Sjuhärad/Ekonomiassistent 

  

Ansvarig för dagbok och förvaltningens e-
postinkorg 

Antagnings- och HR-administratör 

Ersättare Antagningsadministratör/KAA-samordnare 

  

Ansvarig för omvärldsbevakning Chef för Kvalitet och utveckling 

Ersättare Kvalitetssamordnare 

  

Teknikansvarig IT-ansvarig 

Ersättare Systemansvarig Borås Stads lärplattform 

  

Ansvarig för analys och beredning Ekonomichef och Förvaltningscontroller 

Ersättare Ekonom 

 
 

 
2.4  Beskrivning av funktioner 
 
Samtliga funktioner i krisledningsstaben har ansvar för att dokumentera sitt arbete. 
Dokumentationen av händelser är central och ska ske löpande i händelseutvecklingen 
och stabsarbetet.  
 
► Krisledningschef 
Krisledningschefen har det övergripande ansvaret för krisledningsgruppens arbete. 
 
Krisledningschef har ansvar för att kommunicera med nämndens presidium samt 
Stadsledningskansliet när beslut tagits om att Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 
händelser ska aktiveras samt löpande så länge krisen pågår. 
 
Krisledningschef ansvarar tillsammans med informationsansvarig för kontakter med media. 
 
Krisledningschef ansvarar tillsammans med Ansvarig för omvärldsbevakning för att följa upp 
beslut. 
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► Informationsansvarig 
Informationsansvarig ansvarar för kontinuerlig kontakt med kommunens kommunikationsenhet 
för samråd och samordning, dels av information som kommer från centralt håll, och dels av 
information som kommer från förvaltningen. Samordningen är viktig för att säkerställa att 
informationen är entydig, korrekt och snabb. 
 
Informationsansvarig ska följa informationsläget på Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen och bedöma behovet av såväl externa som interna 
informationsinsatser och hur dessa ska utformas, produceras och distribueras. 
Informationsansvarig har också ansvar för rutiner för information till allmänhet och personal. 
 
Informationsansvarig tillsammans med krisledningschefen har ansvar för kontakter med media. 
 
► Sekreterare 
Ansvarar för att protokoll förs vid krisledningsgruppens samtliga möten, samt att för uppgiften 
nödvändiga dokument finns tillgängliga. 
 
► Ansvarig för dagboksanteckningar och förvaltningens e-postinkorg 
Ansvarig för dagboksanteckningar har ansvar för att kontinuerligt föra loggbok med 
tidsangivelser för samtliga händelser/beslut så länge Plan vid samhällsstörningar och 
extraordinära händelser är aktiverad. Ansvarar även för kontinuerlig bevakning och besvarande av 
e-post i förvaltningens inkorg. 
 
► Ansvarig för omvärldsbevakning 
Ansvarig för omvärldsbevakning ansvarar för att följa händelseutvecklingen via olika 
mediekanaler, t.ex. internet, tv, sociala medier och radio, samt för att bilda sig en uppfattning om 
hur förvaltningens lämnade information tolkas. 
 
Ansvarig för omvärldsbevakning ansvarar tillsammans med krisledningschef för att följa upp 
beslut. 
 
► Teknikansvarig 
Teknikansvarig ansvarar för att den tekniska utrustning som krisledningsgruppen behöver för sitt 
arbete ställs fram och fungerar. 
 
Teknikansvarig ansvarar för att mattransporter fungerar till lokal varifrån krisledningsgruppen 
arbetar. 
 
► Ansvarig för analys och beredning 
Ansvarig för att analysera händelser/situationer, dra slutsatser och föreslå åtgärder. 
Ansvarig för att bereda ärenden för beslut 
 
Bilaga A  Kontaktuppgifter till krisledningsgrupp 
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3   Krisledningsgruppens arbete 
 
3.1   Att fånga tidiga signaler 
För att snabbt få en första uppfattning om händelsen, bör man omgående identifiera ett antal 
frågor. Ansvarig för denna uppgift är Krisledningschefen. 

 Vad har hänt? 

 Vad är redan gjort? 

 Läget just nu? 

 Hur påverkar detta oss? 

 Kalla in medarbetare till uppstartsmöte? 
 

3.2   Larmning 
Beslut om att kalla samman krisledningsgruppen fattas av krisledningschefen. Vid larmning 
kontaktar krisledningschefen alternativt dagboksansvarig övriga personer i krisledningsgruppen. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens krisledningsgrupp bör samlas så fort som möjligt, 
senast inom ett par timmar eller på utsatt tid. Lokal för samlingen är sammanträdesrum Tämta, 
Olovsholmsgatan 32, plan 5. I händelse av att Utbildningskontoret är obrukbart sker samling i 
Viskastrandsgymnasiets konferensrum. Om krisen blir långvarig kan ett särskilt analysrum 
behövas. Detta upprättas i konferensrum Tosseryd på Utbildningskontoret alternativt 
gymnasiechefens kontorsrum om krisledningsguppen befinner sig på Viskastrandsgymnasiet. 
Krisledningsarbetet har förtur till lokalerna om annan verksamhet är inbokad. 
 
Krisledningschefen ansvarar för att TiB blir omedelbart informerad, liksom nämndens 
ordförande. 
 
Bilaga A  Kontaktuppgifter till krisledningsgrupp 

 
3.3   Uppstartsmöte 
När krisledningsgruppen är samlad hålls ett uppstartsmöte. Där avgörs hur omfattande händelsen 
är och utifrån detta vilka åtgärder som ska vidtas. Mötet leds av Krisledningschefen och ska 
dokumenteras. 
 
Dokumentation måste ske löpande i ledningsarbetet. Bl.a. av juridiska skäl är dokumentation av 
viktigare beslut och åtgärder särskilt viktigt. Information i krisledningsstaben om åtgärder, 
händelser, beslut m.m. ska dokumenteras och ges en identitet för att enkelt kunna återfinnas. 
 
Logguppgifter ska dagligen föras in i den gemensamma digitala loggboken som finns tillgänglig i 
SharePoint. Om detta inte är möjligt på grund av ex. strömavbrott eller driftsstörningar 
uppdateras detta i efterhand. 
 
Bilaga C  Mall för uppstartsmöte 
Bilaga D  Utrustning 
Bilaga H   Mall för dagbokslogg 
 
 
 
 
 



 

 11 

 
 
 

 
 
3.4   Organisation och anpassning av krisledningsgruppens arbete 
Krisgruppen kan behöva anpassas utifrån händelsens art, prognoser, tillgängliga resurser och 
behov. Det första steget för krisgruppen är att bemanna funktioner och fördela 
arbetsuppgifterna. Krisledningschefen eller dennes ersättare organiserar stabens arbete. Det är 
viktigt att från början dokumentera beslut och vad som händer. 
 
Bilaga E  Stabsarbetsplan 
 
 
 

3.5   Lägesgenomgång 
Med jämna mellanrum, dock minst en gång under för- resp. eftermiddag, behöver krisgruppen 
ställa samman en bild av läget under arbetets gång. Ledningsgenomgången ska vara kort, 
vanligtvis inte över 30 minuter. Syftet kan variera, t.ex. att redovisa aktuellt läge eller fortsatt 
inriktning av arbetet. Krisledningschefen leder genomgången som ska dokumenteras. 
 
Bilaga F  Mall för lägesgenomgång 
 

 
3.6   Uthållighet 
Krisledningschefen ansvarar för att skapa uthållighet och tar fram en arbetsplan för 
krisledningsgruppen: 

 Fr.o.m / t.o.m. 

 Aktuella inriktningsbeslut 

 Prioriterade arbetsgrupper och samverkan 

 Tider för genomgångar 

 Bemanning – funktion, namn och skift 

 Arbetstider och avlösning 
 
När krisledningsgruppen larmas ska även ersättare komma för att vid startmötet låta 
krisledningschefen ta fram en plan med bemanning för uthållighet. 
 
För att kunna bibehålla en kontinuitet i krisgruppens arbete sker inte avlösning av all personal 
samtidigt, utan av en funktion i taget. Avlösning ska ske med s.k. överlappning, dvs. att ersättaren 
är på plats senast 30 minuter innan avlösning för att få information och möjlighet att läsa in sig 
på läget. Personen som påbörjar sin tjänstgöring ska anmäla sin närvaro till krisledningschefen 
samt uttryckligen till den avlämnande personen uttala att han/hon övertar ansvaret. 
 
Avlämnande person får inte avvika från platsen förrän allt är dokumenterat, informerat och 
överlämnat till övriga i gruppen.  
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3.7   Avveckling 
Krisledningschefen beslutar hur avvecklingen ska genomföras. Gruppen kan avvecklas efterhand 
där några funktioner är aktiverade något längre. Beslut om krisledningsgruppens upphörande ska 
dokumenteras. 
 
När beslut tagits om avaktivering av Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser ska 
berörda förvaltningar och andra organisationer informeras om detta. 
 
Dokumentation från samtliga i krisgruppen samlas in av den ansvarige för dagboksanteckningar. 
Krisledningschefens och informationsansvariges dokumentation bör avvecklas sist. 
En rapport upprättas i efterhand över händelsen och samtliga handlingar och övriga dokument 
sammanställs och arkiveras. 
 
Överföring till ordinarie linjeorganisation sker i samråd med krisledningschefen. 
 
Krisledningschefen ansvarar för att lokaler, material och teknisk utrustning återställs. 
 

3.8   Utvärdering 
När avvecklingen av krisgruppens arbete är genomförd ska ett uppföljningsmöte hållas för att gå 
igenom krisgruppens arbete. Detta för att ge möjlighet att analysera gruppens arbete och ta 
tillvara på erfarenheter. 

 
 
3.9   Krisstöd för krisledningsgruppen 
Krisledningschefen har ansvar för att samtliga i krisledningsgruppen efteråt får tillfälle att 
bearbeta händelsen. Detta sker i första hand genom företagshälsovården.  
 

 

3.10  Efterarbete 
Om någon har avlidit ska krisledningsgruppen meddela utomstående kontakter om vad som hänt. 
Namn ska tas bort från register odyl. Krisledningschefen i samarbete med informationsansvarig 
är ansvarig för att så sker. 
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4   Information och kommunikation 
 
Störningar i samhället ställer stora krav på informationsarbetet hos drabbade och berörda 
aktörer. Vid sådana lägen bör korrekt, samstämmig och snabb vara kännetecknande för 
kommunens informationsarbete. Syftet är med kommunikationens hjälp begränsa, lindra eller 
avhjälpa krisens effekter. 
 

     4.1  Andra förvaltningar och organisationer informeras 
När krisledningsgruppens arbete påbörjas är det viktigt att fortlöpande informera andra 
förvaltningar och organisationer som direkt eller indirekt påverkas eller behöver informeras. 
Ansvarig för detta är Krisledningschefen. 
 
Den information som lämnas till media, publiceras på webb och de frågor som kommer till 
verksamheten ska fortlöpande dokumenteras och sammanställas. För att informationen ska 
kunna värderas måste noteringar göras om vem som lämnat informationen och när. 
 
Bilaga G  Kontaktuppgifter Borås Stad 
 
 

4.2  Chef på respektive skolenhet 
Om en händelse inträffar som gör att planen kan behöva aktiveras ska detta informeras till 
förvaltningschefen omgående. 
  
När förvaltningens Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser är aktiverad 
övertar förvaltningens krisledningsgrupp informationsansvaret från skolan. 
Samordningsansvaret för informationen ska förhindra att olika information lämnas till bland 
annat allmänhet och massmedia 
  
Ansvarig chef på respektive skolenhet ansvarar för att information som berör deras 
verksamhet vidarebefordras såväl uppåt som nedåt i organisationen. Det är viktigt att 
skolledarna har en kontinuerlig kontakt med krisledningsgruppen, samtidigt som den egna 
personalen och eleverna på skolenheten informeras om det aktuella läget. 
 
 

4.3  Varje medarbetare 
Den anställde ansvarar för att själv uppdatera sig om krisens nuläge via förvaltningens 
intranät där viktig information publiceras. Om inte intranätet fungerar fås information via 
närmaste chef. 
 
Varje anställd bör ta del av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Plan vid 
samhällsstörningar och extraordinära händelser samt beredskapsplanen vid pandemisk 
influensa. 
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5   Övriga resurser 
 

5.1  Krisstöd 
 
Vid en extraordinär händelse finns två olika krisstöd att tillgå. Varje verksamhetschef ansvarar 
för att det finns ett krisstöd att tillgå vid en händelse i den egna verksamheten (lokalt 
krisstöd). Förvaltningschef kan besluta att en eller flera lokala krisstöd ska stödja en annan 
verksamhet.  
 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för krisstödsverksamheten i Borås Stad. 
Krisstöd innebär i sammanhanget psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor 
och katastrofer. I kommunen finns en central krisstödsgrupp, och lokala stödgrupper. 
Dessutom finns det möjlighet att få stöd från olika specialister. Krisstödsgruppen har en egen 
handlingsplan och kan aktiveras utan att kommunens krisledning trätt i funktion. 
Aktiveringen sker då via TiB. 
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Lokalisering av introduktionsprogrammet i Borås – 

risk- och konsekvensbedömning, slutrapport 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna upprättad 

slutrapport.        

Sammanfattning 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-06-19 om principer 

för lokalisering av introduktionsprogrammet (IM) i Borås från och med augusti 

2019. Berörda skolor är Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksons-

gymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.               

I beslutet gav nämnden förvaltningen i uppdrag att genomföra en risk- och 

konsekvensbedömning ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. Vid 

nämndens sammanträde 2019-08-27 redovisades en lägesrapport. 

Vid nämndens sammanträde 2019-10-01 redovisades en sammanställning av 

verksamheternas bedömningar och arbete med organisationsförändringen och 

nämnden uppdrog förvaltningen att återkomma med en lägesrapport i januari 

2020.     

Vid nämndens sammanträde i januari lämnades en rapport om hur arbetet 

fortskred och nämnden uppdrog förvaltningen att återkomma med en 

lägesrapport i september. 

Rapport till nämnden i september 2020 blir tillika en slutrapport då 

omorganisationen är fullt verkställd. Rapportering till nämnden om det fortsatta 

utvecklingsarbetet och resultat för IM kommer framöver att ingå i 

förvaltningens rapportering för Kvalitetsarbete.                 

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2019-06-19 om principer 

för lokalisering av introduktionsprogrammet (IM) i Borås från och med augusti 

2019. Berörda skolor är Almåsgymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksons-

gymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.               

I beslutet gav nämnden förvaltningen i uppdrag att genomföra en risk- och 

konsekvensbedömning ur ett verksamhets- och arbetsmiljöperspektiv. Vid 

nämndens sammanträde 2019-08-27 redovisades en lägesrapport. 
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Vid nämndens sammanträde 2019-10-01 redovisades en sammanställning av 

verksamheternas bedömningar och arbete med organisationsförändringen och 

nämnden uppdrog förvaltningen att återkomma med en lägesrapport i januari 

2020.  

Vid nämndens sammanträde i januari lämnades en rapport om hur arbetet 

fortskred och nämnden uppdrog förvaltningen att återkomma med en 

lägesrapport i september. 

Rapport till nämnden i september 2020 blir tillika en slutrapport då 

omorganisationen är fullt verkställd. Rapportering till nämnden om det fortsatta 

utvecklingsarbetet och resultat för IM kommer framöver att ingå i 

förvaltningens rapportering för Kvalitetsarbete.           

 

Fortsatt utveckling för organisering av introduktionsprogram 

Under hösten 2019 genomfördes en utvärdering av Introduktionsprogrammens 

organisation under lå 2019/2020 (Rapport 2019-12-18 – Utvärdering 

Introduktionsprogram (IM). 

Under våren 2020 tog verksamheten fram ett underlag och förslag på ytterligare 

förändringar i organisationen i syfte att i större utsträckning integrera och 

optimera verksamheten på gymnasieskolorna.  

Mot bakgrund av prognos för fortsatt minskning av elevantal för IM har 

dimensioneringen setts över. Placeringsenheten – Slussen, arbetar för att 

möjliggöra placering på den skola/skolenhet där elevens behov kan mötas på 

bästa sätt. Arbete pågår också för att fortsatt utveckla samarbetet mellan 

grundskolan, KAA-enheten och gymnasieskolan. 

Elevantalet på introduktionsprogrammet har minskat de senaste två åren, från 

510 till 458. Den största minskningen är på språkintroduktionen, från 290 till 

122. I stället har elevantalet ökat yrkesintroduktion och programinriktat val från 

100 till 225. Det är en del av en medveten satsning på att fler elever ska placeras 

på rätt utbildning och öka genomströmning inom introduktionsprogrammet. 

Den satsningen har möjliggjorts dels av ett ökat utbildningsutbud på 

gymnasieskolorna, ett förbättrat samarbete inför övergångar med 

grundskoleförvaltningen och att fler grundskoleelever i år är behöriga till 

nationella program.  

Struktur för dimensionering av IM på gymnasieskolorna har förändrats från och 

med läsåret 20/21. Störst fokus har varit fördelning av elever på introduktions-

programmen IMA (Individuellt alternativ) och IMS (Språkintroduktion), då 

IMY (yrkesintroduktion) av naturliga skäl endast kan för organiseras på två av 

stadens fyra kommunala gymnasieskolor och IMV organiseras via central 

antagning till samtliga skolor.  
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Viktiga aspekter som har vägts in i förändringen är att: 

• Elever som under läsåret 2019/2020 har påbörjat ett IM-program på någon 

av gymnasieskolorna ska fullfölja sin IM-utbildning på samma skola. 

• Personal från f.d. Björkängsgymnasiet som placerats till någon 

gymnasieskola ska inte behöva byta arbetsplats, om det inte är helt 

nödvändigt. 

• Integration mellan elevgrupper ska främjas. 

• IM-organisationen ska underlätta elevernas placering i rätt 

undervisningsnivå. 

• IMA ska delas på fler skolor. 

 

 

 

I ovanstående fördelning utgör läsåret 20/21 en övergångsfas, då elever som 

påbörjat sina studier fortsätter i respektive skola. Placering enligt föreslagen 

organisation gäller nya elever och gäller från och med hösten 2020.  

Arbetet med att hålla samman arbetet för IM är fördelat till Rektor för enhet D 

på Viskastrandsgymnasiet, som också ansvarar för organisering av Slussen. 

 

I april fattade förvaltningschefen beslut om att inte ersätta fristående skolor för 

platser med yrkesintroduktion. Det innebar samtidigt en utökning av antalet 

platser för IMY på Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet. 

 

IM-ASD (autismspektrumdiagnos)  

Skolenheten för IM –ASD tillhör Viskastrandsgymnasiet. Vid förändringen 

beslutades en tillfällig lösning för lokaler mot bakgrund att anpassade 

gymnasieintegrerade lokaler inte var möjligt att bereda med så kort 
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omställningstid. Verksamheten som idag bedrivs i lokaler på Bergslena-

gymnasiet löper på bra utifrån förutsättningarna. Det finns dock ett fortsatt 

stort behov att lokalintegrera verksamheten på någon av gymnasieskolorna. 

Arbete pågår med att försöka hitta lösningar på detta. På grund av förseningar i 

arbetet med att utöka Viskastrands lokaler i Viared fanns det inte möjligt att 

göra någon förändring för IM-ASD inför läsåret 20/21. Tidplanen för 

förändringen är fastställd till augusti 2021. 

Förvaltningsgemensam KAA-enhet 

Kommunstyrelsen har beslutat om att stärka kommunens arbete för 

målgruppen genom att inrätta en gemensam KAA-enhet (Kommunala 

aktivitetsansvaret). Enheten är i drift sedan april 2020. och kommer under det 

första året att utarbeta gemensamma processer och arbetssätt. Arbetet sker i 

första hand i samverkan mellan Arbetslivsförvaltningen, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.  

Samverkan sker mellan KAA-enheten och GVUF placerings- och 

mottagningsenhet för Introduktionsprogrammet (IM) - Slussen, i syfte att fånga 

upp de elever som inte blir antagna/mottagna i gymnasieskolan, för att 

förebygga skolavbrott och planera skolåtergång för elever som gjort avbrott 

från sina studier.  

 

Verksamhetsperspektiv, elevperspektiv 

Uppdraget till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är att ge alla elever 

likvärdiga förutsättningar att fullfölja sin utbildning och lyckas i skolan. En av 

målsättningen är att alla elever på Introduktionsprogrammen (IM) efter 1 års 

studier ska gå vidare till ett nationellt program (NP), fortsatta studier, arbete 

eller annan sysselsättning. 

Verksamheten bedömer att progressionen för de elever som saknat ett eller två 

grundskolebetyg är god. Elever med många år av bristfällig skolgång alternativt 

elever som ej har någon skolbakgrund har en längre väg att gå.  

Inför läsåret 20/21 startades ett arbete upp, i samverkan med grundskolan, som 

haft till syfte att stärka och förbättra vägledningen för elever som är aktuella för 

IM. Det är ett arbete som gett mycket goda resultat. Studie-och yrkesvägledarna 

i grundskolan har förstärkt arbetet med vägledning för de elever som inte nått 

behörighet till ett nationellt program där syftet har varit att eleven ska göra ett 

aktivt val av IM-inriktning. Eleverna har kunnat gå in via webben och söka IM-

inriktning vilket en majoritet av eleverna har gjort. Det är en viktig 

framgångsfaktor att eleverna gör ett val inför framtiden då det skapar bättre 

förutsättningar för eleverna att slutföra sina studier på IM och komma in på ett 

nationellt program. 

Verksamheten uppskattar att cirka 50 procent av eleverna på 

introduktionsprogrammen har en frånvaro som är problematisk. Orsakerna till 

frånvaron varierar från individ till individ och omfattningen varierar allt från 
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enstaka tillfällen till hemmasittarproblematik. Elever med omfattande 

frånvaroproblematik kräver stora insatser från såväl skolan som externa aktörer 

(exempelvis individ- och familjeomsorgsförvaltningen, barn- ungdoms-

psykiatrin, närhälsan mm). För att de elever som har behov av stödinsatser från 

olika aktörer ska få en möjlighet att lyckas förutsätts en ökad samverkan och 

rutiner för att följa och stödja eleverna på bästa sätt. 

Under den rådande pandemin har vi kunnat se att närvaron för vissa 

elevgrupper inom IM har ökat men också att vi haft elever som tidigare haft en 

omfattande frånvaroproblematik som vid fjärr- och distansundervisning har 

lyckats sämre. Elever som har stora behov av personligt stöd av sina lärare har 

av naturliga skäl inte kunnat få det på samma sätt som tidigare då de studerat 

hemifrån. Verksamheterna har gjort upp en plan för att fånga upp dessa elever 

under inledningen av höstterminen. 

 

Ekonomi 

I budgetarbetet för 2020 har en ny resursfördelningsmodell för gymnasieskolan 

införts. Den bygger på att skolornas ekonomiska ramar på ett tydligt sätt knyts 

till de program som eleverna är antagna på, med två elevavläsningar under året. 

Den har även en tydlig fördelning av medel för vissa elevgruppers särskilda 

behov, för att främja lika villkor och måluppfyllelse. Eleverna inom 

introduktionsprogrammet och den ASD-anpassade verksamheten har den 

största andelen av denna särskilda resurstilldelning. 

I juni gjordes en elevavräkning inom IM-organisationen som visade att det 

fanns 60 elever färre i organisationen i förhållande till budgeten. Den 

ekonomiska resursfördelningen justerades med drygt 2 mnkr som överfördes 

från skolorna till att täcka prognosticerat underskott i budgeten för köpta-sålda 

platser. Det är beslutat att genomföra ytterligare en elevavräkning per den 15 

september. En eventuell förändring i elevantalet kommer även då att medföra 

en justering av den ekonomiska resursfördelningen. 

 

Arbetsmiljöperspektiv, medarbetarperspektiv 

Inför läsåret 19/20 genomfördes en stor omorganisation med begränsade 

planeringsförutsättningar då flytten av Björkängsgymnasiet med kort varsel 

ställdes om. Verksamhet och elever startade istället upp inom ramen för Borås 

Stads fyra befintliga gymnasieskolor. Under läsåret har skolorna lagt ner stor 

kraft och genomfört ett mycket gott arbete för att möta och inkludera den 

verksamhet som tillkommit. Det gäller för såväl lärare, elevhälsa, skolledning 

som för andra medarbetare som har berörts av förändringen.  

Organisationsförändringen har inneburit att verksamheten har fått arbeta 

mycket med att lära känna förutsättningarna som elevgruppen kräver och ta 

tillvara den kunskap och erfarenhet som medarbetare som tidigare arbetat på 

Björkängsgymnasiet har.  
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Inför läsåret 20/21 genomfördes en utvärdering och översyn för att ytterligare 

anpassa verksamheten. I arbetet inkluderades medarbetare och skolledning. Då 

prognosen var att elevantalet fortsatt skulle minska för språkintroduktion och 

öka på yrkesintroduktion fokuserades arbetet på att renodla IM- verksamheten 

mellan skolorna. Förändringen har inte inneburit någon flytt för medarbetare 

utan enbart en anpassning av fördelningen och dimensioneringen på de olika 

IM-inriktningarna. 
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Inledning 
Introduktionsprogrammet (IM) kommer vara det största programmet, enligt gällande prognoser och 

planering. Utöver detta finns ca 400 ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitets ansvar 

(KAA). 

 

 

 

Detta utgör nästan 1000 ungdomar mellan 16-20 år, som inte har gymnasiebehörighet eller inte är 

motiverade att studera vidare efter grundskolan. 

Denna utredning kommer inte ta ställning hur det framtida främjande och åtgärdande arbetet skall 

genomföras, så gruppens antal minskas. 

Underlaget nedan ska ge förslag och ställningstagande av hur IM och KAA-verksamheten skall 

organiseras i Borås Stad. Utredningen har använt statistiskt underlag från UBK, Allmänna råd och 

lokala utredningar från UBK1. 

Denna utredning är genomförd av en skolledararbetsgrupp och underlag har även 

synpunktsbehandlats av representanter för berörda lärare, samt informerats för fackliga 

representanter ur FSG. 

 

 

                                                           
1 Utredning: Övergångar från grundskolan till IM, Utredning: Utvärdering: Introduktionsprogram (IM), 
Utredning: KAA-enhet och SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD: Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 
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Nuvarande IM-organisation 
 

De förvaltningsövergripande organisatoriska förändringarna inför läsårstarten 2019 krävde en ny och 

snabb lösning för att säkerställa antagningsprocessen till Borås Stads gymnasieskolors 

Introduktionsprogram. Beslutet ledde till inrättandet av två parallella ”Sluss-enheter” - en med fokus 

på IMA och IMY och den andra med fokus på IMS. Båda dessa sluss-enheter har under läsåret 

hanterat även placering av elever på samtliga skolenheter, utifrån en planerad organisation.  

För det kvarvarande fjärde introduktionsprogrammet, IMV, fanns redan väl etablerade 

antagningsrutiner hos antagningsenheten, eftersom IMV-platserna har varit och är sökbara via 

Programväljaren Sjuhärad. 

En av de centrala ambitionerna i samband med omorganisationen var att samtliga fyra kommunala 

gymnasieskolor skulle ta ansvar för anordnande av utbildning för stadens samtliga IM-elever.  

De olika introduktionsprogrammens karaktär var avgörande vid fördelning av utbildning. Exempelvis 

är utbildning inom yrkesorientering IMY är endast relevant på skolor med yrkesprogram, medan 

andra introduktionsprogram, som IMA och IMS är inte styrda av en sådan koppling 

 

Resultatet blev att samtliga skolor hanterar flera introduktionsprogram. Då samtliga 

introduktionsprogram kräver undervisning på olika nivåer, utifrån elevernas tidigare studieresultat, 

ställer denna organisationsmodell högt krav på att gymnasieskolorna ska kunna bemanna 

IM EK SA NA

677 660 540 540
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r

Jämfört med andra program
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IMS

SE, BÄ. VS, 
AL

IMA

BÄ, AL och 
VS

IMY

AL och VS

IMV

BÄ, AL, SE 
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Slussen 
IMA/IMY

Slussen 
IMS
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undervisningsgrupper med behöriga lärare i många grundskoleämnen och olika undervisningsnivåer: 

grundskolan åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9.  

Ny IM-organisation 

Utvärdering av Introduktionsprogrammens organisation under lå 2019/2020 genomförd under ht 

2019 på uppdrag av förvaltningschefen Christer Samuelsson visar på tydliga utvecklingsbehov i 

befintlig organisation. Aspekter som lyfts fram med syfte att göra organisationen mer resurseffektiv 

är: 

 Dimensioneringen av introduktionsprogram behöver ses över för att underlätta IM-elevernas 

integration med skolornas övriga elevgrupper 

 Elever bör placeras i den skola/skolenhet där deras behov kan mötas på bästa sätt. 

 Vissa krävande elevgrupper behöver fördelas på fler skolenheter.  

 För en optimal placering behöver samarbetet mellan grundskolan och gymnasieskolan 

utvecklas och säkerställas. 

Den ovan nämnda utredningen presenterar även tre tänkbara förslag på ny IM-organisation, samt en 

fortsatt och fördjupad analys av omorganisationens dimensionering i januari 2020 i samverkan med 

grundskoleförvaltningen och utifrån de kommande elevernas höstbetyg. Denna rekommendation 

blev startskottet för framtagandet av ett nytt förslag, vilket tar IM-utredningens aspekter i 

beaktande. 

I nedanstående förslag ligger störst fokus på fördelning av elever på introduktions-programmen IMA 

(Individuellt alternativ) och IMS (Språkintroduktion), då IMY (yrkesintroduktion) av naturliga skäl 

endast kan för organiseras på två av stadens fyra kommunala gymnasieskolor och IMV organiseras 

via central antagning till samtliga skolor.  

Viktiga aspekter som har vägts in: 

 Elever som under läsåret 2019/2020 har påbörjat ett IM-program på någon av 

gymnasieskolorna ska fullfölja sin IM-utbildning på samma skola. 

 Personal från f.d. Björkängsgymnasiet som placerats till någon gymnasieskola ska inte 

behöva byta arbetsplats, om det inte är helt nödvändigt. 

 Integration mellan elevgrupper ska främjas. 

 IM-organisationen ska underlätta elevernas placering i rätt undervisningsnivå. 

 IMA ska delas på fler skolor. 
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Organisation kan sammanfattas per gymnasieskola enligt nedan: 

 

 

 

 

 

 

 

I ovanstående fördelning utgör läsåret 20/21 en övergångsfas, då elever som påbörjat sina studier 

fortsätter i respektive skola. Placering enligt föreslagen organisation gäller nya elever och gäller från 

och med hösten 2020. Förslaget baseras på att den gemensamma KAA-enheten är i full drift senast 

hösten 20. 

 

Undervisning på rätt nivå  

För att motsvara utredningens påpekanden att elever bör placeras i den skola/skolenhet där deras 

behov kan mötas på bästa sätt, samt för att främja integration föreslår det nya förslaget att: 

 IMS placeras på en skola: SE, där sedan nödvändig nivågruppering upprättas 

 IMY fördelas mellan relevanta gymnasieskolor utifrån elevernas intresseval 

 IMA organiseras på flera skolor för att främja integration och underlätta nivågruppering 

 IMV organiseras utifrån elevernas gymnasieval och dimensioneringen anpassas efter elevernas 

intresse så långt det är möjligt, för att säkra elevernas förstahandsval 

Förslaget om att samla alla IMS-elever på en och samma skola på Sven Eriksonsgymnasiet innebär 

flera fördelar. I och med att vi får fler elever, blir det möjligt att skapa lämplig storlek på 

                                                           
2 Expansionsmöjlighet vid ökat behov av platser, det kan krävas nyanställningar. 
3 Expansionsmöjlighet vid ökat behov av platser, det kan krävas nyanställningar 

IM

IMS: SE

Nivå

1,2,3

IMA: BÄ, VS

Nivå

BÄ 1. 2

VS 2, 3

IMY: VS AL

Intresseval

IMV: AL, BÄ, SE ; VS

Alla skolor

Slussen

Skola IMA IMS IMY IMV 

AL  X2 X X 

BÄ X   X 

SE X3 X  X 

VS X  X X 
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undervisningsgrupperna, för att på ett ändamålsenligt sätt anpassa undervisningen på den 

kunskapsnivå eleverna befinner sig på. 

Vi kan samla den pedagogiska kompetensen, som är viktig för respektive gruppen, på samma ställe 

för att utveckla arbetsmetoder och arbetsformer.   

Eleverna kommer att utgöra en större grupp på skolan, vilket innebär bättre förutsättningar att 

arbeta inkluderande. 

Vid fördelning av IMA-elever till skolorna ska placerings enheten utgå från nedanstående 

rekommendation:   

 

Utöver elevantalet ovan tillkommer elever som redan finns i verksamheterna.  (Se tabeller nedan). 

 

 

 

 

 

Nivå 1

Elever med 0-4 betyg

5 nya elever ht-20

Nivå 2

Elever med 5-7 betyg 

45 nya elev ht-20

Nivå 3

Elever med fler än 8 betyg

21 nya elever ht-20

Nivå 4

Elever med stor problematik, 
tex hemmasittare, 
psykiskohälsa, ect

IMA
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Skolornas totala mottagningskapacitet 
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Slussens uppdrag och arbetsgrupp 
I den framtida organisationen bedöms det att en sluss täcker alla behov.  

Slussen uppdrag under läsåret: 

 Mottagande 

 Kartlägger tidigare studier/utreder/tester 

 Kategoriserar/fördelar/placerar för undervisning på rätt nivå 

 Övergripande kvalitetsuppföljning 

 Prognoser, såsom nya elever, genomströmning mm 

Placeringsgrupp (en del av slussen) uppdrag inför kommande läsårsstart: 

 Överlämning från grundskolan 

 Kategoriserar 

 Fördelar/placerar 

 

Planeringsgruppen är ansvarig för att placera elever på IMA, IMS och enskild IMY. Placeringsgruppen 

ska bland annat bestå av en person som har en samordnade roll och som ansvarar för arbetet med 

21
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200205 
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placeringarna till introduktionsprogrammet. Samordnaren bör exempelvis se till att följa och inhämta 

statistik löpande under året, ta fram och uppdatera dokument för intresseanmälningar och 

kartläggningar, planera för språktest, sitta med i nätverket för introduktionsprogram samt arbetsleda 

gruppen.  

Förutom en samordnare bör gruppen också bestå av en representant från varje gymnasieskola. 

Rektorerna för introduktionsprogrammen ansvarar för att utse representanten per skola. Exempelvis 

kan gruppen bestå av specialpedagog, studie- och yrkesvägledare och ansvarig för språktesterna för 

IMS.  

De huvudsakliga arbetsuppgifterna kring placeringsprocessen sker i april - juni månad. 

Arbetsuppgifterna består exempelvis av att gå igenom intresseanmälningar och kartläggningar och 

med dessa som grund administrera placeringarna. Detta kan innebära en högre arbetsbelastning för 

representanterna i gruppen under tidsperioden och det är viktigt att det är tydligt för både 

representanterna och representanternas chefer.  

Enhetschefen bör även ansvara för en flexibel och lösningsfokuserad arbetsgång kring placering på 

introduktionsprogrammet eller andra aktiviteter. 

 

Figur 1 Process IM 

 

 

Elevprognos • Januari

Webb/IST sökperiod • Januari-april

Möte med friskolor • Mars

Övergångsprocess • Maj-juni

Inbjudan  besök 
skola

• Maj

Placering klar • Juni

Antagninbesked • Juni-juli

Elever påbörjar 
utbildning •Augusti
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Kommunala aktivitetsansvaret 
 

Varje kommun är skyldig att bevaka ungdomar som inte går i gymnasiet (Skollagen 29 kap. 9 §). 

Kommunens aktivitetsansvar aktualiseras om ungdomen:  

1. Inte har fyllt 20 år. 

2. Har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har 

skolplikt 

3. Inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning 

4. Inte har en gymnasieexamen 

5. Inte har ett gymnasiesärskolebevis, och  

6. Inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med 

godkänt resultat. 

 

Kommunen ska erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand 

syfta till att motivera enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. 

Gemensam KAA-enhet 
Kommunstyrelsen har beslutat om att stärka kommunens arbete för målgruppen genom att inrätta 

en gemensam KAA-enhet. Enheten startar sitt arbete 1 april 2020 och kommer under det första året 

att utarbeta gemensam processer och arbetssätt. Arbetet sker i första hand mellan ALF, GVUF och 

IFO.  

Samverkan mellan KAA-enheten och GVUF 
Samverkan ska dels ske mellan KAA-enheten och gymnasieskolorna i syfte att förebygga skolavbrott. 

I det kan t ex ingå att hitta individuella lösningar i form av kombination praktik/ studier. Vid 

skolavbrott ska omedelbart ett arbete för att motivera eleven att återgå i studier inledas. Samarbete 

behöver även ske med GRF i syfte att säkra övergången till gymnasieskolan. Gymnasieskolornas 

frånvaroförebyggande arbete behöver således ske i nära samverkan med den gemensamma KAA-

enheten. Samverkan behöver också ske mellan KAA-enheten och GVUF placerings- och 

mottagningsenhet för Introduktionsprogrammet (IM), i syfte att fånga upp de elever som inte blir 

antagna/mottagna i gymnasieskolan. 

 

Placerings- och mottagningsenheten IM 
Placerings och mottagningsenhetens uppdrag är: 

Säkerställa att mottagande av elever från grundskolan/ nyinflyttade till gymnasieskolans 

introduktionsprogram sker med hög kvalitet.  

Enhetens process för mottagande av elever från grundskolan enligt figur 1 (s 9). Enheten ansvarar för 

mottagande av elever till IMA och IMY. För mottagande av elever till IMS ansvarar Sven 

Eriksonsgymnasiet. För antagning till IMV ansvar Sjuhärads gymnasieantagning. 

Enhetens process för mottagning av elev fortlöpande under året. 
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Organisation 
Placering och mottagningsenheten leds av en samordnande rektor för IM, med placering på 

Viskastrandsgymnasiet.. Samordningsuppdraget framgår av bilaga 2. Enheten består av följande 

resurser och kompetenser: 0,5 rektor, 1,0 samordnare, 0,5 SYV. 

Under perioden april – juni är enheten förstärkt med en person per gymnasieskola för att säkerställa 

mottagning från grundskolan. 

 

Sammanfattning av förslag 
 

Gruppen har kommit fram till följande. 

 Fördelning av IM-elever mellan skolorna 

 Nivågruppering av elever 

 Antagningsprocess IM 

 Slussen ledning och organisation 

 Ansvarsfördelning mellan IM och KAA 

 Ekonomisk uppföljning 
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Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 

januari – juni 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 

inkomna synpunkter för perioden januari – juni 2020        

Ärendet i sin helhet 

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

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

redovisas för respektive nämnd. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett väl inarbetat system för vart 

elever och vårdnadshavare vänder sig vid problem, frågor eller klagomål. 

Lärare, rektor, verksamhetschef, förvaltningschef och ytterst skolinspektionen 

finns att vända sig till beroende på omfattningen av klagomålet. Eleverna har 

också representanter i form av elevorganisationer på skolorna. Därför är 

synpunktshanteringen inte första valet för brukare i organisationen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har redovisat synpunkter som 

inkommit till nämnden under januari – juni 2020 i det digitala 

rapporteringsverktyget Stratsys. En utskriftsversion av rapporten finns i bilaga 

1.               

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020                   

Samverkan 

FSG 2020-09-23 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andras Cerny 

Ordförande 
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Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

 

 

Redovisning av inkomna 

synpunkter januari-juni 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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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 

Administration 1 Betygssättning 

   

   

   

   

   

Totalt för förvaltningen 1  

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    1 1 

Fysisk miljö      

Information      

Tjänster      

Totalt    1 1 
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4 Ständiga förbättringar 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2020 

1  1 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut  

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Svar på Stadsrevisionens rapport om Borås Stads 

samverkan med externa parter kring barn och unga 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar på 

revisionsrapporten ”Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och 

unga” och översänder svaret till Stadsrevisionen.       

        

Ärendet i sin helhet 

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning 

av samverkan med externa parter kring barn och unga.  

 

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd 

och lokala styrdokument, bedöma om kommunens samverkan kring barn och 

unga i åldern 0-20 år med externa aktörer är ändamålsenlig.  

 

Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är 

ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete på 

nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för samverkan 

med externa parter förbättras.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser samma problematik som BDO 

lyfter i rapporten och instämmer i slutsatserna. En bättre samordning och 

samverkan nämndövergripande tror nämnden gynnar alla barn och unga.  

 

Det är inte uppdragen som är otydliga, utan snarare är det ansvarsfrågan och 

delproblematiken som är otydlig. Där behöver flera utvecklingsområden 

konkretiseras och problematiseras gemensamt för att kunna ta ställning till vilka 

insatser som skall prioriteras.  

 

En del av detta är gemensamma definitioner av centrala begrepp. BDO lyfter i 

sin rapport behov av tydlighet i vissa begrepp, gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden instämmer i att det finns ett behov att inom 

förvaltningen och staden gemensamt definiera begreppen: 

- förebyggande arbete  

- barn som far illa  
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- barn som riskerar att fara illa  

 

Under året har samarbete startats upp mellan Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen för 

att ta fram processbeskrivning av gemensamma ärenden och stärka samverkan 

kring drogförebyggande arbete. Ett annat exempel är kraftsamling Viskastrand 

där skola, socialtjänst, polisen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen 

samarbetade kring drogsituationen.  

 

Komplexa problem kräver komplexa lösningar och samverkan både 

nämndövergripande och med externa parter behöver fungera. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden instämmer i att det finns organisatoriska mellanrum 

som försvårar och ser behov av att ansvarsfördelning tydliggörs och att 

processbeskrivningar tas fram inom flera områden där vi ser behov av 

samverkan:  

 Drogrelaterade ärenden 

 Omfattande social problematik 

 Övergångar mellan skolformer 

 Hemmasittare och psykisk ohälsa 

Inom dessa områden, för att underlätta samverkan, ser nämnden att arbetssätt 

och ansvar behöver vara tydliga.  

En gemensam plattform i form av process för att underlätta samverkan, både 

nämndövergripande och med externa parter ,behöver arbetas fram.  Följande 

moment bör klargöras: Definition av problem, problematisering, resurssättning 

i form av personal, samverkansbehov, ekonomiska förutsättningar, förväntad 

effekt samt uppföljning och utvärdering. 

 

BDO’s förslag att avsätta en specifik budget är bra och välkommet men 

behöver följas av en tydlig ansvarsfördelning. När ramarna för en sådan budget 

arbetas fram är det viktigt att lämna utrymme för omfattande satsningar över tid 

och säkra kontinuitet och resurssättning i form av personal. Förslagsvis kan 

budget lämnas inom ramen för socialt hållbart Borås.  

 

Gemensamma definitioner och tydliga ansvar och processer tror vi gynnar all 

extern samverkan och i slutänden alla barn och unga.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer under hösten att arbeta 

med Bildningsstaden 2021-2026 och i samband med detta 

förvaltningsgemensamma projekt identifiera den samverkan som är nödvändig 

för att säkra nämndens grunduppdrag och dess praktiska nytta för 

kärnverksamheten.  

               



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Stadsrevisionen Borås – Borås Stads samverkan med externa parter kring 

barn och unga 

Samverkan 

FSG 2020-09-23 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionens diarium 

2. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Borås Stads samverkan med externa par-
ter kring barn och unga
20200210



2
BDO Mälardalen AB, Sveavägen 53, 113 59  Stockholm, telnr (+46) 10 171 50 00, www.bdo.se

Innehåll
Sammanfattning .................................................................................... 3

1 Inledning ........................................................................................ 5

1.1 Tidigare rapporter i urval ...........................................................................................6

1.1.1 Samgranskning med Västra Götalandsregionens revisorer...............................6

1.1.2 Granskning Borås stads samverkan och förebyggande arbete barn och unga6

2 Metod ............................................................................................ 7

2.1 Revisionsfrågor .............................................................................................................7

2.2 Revisionskriterier och indikatorer ..............................................................................7

2.3 Granskade och intressenter ........................................................................................8

3 Kommunens genomförda åtgärder under 2019 ......................................... 9

3.1.1 Konsultens bedömning .........................................................................................9

4 Genomförd granskning ...................................................................... 10

4.1 Ändamålsenlighet i styrande dokument, mål och riktlinjer .................................. 10

4.1.1 Iakttagelser ......................................................................................................... 10

4.1.2 Konsultens bedömning ....................................................................................... 11

4.2 Lämplig organisering för samverkan ........................................................................ 12

4.2.1 Iakttagelser ......................................................................................................... 12

4.2.2 Konsultens bedömning ....................................................................................... 15

4.3 Aktiviteter som genomförs i samverkan .................................................................. 16

4.3.1 Iakttagelser ......................................................................................................... 16

4.3.2 Konsultens bedömning ....................................................................................... 17

4.4 Resursers tillräcklighet.............................................................................................. 17

4.4.1 Iakttagelser ......................................................................................................... 17

4.4.2 Konsultens bedömning ....................................................................................... 18

5 Externa parters syn på samverkan med kommunen .................................. 19

5.1 Friskolorna .................................................................................................................. 19

5.2 De kommunala bostadsbolagen ................................................................................ 20

5.3 Polisen ......................................................................................................................... 20



3
BDO Mälardalen AB, Sveavägen 53, 113 59  Stockholm, telnr (+46) 10 171 50 00, www.bdo.se

Sammanfattning
BDO AB har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning av samverkan
med externa parter kring barn och unga. Granskningen omfattar Kommunstyrelsen, Fritids och
folkhälsonämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämn-
den, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Därutöver har
följande aktörer bidragit med information till granskningen; ett urval i kommunen verksamma
fristående skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kommunala bostadsbolagen AB
Bostäder, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus.

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styr-
dokument, bedöma om kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år med ex-
terna aktörer är ändamålsenlig.

Styrande dokument, mål och riktlinjer
Den samverkan som granskats mellan interna och externa aktörer så som socialtjänst, skola,
Västra Götalandsregionen och Polisen är överlag tillfredsställande. Granskningen visar dock
brister i vissa delar så som gällande närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar att
det inte är samverkan i sig som är utmaningen, utan i vilken grad kommunen tagit ställning
till huruvida de insatser som genomförs är tillräckliga för det egna ansvaret, innan man går in
i samverkan.

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras i de områden där samverkan
med externa parter är etablerad. Däremot saknas en tydlig målbild för vad samverkan ska
leda till eller hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverksamheten. Det är oklart vem i Borås
Stad som förväntas identifiera de processer där samverkan kan och bör ske. Ett sådant uppdrag
borde strategiskt ligga nära dem som fastställer vad kärnprocessen ska innehålla, hur det ska
genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess till kärnprocessen, dvs den ordinarie
verksamheten. Ett sådant arbete på Kommunstyrelse- och nämndnivå skulle med fördel kunna
utvecklas.

Vad gäller samverkan med externa parter visar granskningen att det inte genomförs en konti-
nuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till Kommunstyrelsen rörande resultat
och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd. Kommunstyrelsens roll vad gäller
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning kan stärkas. BDO
menar att formuleringar i reglementen kring Kommunstyrelsens övergripande roll för att sam-
ordna samverkan bör förtydligas. Detta så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar
som kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamhet.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att kompensera för de organisatoriska
mellanrum som uppstår mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill peka på att det
finns en risk att samverkan i sig får växa som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum
snarare än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO ser att det kan finnas en
möjlighet att med en översyn av fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska behovet av samverkan.

Organisation för samverkan med externa parter
Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och strukturer. Överlag
har berörda nämnders granskade samverkan med externa parter en tydlig och ändamålsenlig
styrning, ansvarsfördelning och samsyn. Organisering av den samverkan som bedrivs kan ses
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som funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt finns synpunkter på vad som samverkas
kring, när i tiden och hur väl de granskade nämnderna tar ansvar.

Trots uttalade strategier saknas ett gemensamt arbete mellan de mjuka nämnderna om sam-
verkan med externa parter kring barn och unga. Nämnderna bör lägga den gemensamma kar-
tan tillsammans för att säkra att kärnprocesserna gör det de ska för att minska barns utsatthet
– en del i att genomföra samordnade tidiga insatser är att varje aktör genomför sitt uppdrag
i ett tidigt skede. En samverkan kan med fördel utvecklas där nämnderna tillsammans tar fram
mål och riktlinjer för samverkan med externa parter på mer generell nivå, som regelbundet
skulle kunna följas upp och revideras.

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i samverkan men att återkoppling till
kärnverksamheten brister. I samverkan möts kompetenser och professioner kring frågor på ett
nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och utveckling. Men det saknas syste-
matik kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska fungera. Detta kan leda till att
effektiviseringsmöjligheter och utvecklingspotential inte tas tillvara.

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och unga att skolnämnderna inte har tydliga
riktlinjer för hur, om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att säkra upp rätten
till en väl fungerande skolgång för alla kommunens barn och unga.

Borås Stads insatser inom området
Det är oklart vad som ingår i Borås Stads portfölj av insatser, vilken reell förändring som
förväntas åstadkommas, för vem eller när. Det är också oklart vilka insatser och åtgärder som
finns att tillgå för att möta barns utveckling. Små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets
motståndskraft på ett helt annat sätt än de insatser som kan genomföras i senare åldrar.

Att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska behovet av att samverka vid insatser
och åtgärder kring barn och unga. Detta eftersom behoven sannolikt skulle se annorlunda ut.
Att genomföra insatser som stärker barns förutsättningar att vara i skolan och klara kunskaps-
kraven kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). Att också stötta föräldrar
och tillse att alla barn har ett omhändertagande dygnet runt kan vara en annan.

Resurser och ekonomistyrningsprinciper
Granskningen visar att ekonomistyrning kopplat till samverkan samt insatser/åtgärder kan
förbättras.

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa övergripande samordning och priori-
tering även vad gäller resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomföra insatser
och åtgärder där de gör som mest nytta för barn och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg
mot utsatthet är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna möjliggöras genom
t.ex. en budget för barn och unga som omfattar en mandatperiod eller dylikt.

Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopplat till de strategier som finns i mål-
bild 2025 borde kunna ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att prioritera kost-
nader för kärnverksamhet respektive samverkan så att insatser kan göras där de får mest
effekt till lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade insatser trots för stunden
ökade kostnader. BDO kan ana att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och lång
sikt. Höga kostnader för utsatta barn står idag emot behovet av att stärka de olika nämndernas
kärnverksamheter, men också emot möjligheten att satsa mer på förebyggande arbete i syfte
att minska framtida barns utsatthet och därtill kopplade kostnader.

En samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kunna möjliggöra satsningar på förebyg-
gande och samordnade tidiga insatser. Detta skulle i så fall kunna ske på ett kommungemen-
samt sätt i samverkan med externa parter kring barn och unga 0-20 år.
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1 Inledning
Samverkan och samordnade förebyggande insatser är ett prioriterat område i flera kommuner
i syfte att i högre grad kunna stötta utsatta barn och unga, men också minska deras utsatthet.
Ett annat syfte med samverkan är att få tillgång till varandras resurser på ett mer strategiskt
och effektivt sätt och genom det tillsammans skapa nya arbetssätt och åstadkomma bättre
effekter. Nyckeln är ofta att hitta en gemensam vision samt fungerande samverkansformer
mellan parter, förståelse för varandras uppdrag och mandat samt ett konkret urval priorite-
rade områden att samverka kring.

Enligt Borås stads välfärdsbokslut 20181  har barn och unga skilda uppväxtvillkor i kommunen.
En betydligt större andel barn med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll, än
barn med svensk bakgrund, även om den totala andelen ekonomiskt utsatta minskat. Flera av
nyckeltalen som beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade över en treårsperiod.
Detta gäller de relativt höga talen för psykosomatiska besvär så som sömnsvårigheter, huvud-
värk och ont i magen. Samtidigt kan man se att några av nyckeltalen som indikerar barns
förutsättningar försämrats. Andelen barn och unga som är medlem i en förening minskar och
andelen som uppger att de blivit mobbade ökar. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga
till yrkesprogram ökar något, där flickorna står för ökningen. Det är fortsatt konstaterade
skillnader mellan skolorna vad gäller godkända betyg, skolnärvaro mm.

Genom att samverka med de aktörer som påverkar barns vardag, skapas möjligheter att till-
sammans kunna påverka barns förutsättningar. Samverkan blir som en stödprocess2 till kärn-
verksamheten och ett sätt att överbrygga de så kallade organisatoriska mellanrum3 som skapas
i avståndet eller gränslandet mellan olika nämnders och huvudmäns uppdrag och mandat. I
flera delar är externa parters medverkan avgörande för att fånga barns hela sammanhang.

Under 2019 har Borås stad tagit fram en övergripande strategisk målbild och arbetssätt inom
ramen för ”Socialt hållbart Borås”4, ett långsiktigt arbete med målet att minska de stora
skillnaderna i människors livsvillkor. Kommunen har erhållit medel från tillväxtverket och i
första skedet riktas insatserna mot barn och unga, samt kopplat till målområdet Vi tar ge-
mensamt ansvar för barn och unga5, en del av visionen Borås 20256.

De flesta barns pedagogiska utveckling får tillräckligt stöd inom ramen för förskolors och sko-
lors kärnverksamheter. Som SKR7 (fd SKL) också säger, så finns det ett samband mellan god
kvalitet i skolmiljön och mindre utsatthet bland barn och unga. I klassrummet, med stöd av
barn- och elevhälsa och utifrån beslut av rektor, kan insatser för barn och unga genomföras

1https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/folkhalsoarbete/valfardsbok-
slut.4.6a80e56d15869d0d313f13ec.html den 8 januari 2020
2 Kommuner har ofta kvalitetsledningssystem som bygger på en logik av processer. Den verksamhet som utgör huvudupp-
draget kan beskrivas som en process som något förenklat benämnas kärnprocess. Medan andra processer, som samver-
kan, kan vara en stödprocess för att underlätta det som sker i kärnprocessen. Med den logiken blir det tydligt att kärnpro-
cessen behöver definieras för att förtydliga vad som ska ske var, och hur stödprocessen ”samverkan” bör se ut. Ett sådant
analysarbete bör genomföras i syfte att tydliggöra hur samverkan i realiteten kompletterar kärnprocessens funktion och bi-
drar till att överbrygga organisatoriska mellanrum. För att tillsammans kunna säkra relevanta förutsättningar för de barn och
unga som exempelvis riskerar hamna emellan kommunens aktörer och/eller mellan kommunen och externa parter.
3 https://kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/tidiga-samordnade-insatser-TSI/Documents/TSI-
Mats%20Tyrstrup%20om%20organisatoriska%20mellanrum.pdf den 27 januari 2020.
4 https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfe-
ace78c8.html den 8 december 2019
5 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 december 2019
6 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html den 8 december 2019
7 Exempelvis https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/utvecklingsprogram-
forfullfoljdutbildning.29661.html den 21 januari 2020
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både i god tid och med goda resultat. En inkluderande skola ger dem större trygghet. Det är
inte alltid givet, men det finns ett samband mellan utsatthet och bristande skolresultat. Un-
gefär en fjärdedel av eleverna i Borås går ut nionde klass med icke godkända betyg i något av
kärnämnena.

Intressant att ha med sig i läsningen av rapporten kan vara att Borås stad bara för några år
sedan organiserade om från tre stadsdelar till dagens nämndorganisation. Samverkan sågs ti-
digt som ett sätt att överbrygga avståndet mellan kärnverksamheter och som en möjlighet att
kompensera för den förändring i geografiskt fokus som omorganiseringen innebar.

1.1 Tidigare rapporter i urval
1.1.1 Samgranskning med Västra Götalandsregionens revisorer
2015 genomförde Borås Stads stadsrevision tillsammans med Västra Götalandsregionens revi-
sorer (VGR) en granskning av den samverkan som fanns mellan staden och regionen kring barn
och ungas psykiska ohälsa. Syftet var att bedöma om samverkan tillgodosåg de lagstiftnings-
krav som finns på ändamålsenliga insatser för patienten/brukaren  Granskningen var avgrän-
sad till samverkan mellan elevhälsan och individ- och familjeomsorgen i Stadsdelsnämnd Norr,
Närhälsan med vårdcentralerna Sjöbo, Fristad och Södra Torget i Borås samt BUP inom Södra
Älvsborgs sjukhus. Granskningen visade på en rad brister i samverkan mellan Borås Stad och
VGR. Utifrån dessa brister skapades en gemensam handlingsplan för att stärka samverkan
mellan parterna.

Regionen genomför 2018 en uppföljningsgransking med syfte att undersöka i vilken omfattning
av regionen beslutade handlingsplaner hade genomförts. Uppföljningsgranskningen begränsa-
des till att granska primärvårdsstyrelsen och styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus. Den visade
att utifrån den handlingsplan som togs fram, som en konsekvens av revisionens gransknings-
rapport 2015, hade styrdokument, riktlinjer och rutiner utvecklats och förtydligats. Vilket
bidragit till en utveckling av samverkan mellan parterna. Granskningen kunde även visa att
det inte skett någon större förändring avseende sätt att hantera och registrera avvikelser
avseende samverkan. Regionen kunde genom granskningen visa att det fanns en vilja och strä-
van att effektivisera samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa, där barnets bästa ska
vara i centrum.

1.1.2 Granskning Borås stads samverkan och förebyggande arbete barn och unga
Området genomlystes av EY under slutet på 2018. Då granskades arbetet vid Fritids och folk-
hälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och utbildningsnämnden
samt Sociala omsorgsnämnden. I revisionsrapporten daterad januari 2019 pekar EY på att det
i kommunen bla saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet samt
samverkan kring denna. Men också att kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att styrning
av det förebyggande arbetet är samordnat på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom fann EY att
tydliga definitioner av vad man i kommunen menar med begreppen förebyggande ar-
bete och barn som far illa respektive riskerar att fara illa saknas. Ytterligare en slutsats var
att det saknades tydlighet kring hur samverkan ska inkludera externa och privata aktörer.

Föreliggande rapport kan dels ses som en fristående rapport, dels ses som en del två i Borås
stads revisorers granskning om samordnade tidiga insatser för barn och unga.
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2 Metod
Syftet med denna granskning är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala
styrdokument, bedöma om Borås stads samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år med
externa aktörer är ändamålsenligt.

Granskningen har genomförts i tre faser:
Ø I fas ett genomfördes uppstartsintervjuer med ett urval nämnder samt utredare vid

polisen. Konsulten tog del av gällande kommunövergripande riktlinjer och regelverk.
Därefter skickades en självvärdering till berörda nämnder i syfte att följa upp huruvida
åtgärder vidtagits utifrån av revisionen lämnade rekommendationer i januari 2019. De
gavs även möjlighet att lämna underlag till denna granskning.

Ø Fas två utgjordes av workshops utifrån NÖHRA8-metoden med ett urval grupper, såsom
bostadsbolagen, lokala samverkansgrupper, och friskolor på grund- samt gymnasie-
nivå. Under fas två djupintervjuades även ett urval nämnders förvaltningsledningar.

Ø Tredje fasen utgjordes av en analys- och rapportfas som inkluderade en muntlig av-
rapportering till revisionskontoret kring prioritering av väsentliga slutsatser.

Rapporten överlämnades till beställaren i slutet på januari 2020.

2.1 Revisionsfrågor
Den beskrivna metoden har använts för att besvara följande revisionsfrågor:

1. Finns ändamålsenliga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner som regel-
bundet följs upp och revideras kopplat till området?

2. Har berörda nämnders samverkan med privata9 (externa) aktörer en tydlig och ända-
målsenlig organisation, styrning, ansvarsfördelning och samsyn?

3. Hur säkerställs att Borås Stads arbete inom området även innefattar privata (externa)
aktörer, exempelvis fristående skolor?

4. Vilka insatser och aktiviteter genomför Borås Stad inom området och är dessa tillräck-
liga?

5. Finns tillräckliga resurser för arbetet?
6. Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till Kommun-

styrelsen rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd?
7. Finns en tillfredsställande samverkan mellan interna och externa aktörer såsom soci-

altjänst, skola, Västra Götalandsregionen och Polisen?

2.2 Revisionskriterier och indikatorer
Samverkan har granskats generellt utifrån för respektive verksamhetsområdes lagar och re-
gelverk, såsom kommunallagen (2017:725), socialtjänstlagen (2001:453; SOL) och skollagen
(2010:800). Samtliga regelverk stipulerar att samverkan ska ske med relevanta parter i syfte
att stärka måluppfyllelse och ta tillvara resurser och kompetenser.

I övrigt har följande kriterier eller indikatorer utgjort grund för analys:
Ø Samverkan med externa parter har granskats utifrån SKL:s guide för investeringar i

tidiga insatser för barn och unga (som utgör en del av SKR (tidigare SKL):s projekt
Psynk – psykisk hälsa för barn och unga som lanserades 2012, https://www.uppdrag-
psykiskhalsa.se/tag/psynk/ 20191205).

8 NÖHRA är en analysmodell där man tillsammans diskuterar fram Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser samt eventuellt
förslag på Aktiviteter.
9 Den ursprungliga frågan är ställd med ordet privata, men har under granskningens gång ändrats till externa då det passar
bättre med granskningens övergripande frågeställning.
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Ø Analysen grundas på en logik om att fungerande samverkan vilar på ömsesidig respekt,
gemensamma och delade mål samt en gemensam vision på övergripande nivå. För att
samarbetet ska kunna leda till samverkan, det vill säga verkan och effekt krävs att:

o huvudmannaskyldigheter är klara, parterna har förutsättningar att ta fram en
gemensam plan för arbetet  samt att parterna har och visar respekt för varand-
ras kompetens och profession.

o Regionala samverkans- och stödstrukturer för samordnat genomförande och
kunskapsutveckling behöver vara stabila och långsiktigt hållbara för att skapa
förutsägbarhet och trygghet över tid.

o Kan man inte lita på att samverkan bidrar till det som avses minskar incita-
menten för att medverka och verksamheterna återgår till  ”stuprörsarbete”.

Ø Samverkan kring barn och unga kan ske på fyra nivåer – tex kring politisk/nämndnivå
(ägande), strategisk nivå (ledning och styrning), kring grupper eller kategorier av barn
och unga (exempelvis hemmasittare eller flickor 12-14 år) samt kring individärenden.

2.3 Granskade och intressenter
Följande nämnder har granskats utifrån de ställda revisionsfrågorna.

· Kommunstyrelsen,
· Fritids och folkhälsonämnden,
· Individ och familjeomsorgsnämnden,
· Förskolenämnden,
· Grundskolenämnden,
· Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
· Sociala omsorgsnämnden

Följande aktörer har bidragit med information till den genomförda granskningen: i kommunen
verksamma fristående skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kommunala bostads-
bolagen (AB Bostäder, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB
Toarpshus).

Granskningen har inte belyst övrig samverkan med externa parter såsom civilsamhället eller
näringslivet. Primärt är det själva samverkan som granskats, och inte resultaten av samver-
kan.

Konsultens bedömning är att tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis har samlats in och
utvärderats samt att de stöder slutsatser och bedömningar i den rapport som lämnats.

Granskningen genomfördes av granskningsledare Karin Eduards och medarbetare Jacob Wåh-
lin. Gunn-Henny Dahl var kvalitetssäkrare samt projektets expert i barn- och folhälsofrågor.
Granskningsansvarig var Eva Yng, auktoriserad revisor, samtliga från BDO Mälardalen AB.
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3 Kommunens genomförda åtgärder under 2019
Som en del av granskningens första fas fyllde respektive nämnd/förvaltning i en självvärdering
i kring vidtagna åtgärder utifrån revisionens lämnade rekommendationer om samverkan kring
barn och unga från januari 2019 (se ovan). Inkomna underlag visar att:

1. Kommunen till viss del tagit fram en övergripande strategisk målbild och arbetssätt
inom ramen för ”Socialt hållbart Borås”10, ett långsiktigt arbete med målet att minska
de stora skillnaderna i människors livsvillkor. Kommunen har erhållit medel från till-
växtverket och i första skedet riktas insatserna mot barn och unga samt kan kopplas
till målområdet Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga11, en del av visionen Borås
202512.

2. Samordning och styrning av det förebyggande arbetet fortfarande har utvecklingspot-
ential. Under året har kommunen genomfört en kartläggning över vilka samverkans-
fora som finns, vilket visar på en omfattande samverkan på flera nivåer.

Denna kartläggning, tillsammans med andra insatser, kan ligga till grund för en tydli-
gare styrning och samordning i syfte att än bättre använda befintliga resurser. Som
denna granskning konstaterar skulle en sådan samordning även kunna leda till strate-
gisk utveckling av samverkan samt ett bättre lärande i verksamheters respektive kärn-
processer.

3. I det stora hela saknas fortfarande tydliga definitioner av vad kommunen menar med
förebyggande arbete, barn som far illa eller riskerar att fara illa. Samtidigt har varje
profession i sin yrkesutövning förhållandevis goda bilder av vilka barn vi pratar om och
vad som är ett förebyggande arbete.

Utmaningen är att de aktuella professionerna ser olika behov av lösningar, eftersom
de arbetar utifrån olika horisonter och kommer in i olika faser av ett barns utveckling.
Det saknas fortfarande en tydlighet kring vad kommunen förväntar sig att samverkan
ska leda till för barnen och vilka mål som ska mötas i samverkan. Mål som skulle kunna
bidra till att underlätta samverkan och prioriteringar inom densamma.

4. Det saknas fortfarande tydlighet kring hur samverkan ska inkludera externa och pri-
vata aktörer, eller hur kommunen kan säkra upp att dessa systematiskt bjuds in och
bereds möjlighet att medverka. Varje nämnd gör på sitt sätt och valet av vilka som
ska delta i samverkan bygger på historik och kunskap om vilka parter som är möjliga
att samverka med.

3.1.1 Konsultens bedömning
BDO konstaterar att arbete pågår för att utveckla området och att mycket samverkan förefal-
ler ske. Men det systematiska arbetet, uppföljning och samordning av samverkan förefaller
svagt.

Granskningens primära fynd inom ovan beskrivna fyra områden har fungerat som ingång i den
fortsatta granskningen.

10 https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfe-
ace78c8.html den 8 december 2019
11 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 december 2019
12 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html den 8 december 2019
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4 Genomförd granskning
Nedan följer granskningens väsentliga iakttagelser kopplat till ändamålsenlighet i samverkan
med externa parter kring barn och unga. I fokus har varit samverkan med polisen, VGR, frisko-
lorna och bostadsbolagen.

4.1 Ändamålsenlighet i styrande dokument, mål och riktlinjer
Borås stad bedriver omfattande arbete i samverkan vilket omtalas på flera sätt, bl.a på kom-
munens hemsida. Arbetet med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga utgår
från målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” i Vision 2025.  De strategier13

som uttrycks där är:
· Vi gör det möjligt för näringslivet att samverka med skolan kring barns och ungas lä-

rande och växande.
· Vi uppmuntrar och stödjer medborgare och ideella organisationer som bidrar till barns

och ungas utveckling och lärande.
· Vi stärker samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande såväl inom Borås

Stad som mellan kommunen och andra offentliga aktörer.
· Vi utvecklar föräldrastöd för barns och ungas hela uppväxt

Bland annat listas de organ/arenor som kommunen samverkar i14. Flera intervjuade uppfattar
att man har en fungerande tradition för samverkan i kommunen i syfte att tillsammans möta
de utmaningar de ser.

4.1.1 Iakttagelser
De tillfrågade nämndernas förvaltningar har inkommit med de styrande dokument som gäller
för samverkan kring barn och unga. I det stora hela menar tillfrågade att de styrande doku-
ment och strategier som finns är ett stöd i arbetet, även om de uppfattar att överlappande
uppdrag kan förekomma.

Fokus i denna granskning är samverkan med externa parter och där finns riktlinjer och rutiner
kring de funktioner eller behov där samverkan faktiskt sker, tex Närvårdssamverkan, Västbus,
SSPF15, lokala grupper mfl.

Målbilden i dessa dokument är inte i alla delar tydlig. Det förblir otydligt vad som ska åstad-
kommas i samverkan, även om metoder för samverkan är utvecklade och väl fungerande.
Intervjuade uppger att det överlag saknas ett övergripande mål som nämnderna kan dela och
utifrån det forma sin del av uppdraget så att nämndernas gemensamma arbete ger barn och
unga 0-20 år bättre förutsättningar och minskad utsatthet.

Flera av de intervjuade menar att det i samverkan finns möjligheter att tänka nytt och ge-
mensamt hitta nya lösningar, vilket också till viss del görs. Granskningen visar dock att det
saknas tydlighet kring hur återkopplingen av lärdomar och utveckling från samverkansorganen
till kärnverksamheten ska gå till för att stärka möjligheterna till kvalitetshöjande insatser där.

Stöd för återkoppling och lärande från samverkansorganisationen saknas även på övergripande
nivå. Samstyrningen mellan nämndernas olika kärnverksamheter och vad som ska omhändertas
var visar utvecklingspotential. Så att insatser och åtgärder samlat kan genomföras på den nivå

13 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 januari 2020
14 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk.4.46966c1e1580c421fba96013.html den 12 januari 2020.
15 (bla intranet.boras.se › download › 170913 SSPF), samverkan för trygga uppväxtvillkor i Borås stad mellan socialtjänst,
skola, polis och fritid.
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där de gör mest nytta för barns och ungas behov och utmaningar, antingen inom ramen för
grund/kärnuppdrag eller i samverkan med externa parter.

De olika samverkansorganen uppvisar olika mognadsgrad vad gäller uppföljning och revidering
av arbetssätt och rutiner och granskarens intryck är att ett systematiskt arbetssätt kan ut-
vecklas. I de lokala grupperna, tex, uppges att det sker en kontinuerlig förbättring i gemensam
dialog i samverkansgruppen om det pågående arbetet. Närvårdssamverkan och SSPF följs upp
och revideras med viss regelbundenhet av parterna tillsammans.

De som intervjuats kring Närvårdssamverkan ger inte en entydig bild av till vem de kan lyfta
avvikelser kopplat till den andre partens aktiviteter i samverkan. Otydlig avvikelsehantering
kan leda till missade möjligheter att lära från misstag och stärka kvalitet både i samverkan
och i genomförande av samordnade insatser.

De olika områdena där samverkan sker strukturerat med externa parter, sker viss uppföljning
och avrapportering genom halvårs- och helårsrapportering via samverkansorganisationen. I
annan samverkan sker återföringen via förvaltningens egen respektive rapportering. Men det
saknas en samordnad uppföljning av samverkan med externa parter, som skulle kunna ligga
till grund för prioriteringar av tex resurser. Granskningen visar att samordnad uppföljning och
återkoppling, både till etablerade samverkansorganisationer och till den linjeorganisation som
är grunden för samverkan, har utvecklingspotential.

4.1.1.1 Systematiskt arbetssätt och Kommunstyrelsens roll
Just vad gäller samverkan med externa parter kring barn och unga sker inte någon samlad
kontinuerlig uppföljning, utvärdering eller återrapportering till kommunstyrelsen. Gransk-
ningen visar att återrapportering snarare sker utifrån de mål och indikatorer som ställs i verk-
samhetsstyrningen än kopplat till nämnda strategier om samverkan. Intervjuade uppger dock
att kommunstyrelsen under våren kommer göra en samlad uppföljning av arbetet mot barn
och unga med stöd av studerande på universitetsnivå. Inom ramen för Socialt Hållbart Borås
kommer andra förutsättningar och möjligheter ges för en mer tydlig återkoppling just kring
barn och unga.

Under hösten har kommunen genomfört en genomlysning av antal samverkansorgan som man
deltar i kring barn och unga. En slutsats som intervjuade drog av detta arbete är att det sker
mycket samverkan, men som inte samordnas så att summan av uppdrag och förväntade resul-
tat kan klargöras.

Granskningen visar att Kommunstyrelsen arbetar klassiskt med styrning och uppföljning. Den
visar också att Kommunstyrelsen inte antar sitt uppdrag att samordna samverkan kring barn
och unga i tillräcklig grad. Vilket i sin tur ökar risken att de olika nämndernas samverkan och
insatser inte genomförs mot bakgrund av en delad ambition eller behovsanalys. Kommunsty-
relsen antar inte heller sitt uppdrag att tillse att summan av nämndernas insatser kan tillsam-
mans leda till mer fördelaktiga förutsättningar för barn och unga i kommunen. Flera intervju-
ade menar att det finns nya möjligheter i och med Socialt Hållbart Borås, men att Kommun-
styrelsens roll i att samordna arbetet både kan förtydligas och stärkas.

4.1.2 Konsultens bedömning
Den samverkan mellan interna och externa aktörer såsom socialtjänst, skola, Västra Göta-
landsregionen och Polisen som granskats är överlag tillfredsställande, men brister i vissa delar
såsom närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar att det inte är samverkan i sig som
är utmaningen, utan i vilken grad kommunen samlat sig och själva tagit ställning till huruvida
de insatser som vidtagits är tillräckliga för det egna ansvaret, innan man går in i samverkan.

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras i de områden där samverkan
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med externa parter är etablerad. Däremot saknas tydlig målbild för vad samverkan ska leda
till eller hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverksamheten. Det är oklart vem i Borås
stad som förväntas tillse att de processer där samverkan kan och bör ske, identifieras. Ett
sådant uppdrag borde strategiskt ligga nära de som fastställer vad kärnprocessen ska inne-
hålla, hur det ska genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess till kärnprocessen,
dvs den ordinarie verksamheten. Ett sådant arbete på Kommunstyrelse och nämndnivå skulle
med fördel kunna utvecklas.

Granskningen visar att det inte genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och åter-
rapportering till Kommunstyrelsen rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella
åtgärder som följd vad gäller samverkan med externa parter. Kommunstyrelsens roll vad gäller
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning kan stärkas. BDO
menar att formuleringar i reglementen kring kommunstyrelsens övergripande roll för att sam-
ordna samverkan bör förtydligas. Så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar som
kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamheten.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att kompensera för de organisatoriska
mellanrum som uppstår mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill peka på att det
finns en risk att samverkan i sig får växa till som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum
snarare än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO ser att det kan finnas en
möjlighet att med en översyn av fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska behovet av samverkan.

4.2 Lämplig organisering för samverkan
Borås stad har elva nämnder som på olika sätt har ansvar för att säkra att barns liv innehåller
de fem delar som alla barn enligt SKR behöver16:

1. Trygga och kärleksfulla vuxna som har förmåga att se och möta barns individuella
behov

2. Goda uppväxtvillkor med god kroppslig och psykisk hälsa,
3. En meningsfull fritid som ett led i att utveckla den egna identiteten, träffa likasin-

nade, uppleva gemenskap och pröva på olika aktiviteter
4. Klara kunskapskraven i skolan för att stärka sina sociala och psykiska förmågor – oav-

sett individuella förutsättningar och föräldrars bakgrund/utbildningsnivå.
5. Känna delaktighet, ha inflytande och få sina röster hörda, vilket skapar tillit till andra

människor och till demokratiska institutioner.

Förutom de sex granskade nämnderna17 samt Kommunstyrelsen ingår Kulturnämnden, Över-
förmyndarnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden samt Lokal-
försörjningsnämnden i de som kan ses som att ansvara för, eller bidra till, stärkta förutsätt-
ningar för barn och unga.

4.2.1 Iakttagelser
I de granskade delar där samverkan med externa parter är etablerad förefaller en tydlig och
ändamålsenlig organisation, styrning och ansvarsfördelning finnas på plats, men inte alltid
samsyn.

Kommunens samverkan med externa aktörer kring barn och unga utgörs av flera olika samver-
kanstrukturer som utgår ifrån respektive förvaltning/nämnd, som familjecentraler och lokala

16 SKR fd SKL: ”Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa, tvärsektoriella politiska arenor” 2017
17 Fritids och folkhälsonämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden.
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nätverksgrupper. I flera delar är organiseringen tydlig, med funktionell ansvarsfördelning och
samsyn, men i andra delar så kan tydligheten saknas.

Några pekade på att allt eftersom de blivit bättre på att genomföra sitt kärnuppdrag (efter
omorganisationen från stadsdelar till stadsgemensamma nämnder) har det också blivit tydli-
gare vad de kan samverka kring. De menar att insikten om det egna uppdraget i sin tur kan
bidra till att de organisatoriska mellanrummen blir större och behovet av att agera i samver-
kan ökat.

De externa parter och aktuella samverkansorgan som berörs av granskningen är:
· Polisen: SSPF, BRÅ och EST
· VGR, Västra Götalandsregionen: Närvårdssamverkan och Västbus
· Friskolorna: SYV-nätverk
· Bostadsbolagen: EST

Kommunens förvaltningar har samverkan med dessa externa parter på följande nivåer:

Strategisk nivå Organisatorisk
och verksam-
hetsnivå

Barngruppsnivå individnivå

VGR/BUP Förekommer Förekommer Sällan Förekommer
Bostadsbolagen Förekommer Förekommer Förekommer Nej
Friskolor Nej Förekommer Förekommer Förekommer
Polisen Förekommer Förekommer Förekommer Förekommer

Intervjuade medverkande i samverkan ser flera vinster med samverkan som inte alltid ligger
på effekt och resultatnivå hos barn och unga. Dessa vinster handlar framförallt om att ha
fungerande former för samverkan när behov uppstår, att få kännedom om hur andra arbetar
med just dessa grupper, samt möjligheter till lärande och utveckling av den egna verksam-
heten.

Samverkan, dvs samordnade insatser kring barn och unga individers behov uppges fungera
men med vissa i granskningen påtalade brister. Med externa parter sker samverkan kring in-
divider18 med regionen, polisen och friskolorna.

När barn och ungdomsgrupper är tydligt definierade har och kan samordnade insatser skapas,
som tex kring missbrukande unga, såsom Minimaria mm. Med externa parter sker sådan sam-
verkan framförallt med regionen och polisen.

På organisation och verksamhetsnivå skapas tex lokala grupper efter behov där parter som
arbetar utifrån lokala förutsättningar och utmaningar, kan samverka i fora där kommunen har
taktpinnen. Sådan samverkan samordnas av fritids- och folkhälsoförvaltningen19. Det förekom-
mer också särskilda grupper i utsatta områden, som en strategisk grupp i Viskafors med sam-
verkan med skola.

Samverkan på strategiskt övergripande nivå förekommer med regionen och polisen där be-
hovet är tydligt och att samverkan är etablerad och mogen.

Granskningen visar att det saknas en organisering av samverkan i planeringsstadiet mellan
nämnd/förvaltningsledningar i syfte att fördela och tydliggöra samverkansbehov för respek-
tive förvaltning i relation till nämndens uppdrag och kärnverksamhet. Dessutom ger nämnd-

18 Granskningen har inte berört insatser eller åtgärder på individnivå.
19 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/lokalsamverkannatverkochorts-
rad.4.121d069a15aa7f1f548f1537.html den 12 januari 2020
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indelningen, som flera pekar på, flera gränser för barnen under deras uppväxt 0-20 år, ålders-
mässigt och sekretessmässigt. Granskningen visar att det brister i förutsättningar att ge bar-
nen en sömlös omsorg. Det brister också i att säkra upp att det kommunala ansvaret för (ut-
satta) barn och unga tas alla dygnets 24 timmar.

Bilden gestaltar en process där Kommunstyrelsen samordnar, sannolikt tillsammans med de
nämnder som finns i processen, uppdrag, roller och ansvar för barn och ungas sammanhang 0-
20 år, dygnets alla timmar. Bilden belyser att det finns organisatoriska mellanrum i bla över-
lämning, men också hur svårt det blir för nämnderna var för sig att ha en helhetsbild. Därför
blir också processens sista ”pil” viktig, uppföljning och återkoppling som kan leda till lärande
både för nämnderna var för sig, barnens hela sammanhang, samt hur externa parter kan in-
kluderas.

Det framkommer att samverkan inte är helt utan motsättningar. Närvaron är inte alltid den
önskvärda och det förekommer att personer skickar ersättare som inte har mandat eller inte
är insatta, vilket minskar effektiviteten i arbetet. Parter från olika verksamheter kan ha olika
syn på vilka insatser som ger bäst effekt och vissa kan vara missnöjda med andras insatser.
Man förefaller inte heller i alla delar ha tillräcklig koll på varandras ansvarsområden för att
förstå hur man kan bidra till gemensamma resultat i samverkan, tex uttrycker flera viss be-
svikelse över att socialtjänsten inte medverkar i tidigare skede.

Däremot visar granskningen att de som deltar i samverkan ser, för egen och sin förvaltnings
del, ett tydligt syfte med att samverka som ett stöd i arbetet med att tillsammans använda
tillgängliga resurser för att värna barn och unga.

4.2.1.1 Externa parters medverkan
Externa parters syn på medverkan presenteras här kort. För med information, se kapitel fyra.

Granskningen visar att samverkan med tex polisen har potential att samordnas bättre från
kommunens sida för att bli effektiv. Nu har de många samverkansytor för polisens del.

Bostadsbolagen uppger sig planera för en boendemiljö som ska kunna passa alla, funktions-
hindrade, barn, unga, äldre, etc. I några stadsdelar är utsattheten extra stor vilket skapar
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utmaningar både för boende och bolag, och för att kompensera för detta, så blir lokala bo-
stadsaktörer viktiga medskapare i en fungerande och trygg närmiljö som kan motverka utsatt-
het. De intervjuade bostadsbolagen uppger alla att detta är ett viktigt fokusområde för dem
och deras verksamhet.

Tillstånd till och granskning av friskolor genomförs av skolmyndigheter samtidigt som dessa
skolor oftast verkar i en kommunal kontext. Drygt tolv procent av barnen i Borås går i friskolor
på grundskolenivå och elva procent på gymnasienivå. Några av friskolorna ingår i större kon-
cerner, några finns bara i Borås. Granskningen har visat att friskolorna inte medverkar i kom-
munens strategiska planering för elever i deras respektive åldersgrupper, men att samverkan
förekommer i varierande grad på organisatorisk nivå.

Friskolorna medverkar bland annat i samverkansgrupper för skolsköterskor och studie- och
yrkesvägledare, där även kommunens personal medverkar. Samtidigt upplever framförallt in-
tervjuade från gymnasiefriskolorna att överlämning kring barn med särskilda behov som byter
från en kommunal skola brister. Där de har flera exempel på barn vars behov inte kunnat
mötas på grund av okunskap eftersom föräldrar och barn inte regelbundet själva kan uttrycka
vilka behov som föreligger eller hur de varit mötta i tidigare skolgång.

Intervjuade från friskolorna menar också att de inte får tillgång till kommunens informations-
plattformar på samma sätt som kommunens eller regionens egna skolor. Detta riskerar enligt
dem påverka elevers kännedom om vilka skolor och utbildningar de kan välja i skolvalen.
Gymnasiefriskolorna upplevde också att det tog lång tid att få klarhet i vilka elever som fak-
tiskt valt deras respektive skolor inför kommande termin, vilket gjorde det svårt att veta hur
många lediga platser man hade.

Det framkommer att även kommunernas respektive skolförvaltningar upplever att överläm-
ningen av elever dem emellan inte alltid är funktionell. Det uppgavs förekomma att motta-
gande nämnd ser andra behov och förutsättningar för barnet, vilket får påverkan på barnets
situation. Det framkommer också att exempelvis Förskolenämnden ser utmaningar i att kunna
följa upp och komplettera åtgärder de vidtagit för vissa barn i tidig ålder, eftersom de senare
faller under en annan nämnds ansvarsområde.

Granskningen visar inte att det finns en strategi för hur friskolorna ska inkluderas i kommu-
nernas arbete för att ge alla kommunens barn likvärdiga förutsättningar att genomföra sin
skolgång. Det är upp till varje nämnd att tillse att samverkan sker utifrån de behov som utgår
ifrån varje nämnds uppdrag. De strategier som finns för respektive målområde utgör ett stöd
i arbetet. Men åtföljs inte av några specifika riktlinjer kring hur respektive nämnd ska tillse
att relevanta externa aktörer bjuds in till samverkan kring barn och unga. intervjuade både
inom friskolor och bostadsbolagen pekar också på att de sällan vet vem i kommunen de ska
kontakta i olika ärenden. Deras väg in är otydlig vilket kan leda till att kommunen inte får den
information som behövs för att i tid kunna vidta relevanta åtgärder.

4.2.2 Konsultens bedömning
Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och strukturer. Överlag
har berörda nämnders granskade samverkan med externa parter vid första anblicken en tydlig
och ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn. Organiseringen i den samverkan
som bedrivs kan ses som funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt som synpunkter
finns på vad som samverkas kring, när i tiden och hur väl de granskade nämnderna tar ansvar.

Det är oklart för granskaren var och vem i Borås stad som bör tillse att de processer där
samverkan kan och bör ske, identifieras. Trots uttalade strategier förefaller ett gemensamt
arbete mellan de mjuka nämnderna om samverkan med externa parter kring barn och unga
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saknas. Nämnderna bör lägga den gemensamma kartan tillsammans för att säkra att kärnpro-
cesserna gör det de ska för att minska barns utsatthet – en del i att genomföra samordnade
tidiga insatser är att varje del gör sitt i ett tidigt skede. En samverkan kan med fördel utveck-
las där nämnderna tillsammans tar fram mål och riktlinjer för samverkan med externa parter
på mer generell nivå, som regelbundet skulle kunna följas upp och revideras.

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i samverkan men att återkoppling till
kärnverksamheten brister. I samverkan möts kompetenser och professioner kring frågor på ett
nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och utveckling. Men det saknas syste-
matik kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska fungera. Detta kan leda till att
effektiviseringsmöjligheter och utvecklingspotential inte tas tillvara.

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och unga att skolnämnderna inte har tydliga
riktlinjer för hur, om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att säkra upp alla
kommunens barns och ungas rätt till en väl fungerande skolgång.

4.3 Aktiviteter som genomförs i samverkan
Aktiviteter i samverkan som granskats utgör oftast ett komplement till de aktiviteter som
genomförs i linjen. Antingen för att skapa bättre förutsättningar för kärnverksamheten eller
för att tillsammans med andra genomföra aktiviteter som ligger i gränslandet mellan kärn-
verksamheter. Alternativt handlar det om att dela upp arbetsuppgifter eller åtgärder, tex
kring individer, i syfte att arbeta mer effektivt.

4.3.1 Iakttagelser
Borås stad genomför en rad insatser och åtgärder i samverkan och i kärnverksamheten som
ett resultat av samverkan. Men då det saknas en övergripande målbild om vad samverkan med
externa parter ska uppnå, för vem, när och hur, så är det svårt att bedöma tillräckligheten.
Det är också oklart vilka insatser och åtgärder som förväntas genomföras i samverkan och
möjligheterna att med dessa uppnå förändringar eller när i tiden dessa ska uppnås.

Vilka barn som ska omfattas av samordnade insatser, vilka begrepp som ska användas eller
vem som ska ha vilken roll är inte alltid tydligt i underlagen. Begreppen är ofta kopplade till
profession eller linjeorganisationen snarare än till samverkansfunktionen och kan betyda olika
saker för olika professioner. De intervjuade uppger att de är medvetna om detta och att när
man uppfattar att begrepp kan vara svåra att förstå eller hantera av andra, diskuteras dessa
för att förtydligas.

Granskningen visar att definitionen av barn och unga är beroende av vilka barn som är i fokus
i vald samverkan, exempelvis kring flickor med självskadebeteende eller utåtagerande pojkar.
Västbus behöver en definition medan SSPF behöver en annan, osv. Granskningen visar inte att
det i samverkanskonstellationen råder oenighet om vilka barn som åsyftas, definitioner kan
också förändras över tid med behov och fokus i samverkan.

Granskningen visar inte heller att det är helt tydligt definierat inom vilka problemområden
som samverkan ska utgöra ett arbetssätt för att komma tillrätta med utmaningar.

Intervjuade menar att majoriteten barn får tillräckligt stöd i klassrummet och av elevhälsan
för att klara sig, de blir inte föremål för samordnade insatser. Uppfattningen bland de inter-
vjuade är den att de barn som är föremål för insatser får fördelar av det. Men att kärnverk-
samheten kan stärkas för att man ska kunna ge fler en god grundnivå för minskad risk för
utsatthet. Flera lyfter att det finns en kategori barn däremellan, där ansvaret och vilka insat-
ser som ska vidtas är otydligt, eller att deras behov inte ”syns”. Skälet till att detta gap
uppstår uppges vara två, dels nämndindelningen, som inte stödjer en sömlös resa för barnet
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genom det offentliga omhändertagandet 0-20 år20, dels att det inte är i alla delar tydligt vilka
kvalitetskrav som ställs i respektive kärnprocess och hur dessa ska uppnås.

Det framkommer att prioritering av insatser ofta sker utifrån behov. Detta kan enligt inter-
vjuade leda till att vissa barn, unga och grupper, genom sitt beteende prioriteras, vilket i sin
tur skapar snedvridning i insatsprioriteringen. Fokus på de svåraste ärendena riskerar ta kraft
från grunduppdragen, och marginaler för att klara sådana situationer uppges vara bristfälliga.
Risken kan vara att man inte hinner sätta in tidiga åtgärder för andra individer eller grupper
som i sin tur då får andra problem.

Det saknas avvikelse- och incidenthantering i vissa av de granskade samverkansformerna vilket
riskerar att otydligheter kring uppdrag, ansvar och mandat inte lyfts. Flera som är ansvariga
för samverkan menar dock att de försöker lyfta när de uppfattar att någon inte agerar som
förväntat. Men det finns system för avvikelsehantering inom ramen för Närvårdssamverkan,
en modell för avvikelsehantering i samverkan som skulle kunna implementeras i flera delar.

4.3.2 Konsultens bedömning
Granskningen visar att det är osäkert om Borås Stads portfölj av insatser och åtgärder sam-
mantaget kommer att åstadkomma en förändring som stärker barns och ungas förutsättningar
inom relevanta tidsramar. Detta eftersom det är oklart vad som ingår i Borås stads portfölj av
insatser, vilken reell förändring som förväntas åstadkommas, för vem eller när. Det är också
oklart vilka insatser och åtgärder som finns att tillgå när i tiden för att möta barns utveckling.
Detta är viktigt eftersom små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets motståndskraft på
ett helt annat sätt än de insatser som kan genomföras i senare åldrar.

Att hitta rätt för att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska behovet av att sam-
verka kring insatser och åtgärder kring barn och unga eftersom behoven sannolikt skulle se
annorlunda ut. Att genomföra insatser som stärker barns förutsättningar att vara i skolan och
klara kunskapskraven kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). Att också
stötta föräldrar och tillse att alla barn har ett omhändertagande dygnet runt kan vara en
annan.

4.4 Resursers tillräcklighet
Granskningen har berört resurser ur tre perspektiv – ekonomi, kompetens och tid.

4.4.1 Iakttagelser
Intervjuade menar att det i de flesta fall finns tillräckligt med resurser, kompetens och tid
avsatt för samverkan, och att det handlar mycket om hur resurserna används. Däremot me-
nade de intervjuade att resurser för förebyggande och samordnade insatser och åtgärder kring
barn och unga inte alltid var tillräckliga.

4.4.1.1 Ekonomi
Både kostnader för samverkan och kostnader för insatser tas på respektive samverkande
nämnds budget och resultat. Samverkan budgeteras sällan för i särskild ordning, utan blir en
verksamhetsnära driftskostnad. Flera kostnader för samverkan göms inom ramen för ordinarie
budgetering av arbetstid och omkostnader. Detta gäller även insatser och åtgärder.

De intervjuade menar att det borde finnas mer ekonomiskt utrymme att arbeta proaktivt i
samverkan. Att i högre grad genomföra tidiga samordnade insatser för att minimera risken att
barn och unga blir utsatta, vilket det sällan finns tillräckliga resurser för. Det förebyggande
arbetet uppges få stryka på foten i konkurrens med sådana insatser som ger direkta kostnader,

20 Åldersindelningen är ett exempel, där olika förvaltningar har olika åldersindelningar vilket kan utgöra ett hinder för god
samverkan. Tex byts samverkansparter vid övergångarna mellan olika skolförvaltningar.
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som ett barn med behov av stöd från flera parter. De intervjuade uppfattar att detta är kort-
siktigt, och att det i sig leder till missade möjligheter att minska kostnader för barnens ut-
satthet i det långa loppet.

Intervjuade pekar också på ett bristande samband mellan ekonomi och insatser/åtgärder. Det
saknas kalkyler för vad insatser kostar och vilka ekonomiska bidrag de kan skapa när de ge-
nomförs. Alternativkostnadsanalyser som även inkluderar effekter av insatser uppges sällan
genomföras vid val av insatser. Granskningen visar också att det saknas en strategisk budget-
styrning för att motverka ekonomiska styrsystems negativa inverkan på möjligheten att lång-
siktigt planera för och stärka barns förutsättningar.

Granskningens visar att insatser och åtgärder som bör genomföras i de organisatoriska mel-
lanrummen saknar både budget och resurstilldelning. Detta riskerar leda till att vissa insatser
och åtgärder inte kan genomföras eftersom resurser saknas, även om samverkan mellan nämn-
der och tjänstemän i sig är väl fungerande. Men otydligheter kring fördelning av kostnader
kan försvåra samverkan. Några uppger att samverkan fungerar mycket bra ända tills kostnader
ska fördelas. Mellan några nämnder har man byggt en struktur där oklarheter i kostnadsför-
delning kan lyftas till högre ort.

4.4.1.2 Tid
Flera intervjuade uppger att det finns tillräckligt med tid avsatt för att samverka, och ef-
tersom samarbete är ett vedertaget arbetssätt, så sker det naturligt, enligt flera av de inter-
vjuade. Däremot finns inte alltid den tid som behövs för att genomföra tillräckliga insatser.

Samtidigt pågår utveckling och lärande i grupperna. Det uppgavs vara ett vinnande koncept
att i god tid och i samverkan ta fram mötestider samt att ha en dagordning med tydlig fördel-
ning av frågor och punkter för att underlätta att deltagare kom till möten och väl förberedda.
Ett annat sätt var att prioritera när under mötet vilka frågor skulle tas så att de som bara
omfattade i mindre grad inte behövde delta i hela mötet.

4.4.1.3 Kompetens och förståelse
I det stora hela upplevde de tillfrågade sig inte sakna kompetens.

Samtidigt visar granskningen att parter i samverkan inte har full förståelse för varandras age-
rande, vilket kan vara ett tecken på att man inte har tillräcklig insyn och insikt i vad andra
professioner och verksamheter gör, hur eller varför.

Några av de intervjuade menade att i praktiken kan de sakna kompetens kring vad som faktiskt
är väl fungerande insatser och åtgärder, framförallt för att stötta de mest utsatta och deras
familjer. De uppger att det lätt blir så att man gör det man kan och gjort förut, och därför
blir samverkan inspirerande. Samtidigt som att samverkan inte uppfattas ge en tillräcklig
kompetenshöjning för att komma tillrätta med de utmaningar man står inför med de svåraste
ärendena.

4.4.2 Konsultens bedömning
Ekonomistyrning kopplat till samverkan samt insatser/åtgärder kan förbättras.

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa övergripande samordning och priori-
tering även vad gäller resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomföra insatser
och åtgärder där de gör som mest nytta för barn och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg
mot utsatthet är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna möjliggöras genom
tex en budget för barn och unga som omfattar en mandatperiod eller dylikt.
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Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopplat till de strategier som finns i mål-
bild 2025 borde kunna ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att prioritera kost-
nader för kärnverksamhet respektive samverkan  så att insatser kan göras där de får mest
effekt för lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade insatser trots för stunden
ökade kostnader. BDO kan ana att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och lång
sikt. Där höga kostnader för utsatta barn idag i står emot behovet av att stärka de olika nämn-
dernas kärnverksamheter. Men också emot möjligheten att satsa mer på förebyggande arbete
i syfte att minska framtida barns utsatthet och därtill kopplade kostnader.

Möjligheten med samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kunna ge bättre möjlig-
heter att satsa på förebyggande och samordnade tidiga insatser på ett kommungemensamt
sätt i samverkan med externa parter kring barn och unga 0-20 år.

5 Externa parters syn på samverkan med kommunen
Nedan följer kortfattade noteringar kring externa parters syn på kommunens samverkan med
dem kring barn och unga som framkommit framförallt i intervjuer och workshops utifrån NÖ-
HRA-modellen.

5.1 Friskolorna
De friskolor med gymnasieutbildningar som finns i Borås stad upplever att de samverkansmöj-
ligheter som finns är för få. Framsteg har gjorts det senaste året genom gemensamma utbild-
ningar kring bl.a. drogmissbruk. Den möjlighet till samverkan som friskolor som bedriver
grundskoleverksamhet har genom att vara inbjudna till områdesnätverken finns inte för gym-
nasieskolorna. Däremot blir de inbjuda till ett möte varje termin för återrapportering av hur
verksamheten går.

Gymnasiefriskolorna upplever även att det är svårt att nå ut till de högstadieelever som står
inför valet att välja gymnasium och menar att det inte ger barnen en ärlig chans att välja rätt
utbildning för just dem. Om inte informationen är tillräckligt finns en risk att valet av gym-
nasium blir svårare och eleven får inte samma möjlighet att må bra och trivas i skolan. Trots
flera försök till att skapa samverkan, bland annat genom att erbjuda en gemensam gymnasie-
mässa, har kommunen valt att inte möta dem.

Skolorna uttrycker en viss oro angående de elever som inte uppnår full behörighet till gymna-
siet. Tidigare har friskolorna haft en bra kontakt med kommunen angående dessa och på så
vis kunnat erbjuda dessa elever en plats på skolan med extra stöd, men efter att kontaktper-
sonen bytt tjänst finns det en viss oklarhet till vem de ska vända sig. De anser att det är extra
viktigt att dessa elever som från början är utsatta måste få den hjälp de är berättigade till
för att kunna gå vidare och starta sin gymnasieutbildning, annars menar de att det är lätt att
eleven hamnar i utanförskap.

De intervjuade uppger att ett problem i samverkan mellan kommunen och gymnasiefriskolorna
är överlämningen av elever. Idag finns inget system för hur överlämningen ska ske mellan
grundskola och fristående gymnasieskolor. Bristen har bidragit till att elever med speciella
behov inte fått de extra insatser som de behöver i tid och i vissa fall har eleven hoppat av
sina gymnasiestudier innan informationen om behovet kommit fram till skolan.

Friskolorna upplever även en problematik i antagningsprocessen. Eleverna behöver idag inte
aktivt tacka nej till en plats på skolan även om de valt en annan skola. Det har bidragit till
att skolorna har svårt att resursplanera för terminerna då de inte vet hur många elever som
tackat ja till andra skolor och inte kommer börja sin utbildning hos just dem.
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Friskolorna upplever även att samverkan med socialtjänsten är bristfällig idag. Det går snabbt
att få en kallelse efter orosanmälan. Men flera upplever att socialtjänsten inte alltid gör sitt
yttersta för att hjälpa familjen, med stöd i frivillighetsprincipen enligt SOL, även om skolan
upplever att det inte handlar om problem kopplade till skoldagen eller inlärning. De vet inte
heller alltid till vem de ska vända sig till och menar att samverkan hade gynnats av en större
tydlighet kring detta.

5.2 De kommunala bostadsbolagen
Idag har de kommunala bostadsbolagen i kommunen olika samverkanspunkter med Borås stad.
I det fallen då bolaget äger bostäder och fastigheter utanför stadens centrum består samver-
kan om att finna bra och effektiva lösningar på hur skolor, förskolor och andra kommunala
byggnader ska byggas. Med det större av bolagen, som har fastigheter i stadens centrum, finns
en större samverkan, både vad gäller kommunen och andra externa parter så som polisen.

Den bristen på samverkan mellan de bolag som finns på de mindre orterna, tror bolagen går
att härleda till att problem med hyresgäster är relativt nytt och i vissa fall förekommer inga
problem alls. Men på det orter där problem med barn och unga nu har uppstått, sker samver-
kan med polisen. Den samverkan handlat mycket om vad och hur bostadsbolagen kan göra för
att få stopp på problemen.

Flera av bolagen ingår i de områdesnätverk som finns runt om i staden, dessa är dock inte
fokuserade på just barn och unga utan verkar för hela områdena förbättring. Där barn och
ungas miljö blir en del av samverkan.

Bolagen upplever inte att samverkan är proaktiv utan uppstår då barn och unga i deras områ-
den skapar problem. Bolagen vet dessutom inte till vem de ska vända sig i kommunen när barn
och unga har ställt till med problem i deras område.

På vissa orter har bolaget själva skapat samverkanspunkter med skolorna genom att vara på
plats och informera om nybyggen och få inspiration av barnen för att skapa trivsamma miljöer.
De tror att på så vis skapas en ömsesidig respekt för varandra och genom detta kan vandali-
seringen bli mindre runt om i de olika områdena.

Bolagen som bedriver sin verksamhet i de centrala delarna av Borås har haft en större sam-
verkan en längre tid med kommunen men även de föreningar som finns i de olika områdena.
De har varit med och sponsrat resor för ungdomar. Dessa ungdomar har i sin tur hjälpt bolagen
hålla rent runt om i områdena. Vilket i deras mening bidragit till en stolthet kring området
bland de unga.

Det finns en vilja bland bostadsbolagen att få en fungerande samverkan med kommunen, men
de upplever att kommunen idag är för kortsiktiga och arbetare inte tillräckligt proaktivt för
att få en fungerande miljö för alla medborgare.

5.3 Polisen
Polisen upplever att viljan till att samverka är god och det finns flera forum där samverkan
idag sker på ett tillfredställande sätt. De upplever dock att målet med samverkan är något
vagt vilket medfört att definitionen av samverkan ser olika ut beroende på vilket forum de
befinner sig i.

De önskar att möjligheten till att sammankalla till SSPF nyttjandes mer frekvent, då det är de
samlande insatserna som gör skillnad för barnet. Kommunen är i polisens mening bra på att
genomföra punktinsatser men sämre på att genomföra de stora strukturella åtgärderna.
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Polisen upplever även att kommunen skulle kunna vara mer eftertänksamma när de skapar
mötespunkter för de unga. Polisens upplevelse är att Mötesplatserna (öppen fritidsverksam-
het), trots goda intentioner, riskerar att bli samlingsplatser för kriminella element. Polisen
hade hellre sett att fritidsverksamhet för barn och unga hade varit åldersatt, för att minska
risken att Mötesplatsen blir en potentiell ”rekryteringsyta” för kriminella nätverk. Polisens
upplevelse är att personalen på dessa mötesplatser i dagsläget är hårt ansatta och behöver
mycket stöd från både CKS21  och Folkhälsoförvaltningen (FOF) för att fullgöra sitt uppdrag
utifrån de förutsättningar som i dagsläget råder. Önskvärt hade varit att CKS och FOF hade
ett bättre samarbete än vad som finns idag.

I det EST22-arbete som sker med 2 veckors mellanrum upplever de att återkopplingen är god
men menar att samverkan mellan CKS och FOF hade gett metoden och samverkan mer kraft.

21 centrum för kunskap och säkerhet, https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/stads-
ledningskansliet/centrumforkunskapochsakerhet.4.143f48f4158d2c5dae29ae0f.html den 21 jan 2020
22 Staden har ett samarbete med Polisen och AB Bostäder för att utveckla den så kallade EST-modellen, Effektiv samord-
ning för trygghet. EST-arbetet fokuserar främst på den fysiska miljön och syftar till att skapa trygga offentliga miljöer.
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Borås Stads samverkan med externa 
parter kring barn och unga

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad 
genom fört en granskning av samverkan med  externa 
parter kring barn och unga. Granskningen  omfattar 
Kommunstyrelsen, Fritids och folkhälsonämnden, 
Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden och Sociala omsorgsnämnden. Därutöver har 
följande aktörer bidragit med information till gransk-
ningen; ett urval i kommunen verksamma fristående 
skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kom-
munala bostadsbolagen AB Bostäder, Fristadbostäder 
AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB 
Toarpshus. 

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lag-
stiftning, allmänna råd och lokala styrdokument, bedöma 
om kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 
0–20 år med externa aktörer är ändamålsenlig.

Styrande dokument, mål och riktlinjer
Den samverkan som granskats mellan interna och ex-
terna aktörer så som socialtjänst, skola, Västra Göta-
landsregionen och Polisen är överlag tillfredsställande. 
Granskningen visar dock brister i vissa delar så som gäl-
lande närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar 
att det inte är samverkan i sig som är utmaningen, utan 
i vilken grad kommunen tagit ställning till huruvida de 
insatser som genomförs är tillräckliga för det egna ansva-
ret, innan man går in i samverkan. 

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsen-
liga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner 
som regelbundet följs upp och revideras i de områden där 
samverkan med externa parter är etablerad. Däremot sak-
nas en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till eller 
hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverk-
samheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverk-
samheten. Det är oklart vem i Borås Stad som förväntas 
identifiera de processer där samverkan kan och bör ske. 
Ett sådant uppdrag borde strategiskt ligga nära dem som 
fastställer vad kärnprocessen ska innehålla, hur det ska 
genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess 
till kärnprocessen, dvs den ordinarie verksamheten. Ett 
sådant arbete på Kommunstyrelse- och nämndnivå skulle 
med fördel kunna utvecklas.

Vad gäller samverkan med externa parter visar gransk-
ningen att det inte genomförs en kontinuerlig uppföljning, 
utvärdering och återrapportering till Kommunstyrelsen 
rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella 
åtgärder som följd. Kommunstyrelsens roll vad gäller 
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och 
effekthemtagning kan stärkas. BDO menar att formule-
ringar i reglementen kring Kommunstyrelsens övergripan-
de roll för att samordna samverkan bör förtydligas. Detta 
så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar som 
kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamhet.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att 
kompensera för de organisatoriska mellanrum som uppstår 
mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill 
peka på att det finns en risk att samverkan i sig får växa 
som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum snarare 
än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO 
ser att det kan finnas en möjlighet att med en översyn av 
fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de 
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska 
behovet av samverkan. 

Organisation för samverkan med externa parter
Den samverkan som granskats består av flera olika samver-
kansorgan och strukturer. Överlag har berörda nämnders 
granskade samverkan med externa parter en tydlig och 
ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn. 
Organisering av den samverkan som bedrivs kan ses som 
funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt finns 
synpunkter på vad som samverkas kring, när i tiden och 
hur väl de granskade nämnderna tar ansvar. 

Trots uttalade strategier saknas ett gemensamt arbete 
mellan de mjuka nämnderna om samverkan med externa 
parter kring barn och unga. Nämnderna bör lägga den 
gemensamma kartan tillsammans för att säkra att kärn-
processerna gör det de ska för att minska barns utsatthet 
– en del i att genomföra samordnade tidiga insatser är 
att varje aktör genomför sitt uppdrag i ett tidigt skede. 
En samverkan kan med fördel utvecklas där nämnderna 
tillsammans tar fram mål och riktlinjer för samverkan 
med externa parter på mer generell nivå, som regelbundet 
skulle kunna följas upp och revideras. 

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i 
samverkan men att återkoppling till kärnverksamheten 
brister. I samverkan möts kompetenser och professioner 
kring frågor på ett nytt sätt vilket kan innebära smarta lös-
ningar, lärande och utveckling. Men det saknas systematik 
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kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska 
fungera. Detta kan leda till att effektiviseringsmöjligheter 
och utvecklingspotential inte tas tillvara. 

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och 
unga att skolnämnderna inte har tydliga riktlinjer för hur, 
om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att 
säkra upp rätten till en väl fungerande skolgång för alla 
kommunens barn och unga.

Borås Stads insatser inom området
Det är oklart vad som ingår i Borås Stads portfölj av insat-
ser, vilken reell förändring som förväntas åstadkommas, 
för vem eller när. Det är också oklart vilka insatser och 
åtgärder som finns att tillgå för att möta barns utveckling. 
Små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets mot-
ståndskraft på ett helt annat sätt än de insatser som kan 
genomföras i senare åldrar.

Att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska 
behovet av att samverka vid insatser och åtgärder kring 
barn och unga. Detta eftersom behoven sannolikt skulle 
se annorlunda ut. Att genomföra insatser som stärker barns 
förutsättningar att vara i skolan och klara kunskapskraven 
kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). 
Att också stötta föräldrar och tillse att alla barn har ett 
omhändertagande dygnet runt kan vara en annan.

Resurser och ekonomistyrningsprinciper
Granskningen visar att ekonomistyrning kopplat till sam-
verkan samt insatser/åtgärder kan förbättras. 

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa 
övergripande samordning och prioritering även vad gäller 
resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomfö-
ra insatser och åtgärder där de gör som mest nytta för barn 
och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg mot utsatthet 
är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna 
möjliggöras genom t.ex. en budget för barn och unga som 
omfattar en mandatperiod eller dylikt. 

Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopp-
lat till de strategier som finns i målbild 2025 borde kunna 
ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att 
prioritera kostnader för kärnverksamhet respektive sam-
verkan så att insatser kan göras där de får mest effekt till 
lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade 
insatser trots för stunden ökade kostnader. BDO kan ana 
att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och 
lång sikt. Höga kostnader för utsatta barn står idag emot 

behovet av att stärka de olika nämndernas kärnverksam-
heter, men också emot möjligheten att satsa mer på före-
byggande arbete i syfte att minska framtida barns utsatthet 
och därtill kopplade kostnader.

En samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kun-
na möjliggöra satsningar på förebyggande och samordna-
de tidiga insatser. Detta skulle i så fall kunna ske på ett 
kommungemensamt sätt i samverkan med externa parter 
kring barn och unga 0–20 år. 
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Svar på Stadsrevisionens rapport om ärendeberedning 

i Borås Stads nämnder 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar på 

revisionsrapporten ”Ärendeberedning i Borås Stads nämnder” och översänder 

svaret till Stadsrevisionen.       

        

Ärendet i sin helhet 

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 bedömer i sin rapport att förtroendevalda i 

Borås Stad därmed har olika förutsättningar när beslut ska fattas.  

 

Borås Stad saknar av Kommunfullmäktige 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.  

 

Berörda nämnder behöver enligt Stadsrevisionen förbättra transparensen i 

ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och 

tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. 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 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. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden följer de instruktioner som anges i 

förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. 

Gymnasie – och vuxenutbildningsnämnden emotser uppdaterade vägledande 

principer och bestämmelser från Kommunfullmäktige.  

               

Beslutsunderlag 

1. Rapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder                          

Samverkan 

FSG 2020-09-23 
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1. Stadsrevisionens diarium 
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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



5

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

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
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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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Borås Stads intranät för anställda:

Borås Stad; Utbildning för nämndsekreterare, Utbildningsmaterial: 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharen-
dehantering/utbildningfornamndsekreterare.4.100557bb1610d50b15e9ccd7.html

Borås Stad; Utbildning för handläggare Utbildningsmaterial, 
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocha-
rendehantering/utbildningforhandlaggare.4.72421644160dbaf3595d2750.html 

Borås Stad; Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, 2019-05-06:

https://intranet.boras.se/download/18.5c09fa0516a59d42b0283538/1557474140347/
Gemensam%20beredningsprocess%20%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder%20
-%20rutin.pdf

Övriga Internetkällor: 
Ärendehandbok Malmö stad 2015: 
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-
2019-01-22/agenda/ksau-2018-12-05-ss-705-arendehandbokenpdf-1?downloadMode=open

Ärendehandbok Åtvidabergs kommun 2017: 
https://www.atvidaberg.se/download/18.2c56d3b7165814b097f635e-
e/1535980692608/%C3%84rendehandbok%20-%20Riktlinjer%20f%C3%B6r%20doku-
ment-%20och%20%C3%A4rendehantering,%20antagen%20av%20KF%202017-10-25%20
%C2%A7%2095.pdf

Ärendehandbok Norrköpings kommun 2017: 
https://www.norrkoping.se/download/18.3bee233915cafae54f8513/1498480324466/arende-
handbok.pdf

Ärendehandbok Linköpings kommun 2016: 
https://www.linkoping.se/contentassets/64ec7e792990434aae88ecfc3259162c/linkopings-kom-
muns-arendehandbok.pdf?4a5e1f

Ärendehandbok Botkyrka kommun, inte daterad: 
https://docplayer.se/11590777-Botkyrka-kommuns-arendehandbok.html

Ärendehandbok Kumla kommun, inte daterad: 
https://www.kumla.se/download/18.f36d14315437bafd79ca78/1465883166160/Kumla%20
kommuns%20%C3%A4rendehandbok.pdf

Intervjuer

https://www.boras.se/download/18.4be120bc16b458ebf2c166d2/1560413803445/Rapport_%C3%A4rendeberedning.pdf
https://www.boras.se/download/18.4be120bc16b458ebf2c166d2/1560413803445/Rapport_%C3%A4rendeberedning.pdf
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/utbildningfornamndsekreterare.4.100557bb1610d50b15e9ccd7.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/utbildningfornamndsekreterare.4.100557bb1610d50b15e9ccd7.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/utbildningforhandlaggare.4.72421644160dbaf3595d2750.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/utbildningforhandlaggare.4.72421644160dbaf3595d2750.html
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://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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Bilaga 1.

Figur 1 Gemensam ärendeberedningsprocess



STADSREVISIONEN
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 56    E-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen

mailto:revisionskontoret%40boras.se?subject=
https://www.boras.se/stadsrevisionen


 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Heed 
Handläggare 
033 357771 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-29 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00146 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över remiss - Övernattning i skolsalar och 

idrottshallar 

Fritids- och folkhälsonämnden Dnr 2020-00100 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Remiss: Övernattning i 
skolsalar och idrottshallar under förutsättning att detaljer i rutinen arbetas 
igenom tillsammans med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens 
personal.  
        

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads skollokaler och idrottshallar är en resurs för övernattning i samband 
med evenemang och träningsläger. Det finns också politisk enighet om att Borås 
ska vara en evenemangsstad. I Vision 2025 beskrivs hur vi ska ta gemensamt 
ansvar för barn och unga bland annat genom att stödja föreningslivet. Under 
evenemang med övernattning sker möten mellan barn och unga. Både de som 
besöker och de som arrangerar får lärdomar för livet. 
  
I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden och 
Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett samlat 
grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler till 
evenemang.  
 
Ungdomsevenemang är en drivkraft i evenemangskulturen och genom att skapa 
förutsättningar för övernattning i skollokaler i Borås Stad kommer antalet 
evenemang och träningsläger att öka. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv till att bidra till 
utvecklingen av Borås Stad som evenemangsstad genom att hyra ut skollokaler. Att 
göra detta samlat är bra för tydlighet mot kommande hyresgäster.  
 
I skrivelsen gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler och idrottshallar i 
samband med övernattning vid evenemang så beskrivs tänkta rutiner kring detta 
förfarande där Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser en del detaljer som 
behöver diskuteras vidare.  Förvaltningens personal är i regel inte schemalagd 
under helgtid och bemanningsfrågan är viktig, även ansvarsuppdelning mellan olika 
roller. Försäkringsfrågan behöver klargöras och att kostnadstäckning i kalkylen tar 
höjd för extra lokalvårdstimmar och annat merarbete i samband med uthyrningen.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inga möjligheter att ta på sig 
kostnader för anpassning av lokaler inför uthyrning, exempelvis för brandskydd.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sin personal till förfogande för att 
justera och förtydliga rutinen för gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler 
och idrottshallar i samband med övernattning vid evenemang. 

               

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Övernattning i skolsalar och idrottshallar 

2. Skrivelse – Gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler och 

idrottshallar i samband med övernattning vid evenemang                                

Samverkan 

FSG 200923 

Beslutet expedieras till 

1. FF.diarium@boras.se 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Bäckäng

Fredrik: Bedömer dörrpartierna till 30.000 kr/st, då är dom inte brandklassade, men det behövs ju inte heller.

Jörgen/Lars: Hur många dörrpartier?

10 per plan, 20 rum totalt.
I så fall om vi installerar den dyrare varianten pratar vi 4700kr*20=94 000kr

Lars: Vad är en summersockel och rekommenderar du det?

Jag ska ge prisuppgifterna till Tommy Jingfors som ska föra dialog med Anders Waldau.

En totalsumma på 100 000 för att göra detta.
Den summan vill inte skolan ha på sin hyra.



Prisberäkningsmodeller för uthyrning till övernattning med måltider och lokalvård
2020‐05‐25

Prissättning
Logiplats och måltider per person
Lokalvård debiteras per timma

Lönegrundande faktorer Föreningstaxa
Arbetade timmar per månad 165
Snittfaktor lön helg 2,4
Sociala avgifter mm 1,4
Snittlön lokalvård, kr/mån (lön 1) 24800
Snittlön skolmåltid, kr/mån (lön 2) 27200
Snittlön intendent, vaktmästeri, säkerhetssamordning (lön 3) 30000
Timkostnad lokalvård helg , ((lön 1*1,4)/165+övertid)*2,4) 505
Timkostnad skolmåtid helg , ((lön 2*1,4)/165+övertid)*2,4) 554
Timkostnad serviceavgift dagtid , (lön 3*1,4)/165 255
Schablonhöjning per år , % 3

Logi 
Grundpris logi, kr/p (m2‐pris gy/365)*m2 pp 19,73
Logi per person, m2 4
Kvadratmeterpris grundskola, per m2 1295
Kvadratmeterpris gymnasier, per m2 1800
Serviceavgift, per deltagare (((lön 3*1,4)/165)*8)/200) 10,18
Serviceavgift, h 8
Schablon antal boende serviceavgift 200

Nuvar .pris till kund Grundpris logi Serviceavgift Inpris sovplats Föreingskund Privatkund Vinst  Kommentar
Logi skolsal, kr p/p  60 19,73 10,18 29,91 60 50,00% Vinst ska komma skolan till del och även finansiera gemensam admin till en viss del
Lokalvård, kr p/h 505 Ingen vinst

Måltidsgrundande faktorer

Måltidspris frukost (kök och råvaror) 15 Kennet Lundahl har bidragit med måltidspriset

Måltidspris lunch och middag (kök och råvaror) 30

Schablon frukost, 2 personal, 3h, baserat på 200p 16,62

Schablon lunch och middag, 3 personal, 5h, baserat på 200p 41,54
Matsal, hyra/h 170 Stor idrottshall kostar 110kr i föreningstaxa, om vi kör den taxan får vi en acceptabel måltidskostnad. Kan vi köra denna timkostnad vid måltid i samband med övernatning? Skolor kan sedan ha en annan taxa för matsalen som samlingsloka
Matsal, baseras på lunch/middags‐tidsåtgång 5 Lägger man ner mindre än 5h på en måltid uppstår vinst
Matsal, antal portioner som priset baseras på 100 Vid fler protioner uppstår vinst 
Matsal schablon hyra per portion, baserat på 5h för måltid samt 200p 8,5

Nuvar .pris till kund Måltidspris  hablon person Matsal  Pris föreningsPris privatkund Vinst  Kommentar
Frukost, p/p 54 15 16,62 8,50 40 Viss vinst  Vid fler portioner än 100 p uppstår en vinst. Den kommer skolköket tillgodo och kan inte räknas in i kalkyen för att finansiera administtration
Lunch och middag p/p (kyckling, pastarätter) 63 30 41,54 8,50 80 Viss vinst  Vid fler portioner än 100 p uppstår en vinst. Den kommer skolköket tillgodo och kan inte räknas in i kalkyen för att finansiera administtration

Erbjudande utöver standardutbud om arrangören önskar det:
Middag, p/p (helt kött, stek, gryta)  72 40 41,54 8,50 90 Viss vinst  Vid fler portioner än 100 p uppstår en vinst. Den kommer skolköket tillgodo och kan inte räknas in i kalkyen för att finansiera administtration

Övriga frågor
Hyra matsal per timma som samlingslokal utan kök och övernattning, vad ska det kosta? Borde vara ett kvadratmeterbaserat pris så det blir samma på alla skolor
Hyra andra lokaler borde prissättas med samma resonemang som hyra av matsal ovan. 

Matsedel, alltså möjliga måltider ska fram i vårt erbjudande till kund



Kostnader, kostnadstäckning och vinstfördelning
2020‐05‐25

Kostnader
Eventsamordnare övernattning FOF (25%  tjänstgöringsgrad) 147 000 kr/år 

Budgeterad intäkt
Gästnätter 5000 per år á 60kr/natt 300 000 kr

Finasiering 
FOF finansierar 50% av Eventsamordnaren 73500 kr
Intäkter uthyrning finansierar 50% av Eventsamordnaren  73500 kr

Vinstfördelning och kostnadstäckning 
FOF får kostnadstäckning  50% av Eventsamordnare ur budgeterad intäkt  73500 kr
Resterande budgeterad intäkt  till vinstdelning 226500 kr
Vinstdelning per budgeterad natt 45,30 kr

Förklaring vinstdelning, exklusive vinst på mat
Varje skola får i ersättning per gästnatt enligt budget 45,30 kr
Varav serviceavgiften uppgår till  10,18 kr
Vinst per gästnatt som går till skolans verksamhet 35,12 kr

Exempel 
Övernattning 200p, 2 nätter ger 14047 kr
Övernattning 400p, 2 nätter ger 28095 kr
Övernattning 600p, 2 nätter ger 42142 kr



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Martina Lindberg 
Handläggare 
033 358272 

SKRIVELSE 
Sida 

1(7) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00100 3.6.8.25 
 

  

 

Gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler och 

idrottshallar i samband med övernattning vid 

evenemang 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden remitterar rubricerande ärende till berörda 
nämnder för att få ett gemensamt förhållningssätt kring upplåtelsen av 
skollokaler och idrottshallar i samband med övernattning vid olika evenemang. 
 
Därefter tillskriver Fritids- och folkhälsonämnden Kommunstyrelsen för 
fastställande av de gemensamma riktlinjerna.         

Sammanfattning  

Borås Stads skollokaler och idrottshallar är en resurs för övernattning i 

samband med evenemang och träningsläger. 

Det finns också politisk enighet om att Borås ska vara en evenemangsstad. I 

Vision 2025 beskrivs hur vi ska ta gemensamt ansvar för barn och unga bland 

annat genom att stödja föreningslivet. Under evenemang med övernattning sker 

möten mellan barn och unga. Både de som besöker och de som arrangerar får 

lärdomar för livet.  

I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden 

och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett 

samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler 

till evenemang. 

Ungdomsevenemang är en drivkraft i evenemangskulturen och genom att skapa 

förutsättningar för övernattning i skollokaler i Borås Stad kommer antalet 

evenemang och träningsläger att öka.                

Ärendet i sin helhet 

Riktlinjer för hantering och upplåtelse av skollokaler och idrottshallar i 
samband med övernattningsverksamhet vid idrottsevenemang och andra 
föreningsevenemang.  
 

Tjänstepersoner från följande förvaltningar samt Räddningstjänsten arbetar 

med förslag till riktlinjerna kring övernattning i skollokaler; 

- Fritids- och Folkhälsoförvaltningen, FOF 

- Lokalförsörjningsförvaltningen, LFF 
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- Grundskoleförvaltningen, GRF 

- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, GVUF. 

- Räddningstjänsten, RTJ  

- Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, 

CKS  

- Vård- och äldreförvaltningen, VÄF. 

 

Sammanfattning 

Borås Stads skollokaler och idrottshallar är en resurs för övernattning i 

samband med evenemang och träningsläger. 

Det finns också politisk enighet om att Borås ska vara en evenemangsstad. I 

Vision 2025 beskrivs hur vi ska ta gemensamt ansvar för barn och unga bland 

annat genom att stödja föreningslivet. Under evenemang med övernattning sker 

möten mellan barn och unga. Både de som besöker och de som arrangerar får 

lärdomar för livet.  

I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden 

och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett 

samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler 

till evenemang. 

Ungdomsevenemang är en drivkraft i evenemangskulturen och genom att skapa 

förutsättningar för övernattning i skollokaler i Borås Stad kommer antalet 

evenemang och träningsläger att öka.   

Bakgrund 

Evenemang har vuxit under senare år. Vi konstaterar ett ökat intresse från 

föreningslivet i Borås att kunna erbjuda övernattning i skollokaler. 

Arrangörer av evenemang, som passar Borås Stads utbud av anläggningar, har 

visat intresse att förlägga sina evenemang i Borås. Då vi inte kan erbjuda 

tillräckligt många och bra övernattningsmöjligheter i skollokaler så har vi hittills 

gått miste om dessa evenemang.  

Idag är det personstyrt på respektive skola. Vissa beslutsfattare har 

föreningslivsbakgrund och vurmar för föreningslivets utövande, andra har 

dåliga erfarenheter eller känner sig pressade på olika sätt med tidsåtgång för 

personal och/eller ekonomi.  

Evenemangen skapar arv i form av ökad gemenskap i det lokala föreningslivet 

och kompetensen kring att arrangera växer. Evenemangen lockar ungdomar 

och deras ledare att besöka Borås. I mötet mellan besökare och det lokala 

föreningslivet sker utveckling på person-, förenings- och kommunnivå. Att 

arrangera är en lärandeprocess för alla. Föreningar kan genom att ge ansvar till 

unga utveckla dem och föreningen för framtiden.  

 

 

Syfte 
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 Att skapa administrativa, ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar för att hyra ut skollokaler till evenemang.  

 Att utveckla möjligheterna till övernattning i skollokaler så att 
föreningar ska kunna och vilja ta på sig ansvar för större evenemang. 

 Att få ett effektivare lokalutnyttjande av stadens fastighetsegendom. 
 

Nuvarande omfattning av övernattning i skollokaler 

Borås Stad har ett begränsat antal skolor som är godkända för övernattning. 

Krav på skolor som är godkända för tillfällig övernattning i definieras i avsnittet 

Definition och krav gällande övernattning av skollokaler.  

I nuläget genomförs ungefär två evenemang med övernattning i någon eller 

några av våra skolor varje månad. Dessa evenemang drivs av lokala föreningar 

och i enstaka fall företag.  

Det är ungefär 2 500 personer som besöker Borås och bor på hårt underlag i 

skollokaler och idrottsanläggningar varje år. De ger tillsammans ca 5 500 

gästnätter. 

Det förekommer också övernattningar arrangerade lokalt för lokala deltagare, 

till exempel skolarrangemang såsom LAN och liknande. Dessa evenemang är 

inte sammanräknade i redovisningen. Det är endast evenemang med besökare 

från andra kommuner än Borås som är redovisade.  

Övernattning och skolmåltider i samband med övernattning bokas hos 

respektive skola och prissättningen är också individuell per skola eller 

förvaltning. Fakturering sker från respektive skola och förvaltning utan 

samordning till kunden som ibland hyr flera skolor samtidigt.  

 

Organisation och processbeskrivning  

En väg in 

Många arrangörer och även skolor/FOF har uttryckt att de önskar en instans 

att kontakta när de vill hyra skollokaler och idrottshallar för övernattning. De 

önskar också en gemensam prislista för skollogi, skollokaler, måltider och 

lokalvård. Dessutom önskas en samlad faktura på samtliga hyrda lokaler och 

tjänster. När det gäller övernattning i idrottshallar, så administrerar FOF detta 

redan idag. 

Förslaget är att FOF tar på sig samordningsansvaret och att hålla i 

föreningarnas ansvariga genom goda kontakter med föreningslivet. FOF 

hanterar administrationen kring bokning och koordinerar service vid uthyrning 

till övernattning. Gemensam prislista skapas och gemensam faktura utgår från 

FOF efter evenemang.  

Förfrågan om att hyra skollokal 

Arrangören gör förfrågan till FOF som med kunskap om skolornas 

förutsättningar bokar skola/skolor.  

FOF gör förfrågan till skola/skolor om de kan ta emot bokning vid aktuellt 

tillfälle med avseende på önskemålen från arrangören. 
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Ansvarig för uthyrning på respektive skola 

Ansvarig för uthyrning på skolan (intendent, administratör eller biträdande 

rektor) som har mandat att ta beslut om skolans lokaler.  

Uthyrningsansvarig på skolan har ett fungerande samarbete med lokalansvarig 

(Gymnasiet) eller säkerhetssamordnare på CKS (Grundskolan) som kan 

besiktiga lokalerna så att de uppfyller kraven för övernattning inom ramen för 

det ordinarie systematiska brandskyddsarbetet (SBA).  

Ansvarig för uthyrningen på skolorna ansvarar för att tillhandahålla ständigt 

uppdaterade salslistor och ritningar på de lokaler som kan hyras ut. Olämpliga 

lokaler som innehåller känslig utrustning eller material, som till exempel salar i 

naturorienterande ämnen eller slöjdsalar, hyrs inte ut.  

Ansvarig för uthyrning på skolan kvitterar ut nödvändigt antal nycklar 

(förslagsvis 2 nycklar) till arrangörens servicepersonal som är stationerade på 

skolan under evenemanget.  

Förarbete och efterarbete på respektive skola 

En förutsättning är att det finns en vaktmästare med lokal förankring som kan 

vara med i arbetet inför uthyrningarna. Planerat arbete innehåller bland annat 

reglering av ventilation, belysning och larm.  

Skolans pedagoger kommer att bli inkluderade i förarbete i form av att plocka 

undan känsligt material. Det är även viktigt att salsplaneringen gjorts med sådan 

omsorg att minimalt förarbete ska behöva utföras av pedagogerna. Inom 

grundskolan hyrs enbart högstadieskolor ut. 

För processen kring kontroll av lokalernas skick före och efter uthyrning samt 

ansvarsfrågan om skador skulle uppstå hänvisas till rutinbeskrivning.  

Rutinbeskrivningen är ännu inte upprättad.  

 

Lokaler som används för F-6 är direkt olämpliga.  

 

Passagemöjligheter igenom skalskyddet ingår också i förarbetet, vilket beskrivs 

separat under rubriken Inpassering.  

 

Det arbete som görs inför och efter uthyrning av skollokaler för övernattning 

räknas in i serviceavgiften som inkluderas i logipriset, se bilaga Kostnadsberäkning 

och prisbild övernattning.   

Inpassering 

Inpassering löses företrädesvis genom att CKS skapar de olika 

passagebehörigheter som kan komma att bli aktuella. En förutsättning att 

eftersträva är att de utsedda objekten är utrustade med passagesystem. Optimal 

hantering av passage är att utfärda tidsbegränsade koder som delas ut av 

arrangörens servicepersonal till gästerna vid incheckning. 

 

Ordinarie personal under evenemanget 

Minst en ordinarie personal gällande kost- och lokalvårdsorganisationen krävs 

vid varje evenemang.  

Föreningsrepresentanter kan delta i arbetet efter att ha mött ordinarie personal 
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på plats och fått instruktioner om handhavande och regler. 

Kök kan även erbjuda full service med matlagning och måltidspersonal i samråd 

med FOF/arrangör.  

Publik information 

Här samlar vi dokumentation som används till kunder och för publik 

information, till exempel på Borås Stads hemsida. 

 Prislista 

 Regler för uthyrning 

 Samfakturering om arrangören hyr flera skolor 

 Räddningstjänstens PM för tillfällig övernattning: 
http://www.serf.se/globalassets/om-oss/pm-1-tillfallig-overnattning.pdf 

Huvudmannaskap 

Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) äger skolbyggnaderna och har därför det 

yttersta ansvaret för fastigheterna. Vid löpande säkerhetsuppgradering för att 

lokalerna ska bli ändamålsenliga för övernattning föreslår vi att LFF står för 

kostnaderna för att göra skollokalerna godkända för övernattning. 

Uppstartsskede av ny skola för övernattning regleras under rubriken Ekonomi.  

Skolor som omfattas av pilotprojektet 

Vi har valt sex skolor som är lämpliga att delta i uthyrningsproceduren för 

övernattning i ett första pilotprojekt. Vi har valt tre gymnasier och tre 

grundskolor som redan idag har goda förutsättningar att lyckas. På sikt vill vi 

implementera processen på fler skolor för att kunna växa som evenemangsstad.  

 Almåsgymnasiet 

 Bodaskolan 

 Bäckängsgymnasiet 

 Erikslundsskolan 

 Sven Erikson gymnasiet 

 Sandgärdskolan 
 

Definition och krav gällande övernattning av skollokaler  

Skollokaler som är godkända för tillfällig övernattning följer nedanstående 

regelverk. 

 Anpassade enligt Räddningstjänstens PM för tillfällig övernattning.  

 Lokaler som innehåller minimalt med utrustning, företrädesvis klassrum 
utan löst materiel. 

 Följer inriktningen i detta dokument gällande rutiner kring bokning, 
förarbete lokalt per skola gällande salslistor, ventilation och belysning, 
prislista, passage, matbespisning och lokalvård. 
 
Utredning pågår gällande huruvida varje klassrum ska vara försedd med 
dörrstängare. En grupp sammanträder för att diskutera 
motsatsförhållandet mellan tillgänglighetsanpassning och nödvändigt 
brandskydd för övernattning.  
 
 

 

http://www.serf.se/globalassets/om-oss/pm-1-tillfallig-overnattning.pdf
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Ekonomi 

Ekonomisk fördelningsmodell, se bilaga Kostnadsberäkning och prisbild övernattning.  

För att skolorna ska kunna och vilja hyra ut sina lokaler på icke-skoltid behöver 

skolorna få del av inkomster från uthyrning som sedan kan generera plusvärden 

i ordinarie verksamhet. 

Därför har en fördelningsmodell upprättats som ger den centrala 

organisationen delvis täckning och också genererar en summa till den enskilda 

skolan. Fördelningsmodellen är gemensam men pengarna som fördelas 

kommer direkt från de uthyrningar som skolan har.  

Minsta antal för att öppna en skola är 100 personer för övernattning. 

För att kunna erbjuda sällskap under 100 personer ska FOF samarbeta med 

samlingslokaler och föreningslokaler och kunna hänvisa små sällskap till dessa.  

Prislista till kund 

Prislista som inkluderar pris per person för övernattning, övriga lokaler samt 

måltidspriser per person inkluderar personalkostnad. Priserna ska finnas i två 

olika nivåer, en för föreningar och en för företag, se bilaga Kostnadsberäkning och 

prisbild övernattning.    

Uppstartsskede 

För att kunna starta uthyrning av övernattning enligt föreslagen procedur, 

behöver fastighetsägaren LFF och den samordnande förvaltningen FOF, 

komma överens om finansieringen av vissa uppstartskostnader. 

Varken GRN eller GVUN ska belastas med ökade kostnader för att starta upp 

övernattning enligt förslaget.  

Remissförfarande 

Ärendet remitteras till nedanstående nämnder; 

Lokalförsörjningsnämnden 

Grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Räddningstjänsten 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS  

Vård- och äldrenämnden (avser kost och lokalvård) 

Remissvar önskas senast 30 september 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Kostnadsberäkning och prisbild, övernattning 2020-06-01                           

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Räddningstjänsten 

5. Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS 

6. Vård- och äldrenämnden (avser kost och lokalvård) 
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr FOFN 2020-00100 3.6.8.25 

Övernattning i skolsalar och idrottshallar 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden remitterar rubricerande ärende till berörda 
nämnder för att få ett gemensamt förhållningssätt kring upplåtelsen av 
skollokaler och idrottshallar i samband med övernattning vid olika evenemang. 
 
Därefter tillskriver Fritids- och folkhälsonämnden Kommunstyrelsen för 
fastställande av de gemensamma riktlinjerna.         

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stads skollokaler och idrottshallar är en resurs för övernattning i 
samband med evenemang och träningsläger. 
Det finns också politisk enighet om att Borås ska vara en evenemangsstad. I 
Vision 2025 beskrivs hur vi ska ta gemensamt ansvar för barn och unga bland 
annat genom att stödja föreningslivet. Under evenemang med övernattning sker 
möten mellan barn och unga. Både de som besöker och de som arrangerar får 
lärdomar för livet.  
 
I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden 
och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett 
samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler 
till evenemang. 
 
Ungdomsevenemang är en drivkraft i evenemangskulturen och genom att skapa 
förutsättningar för övernattning i skollokaler i Borås Stad kommer antalet 
evenemang och träningsläger att öka.                

Beslutsunderlag 

1. Kostnadsberäkning och prisbild, övernattning 2020-06-01             

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-06-18.  
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Sammanträdesdatum 

2020-06-15 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-06-18. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Heed 
Handläggare 
033 357771 
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Sida 
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Datum 

2020-09-29 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2020-00152 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över remiss - Föreskrifter för avfallshantering 

Kommunstyrelsen Dnr 2020-00566 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remiss: Avfallsföreskrifter 

        

Ärendet i sin helhet 

Enligt Miljöbalken är varje kommun skyldig att upprätta en 
renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter. Arbetet 
med att ta fram en avfallsplan pågår just nu, däremot har arbetet med att ta 
fram nya avfallsföreskrifter kommit så långt att nämnden har möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget. 

Arbetet med att ta fram en avfallsplan pågår och sker regionalt, planen 
förväntas gå på remiss våren 2021. Avfallsföreskrifterna är kommunens lagtext 
för avfallshantering. Föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur 
avfall ska sorteras, förvaras och hämtas. Gällande föreskrifterna har Borås 
Energi och Miljö och Borås Stad nu gjort en omfattande revidering och 
omarbetning på grund av införandet av det nya insamlingssystemet, detta i 
dialog med berörda aktörer inom Borås Stad. 

De huvudsakliga förändringarna i föreskrifterna innebär tydligare 

ansvarsområde och krav vid anmälningar/ansökningar om undantag, ökade 

krav på sortering enligt det nya insamlingssystemet med fler fack, förbättrad 

arbetsmiljö vid hämtning av avfall samt tydligare regler och riktlinjer gällande 

avfallsutrymme och transportvägar. 

Representanter från gymnasie- och vuxenutbildningens miljöarbete och 

intendenter har sett över förslaget utan kommentar.  

               

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Avfallsföreskrifter 
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Samverkan 

FSG 200923 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

 

Andras Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1. Sortering och lämning av avfall 

 

Tabell 1. Hushållsavfall som ska sorteras ut 

 

Blandat avfall och brännbart restavfall är det som återstår när annat hushållsavfall har sorterats ut. 

Detta avfall ska läggas i påse och lämnas i behållare. Avfallet ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller kan orsaka skada, arbetsmiljöproblem 

och andra olägenheter uppkommer. 

Avfallsslag  Exempel  Hantering Kommentar  

Matavfall  Matavfall som t.ex. potatisskal, 
lökskal, fruktrester, kaffesump, 
hushållspapper och vissna 
snittblommor. Överbliven mat och 
mat som blivit för gammal.  

Matavfall ska sorteras ut från 
restavfallet.  

Efter anmälan till Miljöenheten kan 
matavfall komposteras på den egna 
fastigheten. 

Brännbart restavfall Avfall som blir över efter 

källsortering. 

Brännbart restavfall ska sorteras ut. 

Avfallet hämtas i separata 
avfallsbehållare för insamling av 

kommunen. 

Blandat avfall kan inte i efterhand 

sorteras om det komprimerats. 

Farligt avfall Färg, lösningsmedel, lysrör (inkl. 
solarierör), lågenergilampor, 
glödlampor, bekämpningsmedel, lim, 
oljor, fotokemikalier, termometrar 
(och annat som innehåller 

kvicksilver), bilbatterier etc. 

Lämnas på återvinningscentral. Farligt avfall är direkt skadligt för 
såväl människor som djur och 
växter. Därför är det viktigt att allt 
farligt avfall tas om hand på ett 
hälso- och miljöriktigt sätt, och inte 

hamnar bland andra typer av avfall. 

Grov avfall T ex trasiga möbler, leksaker, skrot. 
 

Lämnas på återvinningscentral.  

Förpackningar  Wellpapp, kontorspapper, tidningar, 

förpackningar av papper, metall, 
ofärgat och färgat glas, mjuk- och 

hårdplast 

Lämnas på återvinningsstationerna 

(ÅVS) eller i flerfackskärl. Vissa 
flerfamiljsfastigheter kan ha 

fastighetsnära insamling 

Många entreprenörer hämtar 

förpackningar och tidningar för 
återvinning. 

Elektronik Allt med sladd eller batteri, samt 
glödlampor, lågenergilampor och 
lysrör. 

Lämnas på återvinningscentral. I de fall avfallet innehåller farliga 
komponenter klassas det som farligt 
avfall. 

Kärl- och säckavfall får inte lämnas på kommunens 

återvinningscentraler. Glödande avfall får inte lämnas till 

kommunens avfallshantering. Mer information om 

sortering av avfall finns på Borås Energi och Miljös 

hemsida. 



Textiler Kläder hela och trasiga, tyger, 
gardiner, textilavfall  

Lämnas på återvinningscentral eller 
på hänvisad plats av Borås Energi 
och Miljö 

 

Ej brännbart restavfall  Allt avfall som blir kvar efter 
källsortering, t.ex. keramik, porslin, 

glas som inte är förpackning etc 

Lämnas på återvinningscentral.  Avfall som inte har någon lämplig 
behandlingsmetod. 

Trädgårdsavfall  Ris, grenar, löv, mossa etc. Ej sten 
och grus. 

Lämnas på återvinningscentral eller 
hämtas vid fastighet vid tecknande 
av abonnemang.  

Trädgårdsavfall får även 
komposteras på den egna 
fastigheten 

Fett Frityrolja, stekfett, olja från 

konserver och burkar. 
Lämnas på återvinningscentral. Häll 

över i valfri förpackning till exempel 
en plastflaska. Små mängder kan 
torkas upp med hushållspapper och 
hanteras som matavfall. 

Matfett som hälls i avloppet kan 

täppa igen rör och orsaka stopp i 
avloppet 

Läkemedel Stickande/skärande/ smittförande 
avfall och läkemedel som 

uppkommer i hemmet. 

Lämnas på apoteken i 
specialbehållare som tillhandahålls 

av apoteken. Avfallet lämnas på 
apoteken. 

Läkemedelsavfall är miljöfarligt och 
får inte spolas ned i avloppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2. Exempel på avfall från verksamheter som ska sorteras ut 

Avfallsslag  Exempel Hantering  Kommentar  

Brännbart restavfall  Avfall som blir över efter 
källsortering.  

Hämtas av godkänd transportör.  Blandat avfall kan inte i efterhand 
sorteras om det komprimerats. 

Farligt avfall  
 

Färg, lösningsmedel, 
bekämpningsmedel, lim, oljor, 
fotokemikalier, termometrar (och 

annat som innehåller kvicksilver), 
impregnerat trä, batterier, 
värmepumpar, kylanläggningar etc.  

Avfallet hämtas av transportör med 
tillstånd att transportera farligt avfall. 
Egen transport av mindre mängder farligt 

avfall får endast ske efter anmälan till 
länsstyrelsen.  

Farligt avfall är direkt skadligt för 
såväl människor som djur och växter. 
Därför är det viktigt att allt farligt 

avfall tas om hand på ett hälso- och 
miljöriktigt sätt. 

Grovavfall  
 

T ex trasiga möbler, cyklar, 
barnvagnar, leksaker, skrot, kyl/ 

frys, möbler, sanitetsporslin.   
 

Lämnas på återvinningscentral.  

Matavfall Matavfall från produktions- eller 
grossistverksamhet. Matavfall ska 
sorteras ut från restavfallet. 

Hämtas av godkänd transportör.  

Förpackningar  Wellpapp, kontorspapper, tidningar, 

förpackningar av papper, metall, 
ofärgat och färgat glas, mjuk- och 
hårdplast.  

Lämnas enligt producenternas anvisningar 

i de insamlingssystem som producenterna 
tillhandahåller.  

Många entreprenörer hämtar 

förpackningar och tidningar för 
återvinning 

Elektronik Datorer, kopiatorer, 
uppladdningsbara apparater, TV, 

radio och ljuskällor, t.ex. lysrör, 

lågenergilampor och glödlampor.  

Avfallet hämtas av godkänd transportör 
eller lämnas mot avgift på 

återvinningscentralerna. Observera att 

detta avfallsslag även klassas som farligt 
avfall i de fall det innehåller farliga 
komponenter. För transport av mindre 
mängder farligt avfall krävs anmälan till 
länsstyrelsen.  

Elektriska och elektroniska produkter 
ska demonteras och komponenter 

med farligt innehåll tas bort. 

Verksamhetsavfall, inklusive bygg- och rivningsavfall, faller 

inte under kommunens insamlingsansvar och ska hanteras 

separat från hushållsavfallet. Avfallsinnehavaren ansvarar för 

att anlita en godkänd transportör med tillstånd för 

borttransport från fastigheten 



 

 

 
Batterier 

Alla sorters batterier under 3 kg. 
(Batterier över 3 kg, t.ex. 
bilbatterier, ska hanteras som farligt 
avfall.)  

Avfallet hämtas av godkänd transportör.  Batterier innehåller skadliga ämnen 
och ska omhändertas på ett hälso- 
och miljöriktigt sätt 

Bygg- och rivningsavfall  Bygg- och rivningsavfall Tegel, 

takpannor, betong, dörrar, fönster, 
beslag, trä etc..  

Avfallet hämtas av godkänd transportör. 

Osorterat bygg- och rivningsavfall får inte 
komprimeras.  

Rivningslov och/eller rivningsanmälan 

krävs i normala fall.  
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1 kap Inledande bestämmelser  

 

Föreskrifter om avfallshantering  

 

Enligt miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för varje kommun. Den består av 

föreskrifter för avfallshantering samt en avfallsplan. Denna föreskrift gäller lokalt för 

avfallshanteringen i Borås Stad.  

Ändringar i föreskrifterna ska ställas ut för allmänhetens granskning om de inte är av begränsad 

omfattning. Kommunstyrelsen har rätt att göra tillägg och ändringar i föreskrifterna om 

ändringarna är av sådan begränsad omfattning. Dit hör till exempel rätt för Kommunstyrelsen att 

utfärda anvisningar om utsortering, hantering och lämnande av avfall. 

För den kommunala avfallshanteringen gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen 

(2011:927) samt andra förordningar och föreskrifter om avfallshantering utfärdade med stöd av 

dessa eller andra författningar. Inom Borås Stad gäller därutöver dessa föreskrifter samt 

avfallsplanen som tillsammans utgör kommunens renhållningsordning.  

Dessa föreskrifter reglerar kommunens ansvar som omfattar borttransport samt återvinning eller 

bortskaffande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  

Avfall som kommunen ansvarar för får inte transporteras eller omhändertas av någon annan än 

Borås Energi och Miljö AB, eller den som Borås Energi och Miljö utsett, om inte annat anges i dessa 

föreskrifter. 

 

1.1 Gällande författningar  
Borås Stad renhållningsordning innehåller kommunens avfallsföreskrifter och en avfallsplan. För 

kommunens renhållningsansvar och avfallshantering gäller följande lagstiftning:  

• Miljöbalken (1998:808)  

• Avfallsförordningen (2011:927), 

• Plan- och bygglagen (2010:900).  

• Regler om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken, såsom 

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordningar om 

producentansvar (2018:1462) om producentansvar för förpackningar, 

• Och andra författningar såsom till exempel Arbetsmiljöverkets föreskrifter 

 

Ändringar i gällande lagar och andra författningar samt andra myndighetsbeslut som reglerar 

avfallshanteringen införs i denna renhållningsordning utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.  

 

Renhållningsordningens föreskrifter gäller i hela Borås Stad.  
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1.2 Definitioner 
I dessa föreskrifter ska särskilt följande gälla: 

 

Avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig 

att göra sig av med (15 kap. 1 § miljöbalken).  

 

Hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan 

verksamhet (15 kap. 3 § miljöbalken.) 

Benämningen hushållsavfall kommer att försvinna ur miljöbalken och delvis ersättas med 

benämningen kommunalt avfall, med kommunalt avfall avses avfall under kommunens ansvar 

enligt 15 kap. miljöbalken. Avfall från hushåll och avfall från andra källor som till sin art och 

sammansättning liknar avfall från hushåll. Kommunalt avfall ska inte omfatta avfall från 

tillverkning, jordbruk, skogsbruk, fiske, septiktankar, avloppsnät och avloppsrening, bygg- och 

rivningsavfall och uttjänta bilar.   

Kärl- och 

säckavfall 

avses den del av det hushållsavfall som får läggas i kärl, säck eller av Borås 

Energi och Miljö godkänd behållare. Benämns också brännbart restavfall. 

 

Brännbart 

restavfall 

avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som 

kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall och 

annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets 

kärl- och säckavfall.  

 

Grovavfall avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som 

gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. 

 

Trädgårdsavfall avses biologiskt avfall som uppkommer i trädgårdar vid bostadshus, till exempel 

kvistar och gräsklipp. 

 

Farligt avfall avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med * i bilaga 1 

till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 12 § avfallsförordningen (2011:927).  

 

Konsument-

elavfall 

 

avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för 

elektronikutrustning. 

 

Före detta 

livsmedel 

avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG 

och 142/2011/EU.  

 

Matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer av livsmedelshantering i 

hushåll, restauranger, storkök, butiker eller liknande och som skulle kunna, eller 

har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. Butiksavfall 

av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten 

ovan. 

 

Fett från restauranger och storkök menas använd frityrolja och annat spillfett som 

hämtas i behållare eller via fettavskiljare. Fett från hushåll ingår också.  
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Slam är avfall från enskilda avloppsanläggningar. Latrin är avfall från torrtoaletter.  

 

Behållare avses kärl, container, krantömmande behållare, säck, latrinbehållare, 

fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall. 

 

Enskilda 

avloppsanläggningar 

avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra 

motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall. 

 

Storkök menas lokaler från varuintag till utlämning eller servering. De är avsedda 

för tillagning av ett fåtal maträtter till många människor samtidigt. 

 

Återvinningstaxa är den avgift som abonnenten betalar som bekostar hämtning av avfall, 

service på återvinningscentralerna, behandling av avfall, information och 

kundservice. 

 

Fasta avgiften finansierar kommunens återvinningscentraler, återvinningsstationer, del 

av administration, information m.m. och fördelas på olika kunder efter 

bedömt nyttjande. 

 

Rörlig avgift är beroende av vilket abonnemang som valts och täcker hämtnings- och 

behandlingskostnaderna. 

 Avfallsinnehavare den som ger upphov till ett hushållsavfall har ansvar för att sortera och 

lämna det enligt gällande nationella lagar, förordningar och föreskrifter samt 

i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar till dessa föreskrifter. 

 

Fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 

§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

 

Nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har 

rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

 

Permanentboende är den som är folkbokförd på fastigheten.  

 

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

 

Avfallsansvarig 

nämnd 

är kommunstyrelsen. 

 

Tillsynsansvariga 

nämnden 

avses den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser att ha ansvar för 

operativ tillsyn enligt miljöbalken. 

 

Bolaget   avses Borås Energi och Miljö AB som sköter avfallshanteringen i Borås stad 

på uppdrag av kommunfullmäktige. 

 

Renhållare avses Borås Energi och Miljö AB eller den som bolaget anlitar för hantering 

av det avfall som omfattas av kommunens ansvar. 
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1.3 Målsättning  
Målsättningen i kommunen är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i följande 

prioritetsordning i enlighet med EU:s avfallshierarki:  

 

1. Förebyggande  

2. Återanvändning  

3. Materialåtervinning  

4. Energiutvinning  

5. Bortskaffande  

 

 

 

 

Bild på avfallstrappan  

 

 

 

Vidare är målsättningen att leva upp till en hållbar och säker avfallshantering. Sorteringen ska så 

långt som möjligt ske vid källan och alltid ske enligt de sorteringsföreskrifter som finns i bilaga 1 

och andra anvisningar som kommun eller bolaget ger.  

 

Borås Stads målsättning är också att personalen på Borås Energi och Miljö och hos utsedd 

entreprenör som utför arbete för kommunens räkning inte ska behöva utsättas för risk för att 

drabbas av ohälsa och olycksfall. Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö ska alltid prioriteras. Detta 

medför att krav med stöd av arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter samt Arbetsmiljöverkets 

lagar och regler kan ställas mot placering av avfallsutrymme och avfallsbehållare, samt på 

avfallsutrymmens, förvaringsplatsers, bilvägars och dragvägars utformning etcetera  

 

1.4 Överträdelse  
Straffbestämmelser vid överträdelser enligt gällande lagstiftning finns i 29 kap. miljöbalken och 

miljösanktionsavgifter i 30 kap. miljöbalken. Kontroll av renhet på källsorterat avfall kan 

förekomma. Vid felsortering kan fastighetsinnehavaren åläggas felsorteringsavgift enligt gällande 

återvinningstaxa. 
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2 kap Ansvar och skyldighet 

2.1 Kommunens ansvar för avfallshantering 
I Borås har Kommunstyrelsen verksamhetsansvaret för avfallshanteringen, enligt 15 kap. 

20 § miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att 

hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en 

behandlingsanläggning. Utförandet har överlåtits till bolaget Borås Energi och Miljö AB. Borås 

Energi och Miljö AB sköter på uppdrag av Kommunfullmäktige insamling av avfall i 

nedskräpningsärenden samt bilvrak efter myndighetsbeslut från Miljö- och konsumentnämnden 

eller Tekniska nämnden. 

 

Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som bolaget 

anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 

 

Kommunen är skyldig att organisera insamling och behandling av allt avfall från hushåll som inte 

faller under producentansvar. Kommunen har ansvar för att planera och utföra insamling, transport 

och behandling av avfall, för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som 

enskilda intressen.  

 

Tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade 

med stöd av miljöbalken utövas av den tillsynsansvariga nämnden i kommun.  

 

Borås Energi och Miljö ansvarar för att kända brister rapporteras till aktuell tillsynsansvarig nämnd. 

 

Borås Energi och Miljö informerar hushållen om krav på sortering och hantering avseende 

förpackningar, returpapper och konsumentelavfall, i enlighet med gällande producentansvar. 

 

Kommunen får med stöd av miljöbalken 27 kap 4 § meddela föreskrifter om att avgift ska 

betalas för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Avgiftens storlek 

framgår av återvinningstaxan som fastställs av kommunfullmäktige. Avgiften får tas ut på ett 

sådant sätt att förebyggande, återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad 

avfallshantering främjas. 

 

2.2 Producenternas ansvar  
Producentansvaret regleras i förordningar om producentansvar (1994:1205, 1994: 1236, 

2000:208, 2005:209, 2005:220, 2006:1273, 2007:185, 2008:834, 2009:1031), meddelade med 

stöd av miljöbalken. 

 

• Förordning om producentansvar för returpapper SFS 1994:1205  

• Förordning om producentansvar för däck SFS 1994:1236 

• Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer SFS 

2000:208 

• Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter SFS 2005:209  

• Förordning om producentansvar för förpackningar SFS 2006:1273 

• Förordning om producentansvar för bilar SFS 2007:185 

• Förordning om batterier SFS 2008:834 

• Förordning om producentansvar för läkemedel SFS 2009:1031 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

9 
 

Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är 

innesluten i en sådan förpackning, ska på begäran av miljö och konsumentnämnden lämna de 

uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 

som underlag för kommunens renhållningsordning.   

 

Producenter som ska tillhandahålla ett insamlingssystem för förpackningar och returpapper ska 

samråda med Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt med Borås Energi 

och Miljö om frågor som rör insamlingssystemet. 

 

2.3 Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavarens 

ansvar   
Fastighetsinnehavaren är skyldig att betala avgift enligt återvinningstaxan. Fakturamottagande kan 

efter anmälan av fastighetsinnehavaren till Borås Energi och Miljö överföras på 

nyttjanderättsinnehavaren. Borås Energi och Miljö har därmed rätt att kräva antingen 

fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren på avgift. 

 

Borås Energi och Miljö kan neka fastighetsinnehavaren att överlåta fakturamottagandet på 

nyttjanderättsinnehavaren vid fastigheter där det är olämpligt, till exempel där många olika 

verksamheter finns inom samma fastighet. 

 

Då nyttjanderätten upphör återgår betalningsansvaret till fastighetsinnehavaren. 

  

Nyttjanderättsinnehavaren likställs med fastighetsinnehavaren när det gäller ansvar för 

uppkommit avfall. 
 

Fastighetsinnehavaren av den fastighet där avfall uppkommer ansvarar för att avfallet hanteras 

enligt dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättsinnehavaren ska i behövlig 

omfattning informera de som bor eller verkar i fastigheten om de regler som gäller för 

avfallshanteringen och verka för att de följs. 

 

2.4 Ansvar för avfallshantering vid evenemang  
Arrangören är nyttjanderättshavare och därmed ansvarig för sortering och överlämning av de 

avfallsslag som nämns i bilaga 1. 
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2.5 Avfallsinnehavarens ansvar  
Avfallsinnehavare ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. 

Avfallsinnehavare ska sortera avfall i enlighet med vad som anges i dessa föreskrifter samt enligt 

vad som anges i bilaga 1. Hushållsavfall ska lämnas i Borås Energi och Miljös tillhandahållna eller 

godkända, avfallsbehållare eller på anvisad plats. Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov 

till annat avfall än hushållsavfall ska lämna detta till den som enligt avfallsförordningen (2011:927) 

har tillstånd till transportverksamhet, är anmäld hos föreskriven myndighet eller har undantagits 

från anmälningsplikt (Naturvårdsverkets föreskrifter om tillstånd eller anmälningsplikt för 

yrkesmässig transport av avfall NFS 2005:3). Avfallsinnehavare ansvarar för att avfall som uppstår 

vid hälso- och sjukvård i bostad eller motsvarande hanteras och omhändertas enligt 

Socialstyrelsens föreskrift SOSFR 2005:26. 

 

Alla personer, hushåll, företag etcetera ska sortera ut följande hushållsavfall och hålla 

det skilt från annat avfall: 

• Olika typer av farligt avfall 

• Olika typer av avfall som omfattas av producentansvar eller pant, till exempel: 

o Förpackningar (plast, papper, metall, glas) 

o tidningar och returpapper 

o el utrustning samt olika typer batterier och ljuskällor 

o pantflaskor och -burkar 

o läkemedel 

o bildäck 

• Grovavfall 

• Trädgårdsavfall 

• Latrin 

• Slam samt andra avfallsslag från små avloppsanläggningar 

• Matavfall: Från hushåll ska läggas i påse som tillhandahålls eller rekommenderas av 

renhållaren.  

• Ytterligare avfallsslag som enligt lagstiftning eller beslut av kommun kan bli föremål för 

utsortering. 
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 3 kap Hushållsavfall  
I detta kapitel regleras avfall som är under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken eller 

därmed jämförligt avfall. 

 

3.1 Behållare och emballering 
 

A. Borås Energi och Miljö avgör avfallsbehållarens typ, storlek och placering. 

B. Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd på tomten vid tomtgräns eller 

enligt återvinningstaxa eller mot körbar allmän väg eller där Borås Stad anvisat plats. Kärl 

med två eller tre hjul ska placeras med handtaget ut mot gång varifrån kärlet hämtas eller 

enligt Borås Energi och Miljös anvisningar. 

C. I avfallsbehållare får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren är avsedd. Avfall ska 

vara emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. 

Gäller dock ej förpackningar och returpapper. 

D. Kärl hyrs ut till kunden av Borås Energi och Miljö, kunden ansvarar för rengöring av kärlet. 

Containrar, ägs av Borås Energi och Miljö. Normalt slitage står Borås Energi och Miljö för. 

Vid skadegörelse eller vårdslöshet står kunden för reparation eller ersättande av kärl och 

containrar. 

E. Krantömmandebehållare ägs och underhålls av kunden. 

F. Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Behållaren får inte vara så 

tung att den blir svår att flytta eller att arbetsmiljökraven inte kan tillgodoses. 

G. Behållaren ska genom fastighetsägarens försorg stå upprätt och placeras så att den inte 

orsakar trafikfara, hinder eller nedskräpning. Fastighetsägaren ska omgående åtgärda 

nedskräpning på hämtningsplatsen. 

H. Överfull, för tung eller trasig avfallsbehållare eller avfallsbehållare som innehåller dåligt 

emballerade stickande eller skärande föremål hämtas först när avfallet paketerats om. En 

eventuell kostnad för extra hämtning kan tillkomma enligt återvinningstaxan. 

I. Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 

J. Val av abonnemang ska vara tillräckligt stora så de svarar mot de behov som föreligger.  

 

 

3.1.1 Kriterier för krantömmandebehållare (placering och tömning) 

Vid val av storlek och antal krantömmandebehållare ska de vara dimensionerade på ett sådant sätt 

att matavfall och brännbart restavfall aldrig behöver tömmas mer än en gång i veckan. Tömning 

sker i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 

 

Borås Energi och Miljö ska alltid kontaktas innan behållare placeras ut, bedömning av platsens 

lämplighet ska göras utifrån varje enskilt fall. Tömning av kranbehållare sker genom höga kranlyft 

av tunga behållare vilket ställer höga krav på tömningsförfarandet. För att säkerställa säkerheten 

och för att tömning av behållare ska godkännas ska Borås Energi och Miljö riktlinjer följas 

tillsammans med följande kriterier: 

 

A. Behållare ska ha ett kroksystem som är anpassat efter kommunens avfallshantering och 

Borås Energi och Miljös riktlinjer.  

B. Hänsyn ska tas till riskerna för lukt, exempelvis om behållare står för nära bostäder eller 

luftintag till byggnader.  

C. Behållare ska placeras på ett trafiksäkert sätt. 

D. Tömning av behållare får inte ske över cykelbana. 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

12 
 

E. Om tömning görs över ett så kallat naturligt gångstråk ska det finnas en säker alternativ 

gångväg runt och förbi markbehållaren. 

F. Bilens angöringsplats får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning. 

G. Inga hinder i höjdled får begränsa lyftarmen eller själva behållaren. 

H. Angöringsplats får inte placeras så att backning måste utföras. 

I. Angöringsplats får inte ligga så att parkerade bilar finns mellan hämtningsfordon och 

behållare. 

J. Angöringsplats bör inte placeras utmed huvudgator. 

K. På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst 2 meter 

från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering 

L. Avstånd mellan fordonet och behållaren får vara maximalt 5 meter. 

M. Behållare ska vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs. 

 

 

3.1.2 Kriterier för sopsugssystem  

Vid tömning av mobil sopsug ska dockningspunkten placeras högst 5 meter från 

hämtningsfordonets uppställningsplats. Anläggningen ska vara anpassad till utrustningen för Borås 

Energi och Miljö eller utsedd entreprenörs hämtningsfordon. Sopsugssystemet ska vara anpassat 

för minst två fraktioner, matavfall och brännbart restavfall. Sopsug kan användas där Borås Energi 

och Miljö anser att detta är lämpligt, samråd skall alltid göras med Borås Energi och Miljö. 

 

 

3.1.2 Gemensamt kärl  

Om två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare vill använda 

gemensam avfallsbehållare görs ansökan till Borås Energi och Miljö. Förutsättningarna är att 

bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för 

människors hälsa eller miljön inte uppstår. Ansökan om gemensam avfallsbehållare ska lämnas in 

minst 4 veckor innan ändringen ska börja gälla. 

Medgivande om hämtning via delat kärl kan återkallas om avgift inte betalas eller om dessa 

föreskrifter inte följs. 

 

3.1.3 Gemensam avfallslösning 

Flera fastigheter kan ansöka om en gemensamma avfallslösning som miljöhus, gemensam 

hämtningsplats eller annan typ av avfallslösning. Detta under förutsättning att Borås Energi och 

Miljö givit sitt medgivande. Varje ingående fastighet (boenhet) ska betala de avgifter som framgår 

av återvinningstaxan. Delning av kostnad avser enbart de avgifter som framgår av 

återvinningstaxan. 

Medgivande om hämtning via gemensam avfallslösning kan återkallas om avgift inte betalas eller 

om dessa föreskrifter inte följs. 

3.1.4 Anvisning av plats 

 

Anvisning av plats görs av Samhällsbyggnadsnämnden eller Tekniska nämnden.   
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3.2 Avfallsspecifika anvisningar 
 

3.2.1 ALLMÄNT 

De avfallsslag som inte listas nedan hämtas efter behov. Hämtningsintervall är angivna så som 

renhållningen fungerar i normalfallet. Det finns möjlighet till undantag (se kapitel 5). 

 

3.2.2 MATAVFALL 

Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 1. 

Matavfallskvarnar kopplade till kommunala avloppsnätet är enligt gällande Allmänna bestämmelser 

VA (ABVA) inte tillåtet utan huvudmannens (Borås Energi och Miljö AB) skriftliga medgivande. 

 

Emballering, behållare och förvaring 

• Matavfall som uppkommer i hushållet ska förpackas i särskilt avsedd påse som 

tillhandahålls eller anvisas av Borås Energi och Miljö . Annan förpackning får inte användas. 

I hushållet ska särskild ventilerad hållare som tillhandahålls eller anvisas av Borås Energi 

och Miljö för påsen användas. 

• Matavfall ska emballeras i påsar godkända av Borås Energi och Miljö och enligt den 

europeiska standarden EN 13432 eller den svenska motsvarigheten SS 13432. Se bilaga 1. 

• Säckar, påsar och säck-/påshållare för insamling av matavfall vid restauranger och storkök 

anskaffas, bekostas och hanteras i enlighet vad som regleras i återvinningstaxan och i 

anvisningar från Borås Energi och Miljö .  

• För storhushåll, restauranger, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen 

där ruttnande eller vått matavfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna 

bedömning görs av Miljö och konsumentnämnden.  

• Matavfallskvarn kopplad till separat sluten tank, så kallad matavfallstank är tillåtet. Allt 

matavfall som tillförs matavfallstanken ska ha passerat en matavfallskvarn. 

Matavfallstankar ska vara placerade så att den lätt kan slamsugas. När tanken är 

installerad inomhus ska tömning ske via anslutning på utsidan av fasaden i gatuplan. 

• Krantömmandebehållare kan användas där Borås Energi och Miljö anser att detta är 

lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske minst 

varannan vecka. 

• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske minst en 

gång varannan vecka under vecka 20–41. Övrig del av året sker tömning enligt gällande 

återvinningstaxa. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter där hushållsavfall uppkommer ska hämtning av 

matavfall ske efter behov, dock minst en gång i veckan, i den ordning Borås Energi och 

Miljö bestämmer. 

• Tömning av matavfallstankar ska ske minst en gång var fjärde vecka och i övrigt efter 

behov för att upprätthålla en god funktion. Tömning sker i den ordning Borås Energi och 

Miljö bestämmer. 

 

Hemkompostering av matavfall 

För hemkompostering av matavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts på ett sådant 

sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Komposten ska vara 

skadedjurssäker och isolerad. Vid kompostering i stallgödsel ska matavfallet grävas ner så att 

skadedjur inte kan komma åt det. Animaliskt avfall får inte komposteras i stallgödsel. 
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Kompostering av matavfall på fastigheten ska anmälas till Miljö och konsumentnämnden 

(avfallsförordningen 2011:927). 

 

3.2.3 BRÄNNBART RESTAVFALL 

Det avfall som är kvar efter källsortering. 

 

Emballering och behållare 

Brännbart restavfall ska emballeras väl och samlas in i kärl, krantömmandebehållare eller 

container. Krantömmandebehållare kan användas där Borås Stad och Borås Energi och Miljö anser 

att detta är lämpligt. 

 

Hämtningsintervall 

• För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall i kärl ske 

minst en gång i månaden, i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer. 

• För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall ske minst en 

gång i månaden under vecka 20–41. Övrig del av året sker tömning enligt gällande 

avfallstaxa. 

• För flerfamiljsfastigheter och verksamheter ska behållare vara dimensionerade på ett 

sådant sätt att brännbart restavfall aldrig behöver tömmas mer än en gång i veckan. 

 

3.2.4 GROVAVFALL 

Privatpersoner får lämna grovavfall som uppkommer i det egna hushållet till Borås Energi och 

Miljös återvinningscentraler. Verksamheter eller det som liknar verksamheter som tar betalt för att 

köra privatpersoners grovavfall får lämna grovavfall mot en kostnad. Privatperson som tar betalt 

för att lämna någon annans grovavfall på återvinningscentral jämställs denne med en verksamhet 

och blir debiterad samma kostnad som en verksamhet. 

Återvinningsbart grovavfall ska hållas skilt från annat avfall samt hanteras enligt bilaga 1.   

 

Grovavfall som hämtas vid fastighet ska märkas med ”GROVAVFALL” och hämtas inte i säck eller 

omärkt. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att grovavfall ska förvaras på 

lämplig förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

 

Hämtningsintervall 

Grovavfall hämtas i en- och tvåfamiljs fastigheter genom budning enligt gällande återvinningstaxa. 

Grovavfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter beställning enligt gällande återvinningstaxa. 

Beställningen görs av fastighetsinnehavaren. 

 

3.2.5 FARLIGT AVFALL 

Farligt avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Farligt avfall ska hanteras enligt 

bilaga 1. Privatpersoner får genom egen försorg forsla bort farligt avfall som uppkommit i det egna 

hushållet till Borås Energi och Miljö anvisad plats, Borås Energi och Miljö:s återvinningscentraler.  

 

Behållare och emballering 

Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med innehåll, väl förpackat och får inte blandas med 

annat avfall, så långt som det är möjligt. Förpackningar med kemikalier som lämnas in av 

privatpersoner på återvinningscentralerna skall kunna hanteras av personal på ett sådant sätt att 

de inte läcker vid normal hantering.  

 

Hämtningsintervall 
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Farligt avfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter beställning enligt Borås Energi och Miljö:s 

ordning i enlighet med gällande återvinningstaxa. Beställningen görs av fastighetsinnehavaren. 

 

 

3.2.6 PRODUCENTANSVARSMATERIAL 

Privatpersoner får genom egen försorg transportera bort producentansvarsmaterial som 

uppkommit i det egna hushållet till anvisad plats. 

 

Förpackningar och tidningar 

Förpackningar och tidningar ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För förpackningar och 

tidningar gäller producentansvar. De ska hanteras enligt bilaga 1. 

 

Elavfall 

Elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Elavfall är oftast farligt avfall. För elavfall 

gäller producentansvar. Elavfall ska hanteras enligt bilaga 1. 

 

Ljuskällor och småelektronik från flerfamiljsfastigheter hämtas vid behov av Borås Energi och Miljö. 

 

Batterier 

Batterier ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För batterier gäller producentansvar. 

Batterier ska hanteras enligt bilaga 1. Småbatterier hämtas i den ordning Borås Energi och Miljö 

bestämmer. 

 

Läkemedelsavfall 

Läkemedelsavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För läkemedelsavfall gäller 

producentansvar och detta ska lämnas på apoteken. Nerspolning av läkemedel till avloppsnätet är 

inte tillåtet enligt Allmänna bestämmelser VA 2017 punkt 26. Detta gäller allt medicinskt avfall 

exempelvis tabletter, flytande mediciner, kanyler.  

 

3.2.7 TRÄDGÅRDSAVFALL 

Trädgårdsavfall får fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren genom egen försorg 

transportera till Borås Energi och Miljö anvisad plats eller till Borås Energi och Miljö:s 

återvinningscentraler. Hämtning kan beställas hos Borås Energi och Miljö, enligt återvinningstaxa. 

 

Emballering och förvaring 

Trädgårdsavfall ska förvaras skilt från annat avfall. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden 

gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på lämplig förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt 

Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

 

Hämtningsintervall 

Hämtning kan beställas hos Borås Energi och Miljö, enligt gällande återvinningstaxa. 

 

Kompostering 

För kompostering av trädgårdsavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts så att 

olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Kompostering av trädgårdsavfall från 

flerfamiljsfastigheter ska anmälas till Miljö och konsumentnämnden innan kompostering påbörjas. 

Kompostering av trädgårdsavfall på en- och tvåfamiljsfastigheter får ske utan anmälan till Miljö och 

konsumentnämnden. 

 

Dragväg 

Av arbetsmiljöskäl tillåts inte dragväg för trädgårdskärl. 
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3.2.15 INVASIVA FRÄMMANDE VÄXTER  

 

Med invasiva främmande växter i detta sammanhang menas de växtarter som är reglerade i 

lagstiftningen. För mer info om vilka arter besök Borås Stad eller Borås Energi och Miljös hemsida.  

  

Mindre mängd av invasiva växter får lämnas från privatpersoner på återvinningscentralerna 

inplastat, dock skall det vara väl inplastade så det inte finns någon risk för spridning. Större 

mängder invasiva växter lämnas till Sobackens avfallsanläggning väl inplastade mot en kostnad. 

Kontakt skall tas med personal på Sobackens mottagningsstation. Invasiva växter får inte slängas i 

kärlet för brännbart restavfall eller i trädgårdsavfall. 

 

Emballering och förvaring 

Delar av invasiva främmande växter som kan orsaka spridning ska lämnas inplastade och väl 

förpackade och alltid lämnas som en separat fraktion i dialog med personal på 

återvinningscentralerna eller på avfallsanläggning.  

 

 

 

3.2.8 FETTAVFALL 

Överblivet vegetabiliskt och animaliskt fett från matlagning, till exempel frityrolja, stekfett och fett 

från burkar och flaskor.  

 

Emballering och förvaring 

Frityrolja och liknande från restauranger och storkök ska förvaras i behållare som Borås Energi och 

Miljö eller utsedd entreprenör. Hushåll ska hälla fett i separata behållare till exempel en plastflaska 

eller plastburk som sedan lämnas på ÅVC. Detta för att förhindra stopp i avloppet. Använd gärna 

Borås Energi och Miljös fettratt.  

 

Hämtningsintervall 

Hämtning av frityrfett och liknande i fettunna ska ske vid behov dock minst en gång per år. 

 

Oljor och fett från hushåll och verksamheter får lämnas på återvinningscentraler. 

 

3.2.9 FETTSLAM FRÅN FETTAVSKILJARE 

Fettslam från fettavskiljare från restauranger, storkök och liknande ska tömmas av Borås Energi 

och Miljö eller utsedd entreprenör. Allmänna bestämmelser VA 2017 punk 26 och 27 anger att fett i 

större mängd eller fetthalten inte får vara så hög att den orsakar stopp i huvudledningen. Utöver 

Allmänna bestämmelser VA gäller att fettavskiljare ska följa svensk standard, SS EN 1825–2. 

Dimensionering och övrig information om fettavskiljaren ska skickas till Borås Energi och Miljö i 

samband med VA-anmälan.  

 

Tillgänglighet 

• Fettavskilljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas 

av en person, får inte väga mer än 25 kg och får vid tömningstillfället inte vara övertäckt 

eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som Borås Energi och Miljö godkänt. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och fettavskiljare bör ej överstiga 10 meter 

befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan 

uppställningsplats för slambil och slambrunn 10 meter debiteras en extra kostnad enligt 

återvinningstaxa. 
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• När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken 

fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt eller 

vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress. 

• Vid alla ny-och ombyggnationer skall sugkoppling installeras på fastigheten om det inte 

installeras en markbrunn för fettavskiljare.   

• Vid alla ny-och ombyggnationer av skolor och förskolor skall markbrunn eller sugkoppling 

placeras utanför lek och vistelseområde för att säkerställa en säker hämtning.   

 

 

Hämtningsintervall 

Fettslam från fettavskiljare ska hämtas vid behov så att fett inte följer med flödet till efterföljande 

ledningssystem, dock minst fyra gånger per år. Hämtningsintervall ska anpassas till anläggningens 

belastning, typ och storlek. Fastighetsinnehavaren är alltid ansvarig för avskiljarens funktion utöver 

ovan angivna rutiner. 

 

3.2.10 SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPP 

Slutna tankar, slamavskiljare som till exempel två- och trekammarbrunnar, minireningsverk och 

liknande ska tömmas av Borås Energi och Miljö eller utsedd entreprenör. 

 

Tillgänglighet 

• Enskilda avlopp ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas 

av en person, får inte väga mer än 25 kg och får vid tömningstillfället inte vara övertäckt 

eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som Borås Energi och Miljö godkänt. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll. 

• Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör ej överstiga 10 meter 

befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan 

uppställningsplats för slambil och slambrunn 10 meter debiteras en extra kostnad enligt 

återvinningstaxa. 

• När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken 

fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt eller 

vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress. 

• Minireningsverk ska ha instruktioner för handhavande och tömning på anläggningen, lätt 

åtkomligt för entreprenörens tömningspersonal. 

 

Hämtningsintervall 

Hämtning av slam från minireningsverk och slamavskiljare med ansluten toalett (till exempel 

trekammarbrunn) ska ske minst en gång per år, i övrigt efter behov för att upprätthålla en god 

funktion. Slam från slutentank och slamavskiljare utan anslutning av toalett ska tömmas efter 

beställning från fastighetsägaren. 

 

Det finns andra system för slamhantering som inte behöver hämtas en gång per år till exempel: 

Bioreningsverk och fytosystem dessa klara upp mot 8 år. 

 

 

3.2.11 FILTERMATERIAL FRÅN FOSFORFÄLLOR 

Vid hämtning av filtermaterial kontakta Borås Energi och Miljö.  

 

 

 

 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

18 
 

3.2.12 TOALETTBODAR 

Toalettbodar ska tömmas av Borås Energi och Miljö eller av utsedda entreprenör. Latrinavfall ska 

kunna hämtas med slamsugningsbil.  

 

Hämtningsintervall 

Tömning av toalettbodar sker efter beställning vid behov i den ordning Borås Energi och Miljö 

bestämmer. 

 

 

3.2.13 STICKANDE/SKÄRANDE/SMITTFÖRANDE AVFALL 

Stickande/skärande/smittförande avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Detta 

avfall ska förvaras i speciella behållare som privatpersoner hämtar på apotek som skrivit avtal med 

Borås Energi och Miljö. Apoteken tar sedan emot det stickande/skärande/smittförande avfallet 

förutsatt att det är paketerat i rätt emballage. 

 

Farligt avfall /avfall som är skärande stickande som inte lämnas till apotek måste förpackas på ett 

sådant sätt att personalen som tar emot detta inte riskerar att sticka sig på vassa föremål. Som 

skärande stickande räknas även tex Rakblad, akupunkturnålar. Avfallet kan lämnas in på någon av 

kommunen återvinningscentralerna. 

 

3.2.14 ASKA 

Aska och sot från kol- och vedeldning ska sorteras som brännbart restavfall och hanteras på ett 

sådant sätt att det inte kan förorsaka brand i avfallsbehållare eller medföra störning genom 

damning vid hämtning. 

 

3.2.15 DÖDA SÄLLSKAPSDJUR 

Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker eller djurbegravningsplatser. Döda 

sällskapsdjur inklusive hästar får grävas ner enligt 23 § Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 

2014:43). Nedgrävning av större djur inklusive hästar ska ske i samråd med Miljö och 

konsumentnämnden. 

 

3.2.16 SÄRSKILD HÄMTNING  

Borås Energi och Miljö AB kan på beställning hämta grovavfall som järn- och resårmöbler, cyklar, 

barnvagnar, kylskåp, frysar och liknande vid bostadsfastigheten.  

Borås Energi och Miljö AB kan på beställning också hämta avfall från mindre ny- och ombyggnader 

som virke, vattenradiatorer, WC-porslin, badkar, rör, plåt, takrännor, sten, tegel, betong, stängsel, 

mattor och inredning. Avfallslämnaren ska vid behov märka enheterna för att undvika missförstånd 

om vad som ska hämtas.  

 

 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

19 
 

3.3 Transportväg 
Fastighetsinnehavaren (om inte annat avtalats med 

nyttjanderättshavaren) ska se till att transportväg fram 

till avfallsbehållares hämtnings- och tömningsplats hålls i 

framkomligt skick året om. Transportväg ska ha en 

hårdgjord körbana. Transportväg ska vara snöröjd och 

halkbekämpad vintertid 

 

3.3.1 VÄGBREDD 

Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda 

riktningarna förekommer. Om parkering tillåts vid sidan 

av vägen måste vägen vara bredare. Om vägen är 

mötesfri och det inte finns parkerade bilar kan vägen vara 

smalare men den bör vara minst 3,5 meter. Träd och 

annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden, ej 

heller snövallar. 

 

3.3.2 FRI HÖJD 

Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter (se figur 1). 

Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. 

 

 

3.3.3 VÄNDPLATS 

Vid återvändsgata ska det finnas möjlighet för 

renhållningsfordon att vända. Vändplan för ett normalt renhållningsfordon ska ha en diameter av 

18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara 

en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning. (se figur 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Vägbredd och fri höjd 

Figur 2: Exempel på vändplatser *Gäller mötesfri väg med p-förbud 
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3.3.4 ENSKILD VÄG OCH TOMTMARK 

Enskild väg och tomtmark som utnyttjas, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att 

den är farbar för renhållningsfordon. Om vägen inte kan hållas farbar ska fastighetsinnehavaren 

lämna avfallet på plats som överenskommits med Borås Energi och Miljö. Detta gäller ej slam.  

 

3.4 Lastningsplats 
Plats där renhållningsfordonet stannar för att hämta avfall ska vara jämn och hårdgjord. Bredden 

ska vara minst 4,6 meter. Lastningsplatsen ska röjas från snö och vara halkfri. 

 

Tabell 1. Rekommenderade mått för lastningsplatser utomhus (Handbok för avfallsutrymme, Avfall 

Sverige). 

 

Kärlhämtning  Krantömmande 

Bredd  4,6 meter   4,6 meter 

Längd  15 meter   18 meter 

Fri höjd  4,5 meter   Upp till 10 meter 

 

Kranbilar för tömning av bottentömmande containrar och underjordsbehållare kan stå 5 meter ifrån 

behållare som ska lyftas. Avståndet beror på kranens räckvidd samt behållarens typ och vikt. Det 

går därför inte att ange något generellt mått. 

 

3.4.1 VID KÄRLHÄMTNING 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter, längden 15 

meter, den fria höjden ska vara minst 4,5 meter. 

 

3.4.2 VID BAKTÖMMANDE CONTAINERHÄMTNING 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter, längden 18 

meter, den fria höjden bör vara minst 6 meter. Ingen nivåskillnad får förekomma. 

 

3.4.3 VID KRANTÖMMANDE CONTAINER OCH MARKBEHÅLLARE 

Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter och den fria 

höjden minst 10 meter. Lastningsplats bör vara 5 meter ifrån container eller markbehållare som 

ska lyftas. Lastningsplatsen får inte vara förlagd så att lyft vid tömning sker över vägar, gång- och 

cykelbanor samt parkeringsplatser. Inga hinder i höjdled eller sidled får begränsa tömningen. 
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3.5 Gångväg 
Väg mellan hämtstället och renhållningsfordonets lastningsplats (gångvägen) ska vara jämn och 

hårdgjord. Trappsteg och kullersten får inte förekomma vid ny- och ombyggnation. Gångvägen ska 

röjas från snö och hållas halkfri. Gångvägen mellan hämtstället och renhållningsfordonets 

lastningsplats ska vara max 10 meter. Vid ny-och ombyggnationer där detta inte är möjligt på 

grund av trafiksituation eller arbetsmiljö kan undantag göras.  

 

3.5.1 GÅNGVÄGENS BREDD 

Gångvägen ska vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden vara minst 1,35 

meter. 

 

3.5.2 5.2 FRI HÖJD 

Den fria höjden ska vara minst 2,1 meter. 

 

3.5.3 LUTNING 

Gångväg bör inte ha någon lutning. Om lutningen inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för 

att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12, 8%. Lutningen på en ramp får 

vara högst 1:12. Längden max 12 meter. Skulle rampen bli längre måste vilplan på minst 1,5 

meter byggas innan nästa ramp. 
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3.7 Avfallsutrymme och förvaringsplats 
Avfallsutrymme eller förvaringsplats ska svara mot det behov som föreligger och underlätta för 

källsortering. All förvaring av avfall ska ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppstår. 

 

A. Avfallsutrymme ska alltid meddelas till Borås Energi och Miljö för att säkerställa att 

hämtning kan ske. Krävs det bygglov som exempelvis för miljöhus ska det alltid anmälas 

till Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet. 

B. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att avfallsbehållare ska placeras på 

ett lämpligt sätt så att nyttjanderättshavare kan lämna avfall på ett tryggt och säkert sätt 

och som befrämjar att återvinningsmaterial hålls åtskilt.  

C. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att grovavfall ska förvaras på lämplig 

plats, i avvaktan på borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar. 

D. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på 

lämplig plats, i avvaktan på lokal kompostering eller borttransport enligt Borås Energi och 

Miljö s anvisningar. 

E. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att avfallsbehållare för 

återvinningsmaterial ska placeras så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 

uppstår. Avfallsbehållare bör om möjligt placeras insynsskyddat och under tak, i avvaktan 

på borttransport. 

F. För verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer gäller att 

avfallsbehållare ska förvaras i lämpligt avfallsutrymme eller på lämplig förvaringsplats. 

G. För storhushåll, restaurang, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen 

där ruttnande eller vått avfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna bedömning 

görs av Miljö och konsumentnämnden. 

H. Avfallsbehållarna ska placeras i markplan, lutningen bör vara högst 1:20 och får inte vara 

högre än 1:12. 

I. Borås Energi och Miljö ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbete ska utföras. 

Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till den Borås Energi 

och Miljö anvisar och ändringar ska utan begäran meddelas till Borås Energi och Miljö.  

J. Vid om- och nybyggnationer ska avfallsutrymme utformas i enlighet med dessa föreskrifter 

samt Avfall Sveriges anvisningar om Avfallsutrymme (detta ska även eftersträvas för 

befintliga avfallsutrymme). 

K. Dragvägen får högst vara 10 meter mätt från avfallsutrymmets mittpunkt till 

hämtningsfordonets bakre del. 

L. Strömbrytare, dörrar, handtag, lås, lock, med mer, ska kunna manövreras från rullstol. 

 

 

3.7.1 DÖRR 

Det ska finnas en uppställningsanordning för dörren till avfallsutrymme. Karminnermåttet måste 

vara i bredd minst 1,2 meter och i höjd minst 2 meter. Detta gäller dörr till avfallsutrymme eller 

dörr som behöver passeras in till avfallsutrymme. För containerhämtning ska karmmåttet vara 

minst 3 meter och i höjd minst 4,5 meter. 

 

 

3.7.2 RUMMET 

Avfallsutrymme måste ha en höjd av minst 2,1 meter. Avfallsutrymme bör placeras i bottenvåning, 

helst med egen entré och nära uppställningsplats för hämtningsfordon. Samtliga fraktioner utom 

möjligen grovavfall bör finnas i samma avfallsutrymme. Alla ytor i rummet ska vara lätta att 

rengöra och tåla slitage. Avbärarlist på lämplig höjd rekommenderas.  
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Ventilation ska finnas. Frånluftsflödet bör vara minst 5 l/s och kvadratmeter golvyta. Frånluftsflödet 

bör i ett grovsoprum vara minst 0,35 l/s och kvadratmeter golvyta. Golven ska vara halkfria. 

 

3.7.3 KÄRLENS PLACERING 

Fri passage mellan kärl ska vara minst 1,5 meter och avståndet mellan kärlen minst 5 centimeter. 

Kärl med två och tre hjul ska placeras så draghandtaget kan nås från gången. Kärl ska placeras så 

nära fordonets lastningsplats som möjligt. Plats för avfallsbehållare kan anordnas utomhus, till 

exempel med öppen lösning, en pergola eller en avskild del på gården. Platsen utomhus bör vara 

inramat av staket eller liknande och vara skyddat från nederbörd med någon form av tak. 

Fastighetsägare/boendeförening ansvarar för att endast de som bor i området har tillträde till 

behållarna. 

 

3.7.4 PASSAGE 

Passagen till ett avfallsutrymme måste vara minst 1,2 meter bred. Finns det en riktningsändring 

som är mer än 30 grader måste bredden vara minst 1,35 meter. 

 

3.7.5 LÅSNING OCH PASSERSYSTEM 

Fastighetsägaren tillhanda håller nycklar och passerkort för att avfallshämtning skall kunna utföras.  

 

3.7.6 BELYSNING 

Belysning ska finnas i avfallsutrymme. Ljusstyrkan bör vara minst 100 lux. Strömbrytare placeras 

på en höjd av 1,30 m över golv. 

 

3.7.7 YTA UTANFÖR BYGGNADEN FÖR ANGÖRING 

Samma bredd som containerporten bör finnas för angöring av container. Längden på angöringsytan 

där container ska hämtas ska som schablon motsvara containerns längd (normalt 3,5 meter) plus 

en meter räknat från takskägget. Angöringsytan skall röjas från snö och hållas halkfri. Ytan får luta 

maximalt 1 %. Betong eller sättsten rekommenderas som underlag. Detta ger inte upphov till 

sättningar och spår. 

 

3.7.8 TRÖSKLAR 

Trösklar ska förses med ramp på båda sidor 
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4 kap Annat avfall än hushållsavfall  
Annat avfall än hushållsavfall definieras avfall som till sin art och sammansättning liknar avfall från 

hushåll. 

Uppgiftsskyldighet 

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska vid 

begäran lämna de uppgifter om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 

för kommunens renhållningsordning och avfallsplan.  

Avfall i verksamheter  

Avfall från verksamheter som inte ingår under begreppet hushållsavfall får hanteras av valfri 

entreprenör.  

I Borås kommun skall yrkesmässiga verksamheter lämna sitt avfall på de återvinningscentraler 

som är anvisade för verksamheter. Vid lämning av verksamhetavfall på andra återvinningscentral 

kan en högre taxa tas ut.  

Farligt avfall  

Farligt avfall från verksamheter hanteras på samma sätt som från hushåll. Verksamheter får inte 

lämna farligt avfall på återvinningscentralerna. Farligt avfall från verksamheter skall lämnas på 

Sobackens avfallsanläggning, och kan hämtas och transporteras bort av Borås Energi och Miljö AB 

eller annan av Länsstyrelsen godkänd entreprenör. Den som bedriver verksamhet där farligt avfall 

uppkommer kan själv få transportera avfallet. Transporten ska anmälas till Länsstyrelsen. 

Förpackningar och tidningar  

Du som bedriver verksamhet har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar och 

tidningar som du använt. Återvinningsstationer som är utplacerade runt om i kommunen är endast 

till för hushållens förpackningar. 

Avskiljare för slam, grus och sand vid biltvättanläggning  

Avskiljare ska vara funktionstestad och medge provtagning. Avskiljaren ska tömmas enligt 

tillhörande instruktion och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst en gång per år. 

Tömningsjournal ska förvaras vid avskiljaren.  

Snö  

Snö som har uppsamlats från gator och torg får tippas på plats anvisad av Tekniska förvaltningen. 

Bygg och rivningsavfall 

Bygg och rivningsavfall ska sorteras på sådant sätt, så att olika material kan tas om hand så 

återanvändning eller återvinning främjas. För utsortering och omhändertagande av farligt avfall 

finns särskilda bestämmelser. Vid rivning kan det krävas rivningslov eller anmälan från 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

Djurkadaver och annat animaliskt avfall 

I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2010:59) och i Rådets förordning (EU) nr 1069/2009 finns 

regler om hantering av animaliska biprodukter i syfte att förhindra spridning av smittämnen. 

Djurkadaver och annat animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter. 
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Skärande, stickande och smittförande avfall 

Skärande/stickande avfall från veterinärverksamhet och från djurhållande gårdar där djurhälsovård 

utförs anses vara smittförande när de varit i kontakt med kroppsvätskor. Dessa ska förvaras i 

punktionssäkra behållare, till exempel kanylburk och hanteras som farligt avfall. 

(avfallsförordningen 2011:927) 

Skärande/stickande avfall från akupunktur, tatuering och dylikt ska förvaras i punktionssäkra 

behållare (kanylburk). Detta avfall ska hanteras enligt AFS 2005:1 om mikrobiologiska 

arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet med ändringar (AFS 2012:7 samt 2014: 

07)  

Stickande/skärande/smittförande avfall och smittförande avfall från sjukvården och liknande 

institutioner ska hanteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av 

smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26). 
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5 kap Undantag  

§ 1 Prövning av undantag  
Ansökan om undantag från renhållningsordningens föreskrifter ska prövas av Miljö och konsument 

nämnden om inget annat anges. Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som 

avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet avses omhändertas. Beviljade undantag kan 

upphävas med omedelbar verkan om föreskrifterna inte följs.  

Undantagen upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare.  

Anmälan och ansökan ska utformas så att Miljö- och konsumentnämnden kan bedöma om ett 

undantag är lämpligt, och bestämma villkor för det. Undantag förutsätter att avfallet kan tas om 

hand utan risk för människors hälsa eller miljön.  

 

§ 2 Förlängt hämtningsintervall 
 Begäran om förlängt hämtningsintervall görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden en månad 

i förväg. Beslut om förlängt intervall gäller högst två år i taget.  

Förutsättningarna för förlängning är att:  

• sökanden tar hand om matavfallet enligt § 4 

• det är uppenbart att kortare intervall inte behövs  

• avfallet ryms i behållare av typ och storlek som Borås Energi och Miljö AB normalt använder 

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar. 

 

Förlängt intervall vid slamtömning  

Ordinarie tömningsintervall för slamavskiljare kan förlängas till vartannat år om:  

• slamavskiljaren är överdimensionerad och har god funktion  

• anläggningen har en enligt Miljö- och konsumentnämnden godtagbar behandling av 

avloppsvattnet  

• ingen risk för människors hälsa eller miljön uppkommer. Miljö- och konsumentnämndens 

beslut om förlängt intervall gäller i högst fem år efter beslutsdatum.  

 

 § 3 Uppehåll i hämtning  
Begäran om uppehåll i hämtning görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden minst en månad i 

förväg. Beslut om uppehåll gäller högst tre år i taget. För permanentbostad och outnyttjad 

fastighet medges uppehåll om fastigheten inte används under en sammanhängande tid av minst 

sex månader. För fritidshus medges uppehåll om huset inte används alls 15 maj-30 september.  

Uppehåll och förlängt intervall för slam- och fettömning 

 Begäran om uppehåll i tömning av slamavskiljare eller sluten tank ska lämnas Miljö- och 

konsumentnämnden. Uppehåll kan beviljas för ett år i taget, om anläggningen inte tillförs 
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avloppsvatten under en sammanhängande tid av minst tolv månader. Intervall för tömning av 

fettavskiljare kan, efter ansökan till Miljö- och konsumentnämnden, förlängas till en gång vartannat 

år om  

• besiktning visat att kortare intervall inte behövs 

• sökanden tagit prov som visat att halten fett i avskiljaren inte överstiger 50 mg/liter. 

Sökanden ska hjälpa till med besiktning och provtagning. 

 

 § 4 Eget omhändertagande av hushållsavfall  
Kompostering av matavfall    

Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostad kan få komposteras på fastigheten om  

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden  

• komposteringen sker skadedjurssäkert   

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet 

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet kan få komposteras eller på annat sätt 

användas för jordförbättring på fastigheten om 

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden 

• det bedrivs jordbruk på fastigheten  

• slam och urin som sprids har hygienisternas under minst sex månader  

• avfallet hanteras med lämplig utrustning  

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet 

Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet kan få komposteras på 

fastigheten om 

• skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden 

• avloppsanläggningen har lämplig utrustning för tömning och avvattning  

• komposteringen sker i en för ändamålet avsedd behållare  

• slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader 

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.  

 

§ 5 Gemensamt omhändertagande 
 Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostäder på skilda fastigheter kan komposteras och 

nyttiggöras på en av fastigheterna om 

• Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl 

• fastigheterna är gränsgrannar  

• komposteringen sker i av nämnden godkänd behållare  

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar  

Gemensamt omhändertagande av slam och urin från 2–4 fastigheter kan beviljas om 
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• Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl 

• fastigheterna är gränsgrannar. Mellanliggande körväg utgör inte hinder för tillstånd  

• det drivs jordbruk på minst en av fastigheterna och avfallet nyttiggörs på denna  

• avfallet hanteras med lämplig utrustning som normalt används på jordbruksfastigheten  

• slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader 

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar  

 

§ 6 Befrielse från hämtning och tömning 
 Miljö- och konsumentnämnden kan tillåta fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att själv 

transportera bort brännbart avfall som uppkommit hos dem om 

• fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och så svårtillgängligt att den inte kan nås 

av Borås Energi och Miljö AB:s hämtningsfordon  

• sökanden omhändertar matavfall enligt 5 §  

• sökanden lämnar avfallet på anvisad plats av Borås Energi och Miljö AB  

• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar. 

 Fast avgift betalas enligt återvinningstaxan.  

Befrielse från tömning av slamavskiljare eller sluten tank kan medges om slammet omhändertas 

enligt 8 §.  

 

Miljö- och konsumentnämndens beslut enligt denna paragraf gäller i högst tre år efter 

beslutsdatum. 

 

§ 7 Testområde  
 Efter samråd med Miljö- och konsumentnämnden får Borås Energi och Miljö tillämpa andra 

hämtningsintervall, behållare och insamlingssystem för andra avfallsslag än vad som anges i dessa 

föreskrifter under testperioder i begränsade områden för att utveckla servicen mot medborgarna. 

 

ÖVRIGA UNDANTAG  

Miljö och konsumentnämnden kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från 

denna renhållningsordning. Som särskilda skäl kan anses sådana åtgärder som främjar 

återanvändning eller återvinning och som inte innebär olägenhet för människors hälsa eller miljö. 
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6 kap Underkännande av källsortering  
§ 1 Kriterier för underkänd källsortering vid svart och vit plastpåse 

Detta kapitel hänvisar endast till de som har tjänsten hushållsavfall med svart och vit påse. 

 

Felaktigt innehåll i svart påse (”matavfall”)  

Fraktionen matavfall får endast innehålla matrester och liknande avfall från till exempel kök. Den 

får inte innehålla föroreningar eller annat avfall som kan äventyra rötrestens renhet och 

användning.  

Om en svart påse innehåller mindre än 90 procent matavfall är den otillräckligt sorterad och 

underkänd. 

Felaktigt innehåll i vit påse (”brännbart restavfall”)  

Fraktionen brännbart ska innehålla torrt och brännbart avfall som kan förbrännas med stränga 

utsläppskrav på rökgaser och askor. Den får inte innehålla plast, farligt avfall, batterier, 

metallföremål, burkar, glas/flaskor, porslin eller keramik. Tidningar och förpackningar ska lämnas i 

producenternas insamlingssystem.  

En vit påse som innehåller mer än 5 procent farligt avfall eller mer än 30 procent icke brännbart 

avfall eller avfall som kan materialåtervinnas är otillräckligt sorterad. Om mer än 20 procent av de 

vita påsarna i ett kärl är otillräckligt sorterade underkänns sorteringen.  

Påsar  

Till matavfall får endast användas svarta påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB.  

Till brännbart får, förutom de vita påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB kan man 

även använda påsar som kan köpas i butik. Påsarna får inte till större delen vara mörka. Påsarna 

ska vara av sådan kvalitet att de inte går sönder i hanteringen. Tunna påsar på rulle får inte 

användas.  

Säckar får inte läggas i samma kärl som påsarna.  

Förslutning av påsar  

Påsarna ska vara knutna så att inget avfall kan ramla ut. Om oknutna påsar påträffas vid 

upprepade tillfällen underkänns sorteringen.  

§ 2 Ompackning  

Fastighetsinnehavare som lämnar för tungt eller överfyllt kärl, felsorterat avfall, dåligt emballerat 

avfall eller löst avfall är skyldig packa om avfallet. För extra hämtning debiteras särskild avgift från 

återvinningstaxan. Om kärlet är felsorterat vid flera tillfällen kan en avgift för felsorterat debiteras 

enligt återvinningstaxa.  
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7 kap Ikraftträdande och uppföljning  
 

Ikraftträdande  

Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-01-01. Tidigare föreskrifter för avfallshantering för Borås 

Stad upphör att gälla i och med detta ikraftträdande. Undantag som kommunen har medgett med 

stöd av tidigare renhållningsordningar gäller tills vidare eller tills nytt beslut meddelas med stöd av 

dessa föreskrifter. 

 

Omprövning 

Beviljade undantag enligt 5 kap. 1–7 §§ denna renhållningsordning kan omprövas av Miljö och 

konsumentnämnden om olägenhet för människors hälsa eller miljön konstateras eller om andra 

villkor för beviljat undantag inte följs. Omprövning på kunds begäran när dispens utgått kräver ny 

ansökan. 
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Yttrande över remiss Cykelstrategi - Borås Stad 

Kommunstyrelsen Dnr 2017-00260   

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remiss: Cykelstrategi. 

        

Ärendet i sin helhet 

I stadens vision och i Översiktsplanen som antogs i April 2018 anges tydligt att 

kommunen ska satsa på mer hållbara och yteffektiva färdmedel, bland annat 

cykel. Forskning 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 vad det gäller markanvändningen.  

 

Resvaneundersökningar visar att invånarna i Borås Stad använder cykel i lägre 

utsträckning jämfört med kommuner av samma storlek och även jämfört med 

riket som helhet. Studier  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 som tagits fram med utgångspunkt i erfarenheter från andra 

städer som haft en positiv utveckling av cykling: 

 Cykelinfrastruktur, inklusive parkering 

 Drift- och underhåll 

 Kommunikation och mobility management 

 Stöd och tjänster 
 

Cykelstrategin är styrande för kommunens arbete med att utveckla cykling och 

vägledande i kontakter med Trafikverket och privata aktörer/vägföreningar. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har både anställda och elever vid 

alla våra skolor som väljer att ta cykeln till jobbet eller skolan och ser potential 

för Borås Stad som cykelstad. Upprustning av cykelbanor, en mer genomtänkt 

infrastruktur  och bättre parkeringsmöjligheter för de som väljer detta 
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transportsätt ser Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som positiv 

utveckling. 

               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga : Borås Stads cykelstrategi 

                             

Samverkan 

FSG 200923 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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Dnr:
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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
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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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Anmälningsärenden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden lägger anmälningsärenden under 

perioden 2020-08-13—2020-09-15 till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för anmälningsärenden under perioden 2020-08-13—2020-09-15.               

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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beslut 2020-08-27  § 101 Delårsrapport 
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2020-00170 

2020-09-02 13135 
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Biblioteksprogram 2020-2023 
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IN Skolverket 2. Beslut från Skolverket om statsbidrag 

för Yrkesförare 2019 
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2020-08-31 13131 
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Delegationsbeslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av de 

delegationsbeslut som förtecknas i protokoll den 29 september 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Redovisas för delegationsbeslut enligt anmälningslista nr 7.               

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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