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Tertialrapport 2 2020 Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 2, 2020 och att 
överlämna denna till Kommunstyrelsen        

Sammanfattning 

De första åtta månaderna har varit helt annorlunda jämfört med tidigare år. Att 
en pandemi skulle landa i Sverige i januari-februari var det ingen som kunde 
förutspå. Detta har givetvis satt en stor prägel på våra olika verksamheter och 
kommer att göra så under hela 2020.  

I svåra tider finns det dock en hel del positivt att lyfta fram. Centrala 
krisledningen har prioriterat våra Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet 
som samhällsviktiga verksamheter. Allt för att möta våra invånare, informera 
om läget och ge stöd och hjälp samt bedriva en meningsfull fritid för så många 
som möjligt. Vi har därför fördelat om våra personella resurser för att kunna 
hålla Mötesplatser och fritidsgårdar öppet så mycket som möjligt. Inte minst 
har en stor satsning skett under sommarlovet för barn och ungdomar, dels i 
utbudet av aktiviteter och dels för att bereda ett 170-tal ungdomar feriearbete. 

Budgetavvikelsen för fritidsramen är för perioden -9 506 tkr. Däri inkluderas 
kostnader som kompenseras vid årets slut. Med hänsyn till dessa blir en justerad 
budgetavvikelse -8 242 tkr för perioden. Bidragsramen har en bokförd 
budgetavvikelse på -83 tkr.  

I nuläget prognostiseras ett bokfört underskott vid årets slut på -19 000 tkr. Av 
dessa är 2 273 tkr kostnader som kompenseras vid årets slut. En justerad 
prognosavvikelse blir därmed -16 727 tkr. Ca 15 300 tkr uppskattas vara en 
konsekvens av pandemin, till största delen mindre intäkter än budgeterat. I 
prognosen är avsatt buffert använd i sin helhet för att täcka beräknade 
underskott. Bidragsramen prognostiserar ett överskott vid årets slut, dels 
beroende på pandemin, dels beroende på de nya bidragsreglerna.           

Ärendet i sin helhet 
Fritidsramen 

Periodens bokförda budgetavvikelse är -9 506 tkr. 10 370 tkr avser mindre 
intäkter än budgeterat och 864 tkr avser lägre kostnader än budgeterat för 
perioden. Avvikelserna finns till största del inom Badenheten och 
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Anläggningsenheten och beror till stor del på konsekvenserna 
utifrån Coronapandemin. 

Prognosavvikelse 

I nuläget prognostiseras ett bokfört underskott på totalt 19 000 tkr inom 
fritidsramen. Kompensationen för sociala investeringsprojekt beräknas till        
2 273 tkr. Med hänsyn till denna blir den uppskattade prognosavvikelsen 
istället - 16 727 tkr.  

Av det totala underskottet så kan ca 15 300 tkr (mindre intäkter och ökade 
kostnader) härledas till konsekvenser av Coronapandemin, se vidare rubrik 6 i 
bilagd rapport. Utöver detta uppskattas ca 2 000 tkr vara mindre 
personalkostnader än budgeterat, bland annat återhållsamhet genom att inte 
tillsätta vakanta tjänster eller vikarier.  

Det prognostiserade underskottet återfinns inom följande enheter: 

Mötesplatser/förebyggande, -300 tkr (+ 700 tkr om vi tar hänsyn till justering 
av socialt investeringsprojekt - "En kommun fri från våld"). Avvikelsen bedöms 
i nuläget till - 1 000 tkr och kompenseras vid årets slut. Personalkostnader, 700 
tkr. 

Folkhälsa, -1 273 tkr (0 tkr om vi tar hänsyn till justering av socialt 
investeringsprojekt - "Kraftsamling Sjöbo"). 

Anläggningsenheten, -6 800 tkr, varav mindre intäkter på Borås Arena - 2 800 
tkr, mindre intäkter på övriga anläggningar - 2 300 tkr samt ökade kostnader på 
bland annat, Boda Isbana, Skidstadion, Borås Arena - 1 700 tkr. 

Badenheten, - 11 000 tkr, varav renovering av Borås Simarena, ca -1 500 tkr, 
ökade kostnader servicekontoret för teknisk drift, -500 tkr, mindre 
personalkostnader än budgeterat, ca 1 000 tkr samt mindre badintäkter än 
budgeterat, - 10 000 tkr.  

Öppen Ungdomsverksamhet (fritidsgårdsverksamhet), - 700 tkr, där förändring 
av skolans köp av fritidsledartjänster har skett under hösten 2020, motsvarar ca 
700 tkr mindre intäkter än budgeterat. 

Badresor/Kollo, - 400 tkr, varav halverade intäkter på grund av halverade 
barngrupper samt ökade personalkostnader och fler busstransporter. 

Nämnd, -100 tkr, högre kostnader än budgeterat för nämndadministration. 

Buffert, 1 573 tkr, används för att täcka diverse underskott inom alla 
verksamhetsområden. 

Bidragsramen 

Den bokförda budgetavvikelsen är -83 tkr.  Pandemins påverkan på 
ungdomsverksamheten är svårbedömd. Totalt sett har föreningslivet klarat 
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pandemin bra, med några undantag självklart. Enheten kommer under hösten 
försöka att kartlägga pandemins påverkan på ungdomsverksamheten.  

I nuläget förväntas enheten lämna ett överskott på ca 230 tkr vid årets slut, dels 
beroende på pandemin, dels beroende på de nya bidragsreglerna.   

Uppdrag och indikatorer 

Fem uppdrag från Kommunfullmäktige följs upp för perioden. Alla uppdrag 
rapporteras med status ”pågående” och anses vara delvis genomförda. 
Därutöver finns två uppdrag från nämnden ”Uppdrag att genomföra SM-
veckan vinter 2021” samt ”Uppdrag att förstärka arbetet med digitalisering 
genom en inventering av befintliga digitala tjänster, samt se över behovet 
utifrån sitt verksamhetsområde och medborgarperspektivet”. Båda uppdragen 
är pågående. Uppdraget som avser SM-veckan är ej genomfört och uppdraget 
kopplat till digitalisering bedöms vara delvis genomfört. 

Två indikatorer följs upp i tertialrapporten, sjukfrånvaron och arbetad tid för 
timavlönade omräknat till årsarbeten. Sjukfrånvaron är högre än målvärdet och 
omräkning av timavlönade till årsarbeten är lägre och därmed uppfyllt. 
Förvaltningen har i höst intensifierat arbetet med att kartlägga, följa upp och 
analysera sjukfrånvaron. Förvaltningen har som mål att halvera sjukfrånvaron 
under det kommande året. 

Investeringar 

Avsatt investeringsbudget förbrukas enligt plan. För investeringar med årliga 
anslag beräknas ca 1 375 tkr inte nyttjas 2020. Investeringsanslag som löper 
över flera år beräknas överskrida budgeten för 2020. Vi begär mer medel än 
redan beslutat i KS inför 2021 för två av projekten. 

Beslutsunderlag 
1. Tertialrapport 2 2020 Fritids- och folkhälsonämnden                         
                             

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium/KS.diarium@boras.se 
 
Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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1  Inledning 

De första åtta månaderna har varit helt annorlunda jämfört med tidigare år. Att en pandemi skulle landa 
i Sverige i januari-februari var det ingen som kunde förutspå. Detta har givetvis satt en stor prägel på 
våra olika verksamheter och kommer att göra så under hela 2020. 

I svåra tider finns det dock en hel del positivt att lyfta fram. Centrala krisledningen har prioriterat våra 
Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet som samhällsviktiga verksamheter. Allt för att möta våra 
invånare, informera om läget och ge stöd och hjälp samt bedriva en meningsfull fritid för så många som 
möjligt. Vi har därför fördelat om våra personella resurser för att kunna hålla Mötesplatser och 
fritidsgårdar öppet så mycket som möjligt. 

Öppen ungdomsverksamhet har under hela sommaren, utöver Badresor och Kollo, bedrivits på 
Hässleholmen, Hulta, Sjöbo, Norrby och Kristineberg. Under delar av sommaren har också verksamhet 
bedrivits i Dalsjöfors, Viskafors, Sandared, Fristad och på Lundby Park. Den öppna 
ungdomsverksamhetens uppdrag fokuserar på målgruppen 10-18 år, under sommaren är målgruppen i 
huvudsak 10-16 år plus Badresor och Kollo där målgruppen innefattar 7-10 år. Under ett antal år har 
Borås Stad fått statsbidrag för att bedriva öppen sommarverksamhet vilket har inneburit en utvidgning 
av målgruppen till att under sommaren omfatta barn från 6 till 16 år. I år gick det inte att rekvirera 
några statsbidrag men då Borås Stad med anledning av Covid-19 såg ett behov av ”nya” arbetsuppgifter 
till ferieungdomar tillfördes extra medel till handledare för feriearbetsgruppen. Detta innebar att Öppen 
ungdomsverksamhet kunde organisera om och ta emot ca 130 ferieungdomar, vilket är mer än dubbelt 
så många som verksamheten brukar ta emot, därmed fick den yngre målgruppen 6-10 år tillgång till 
parkleksverksamhet ute i alla fem bostadsområdena under hela sommaren. 

Parkleksverksamheten har haft ett stort antal besök, ca 4 700. Över hälften av dessa besök avser 
parkleksverksamheten på Norrby. En omfattande samverkan har skett med Navet, AB Bostäder och 
andra föreningar för att skapa många bra aktiviteter. 

Inför nästa år måste resurs- och ansvarsfrågan hanteras så att Staden kan säkerställa ”Alla barns rätt till 
ett bra sommarlov”. 

Polisen har konstaterat ett relativ "lugn" sommar och uttrycker sin nöjdhet att det funnits så många 
fritidsaktiviteter och sysselsättning för feriearbetande ungdomar. 

Under sommarperioden har alla mötesplatser haft öppet som planerat men i något mindre 
utsträckning än under övrig del av året. Detta har varit möjligt genom förflyttningar av personal mellan 
enheter och inom förvaltningen samt timanställningar. Verksamheten har efter bästa förmåga förhållit 
sig till de rekommendationer som kommit lokalt och nationellt i syfte att minimera smittspridning och 
parallellt med det ge Borås Stads invånare god service. 

Besökssiffrorna sjönk något vid pandemins början, vecka 12, men har sedan behållit ungefär samma 
nivå. Under sommarperioden har besöken på mötesplatserna bibehållits och varit i nivå med 
föregående års siffror. Statistiken visar att besöken ligger inom jämn könsfördelning 40%-60% under 
hela perioden. 

Folkhälsoinsatser. Förvaltningen har under pågående pandemi samordnat en analysgrupp. Syftet har 
varit att berörda förvaltningar ska samverka kring de utmaningar, risker och behov som identifieras 
utifrån ett målgruppsperspektiv under pandemin. En risk som identifierades i Borås, likt i övriga landet, 
var ökad social oro på grund av att fler stannar hemma under sommaren och det fanns en risk för att 
inte kunna erbjuda ferieanställningar i staden. En rad olika insatser genomfördes i samverkan för att 
skapa trygga offentliga miljöer och sysselsättning för ungdomar, vilket bidrog till nästan alla ungdomar 
som önskade fick ferieanställning. 
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Ett analysarbete avseende hur målgruppen äldre har påverkats av pandemin och dess konsekvenser har 
genomförts i samarbete med Stadsledningskansliet, Vård- och äldreförvaltningen och civilsamhället. 
Resultatet har sammanställts och mynnade ut i flertalet rekommendationer om fortsatt arbete, vilket 
rapporterats till nämnden och krisledningsstaben. 

Det lokala folkhälsoarbetet har blivit en central del i att minska smittspridningen i samband med covid-
19. Tack vare de upparbetade kanalerna ute på våra bostadsområden har staden nått ut till medborgarna 
direkt och indirekt via föreningslivet och andra samarbetspartners. 

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer har en hel del aktiviteter ställs in då de inte gått 
att anpassas fullt ut för att uppfylla samtliga rekommendationer, såsom aktivitetsdagar, boendemöten, 
studiebesök med mera. Dock har ambitionen varit att inte ställa in utan att att försöka anpassa 
aktiviteterna i den mån det går. 

Under perioden har resultatet av Hälsoenkäten 2019 som besvaras av samtliga elever i årskurs 6, 8 och 
1 på gymnasiet, lagts in i statistikprogrammet och därefter sammanställts. Detsamma gäller övrig 
statistik som är underlag till Välfärdsbokslutet. Arbetet med att sprida resultatet av statistiken har 
påbörjats genom att presentationer har genomförts i olika forum, till exempel i Ortsråd, 
Områdesnätverk och nätverk för barn och unga. Resultatet av Hälsoenkäten har dessutom presenterats 
för samtlig personal inom elevhälsan, Grundskoleförvaltningen. Arbetet med att sprida och 
kommunicera resultatet av Välfärdsbokslutet kommer fortsätta under hela 2020. Sedan mars har 
kommunikationen till viss del stannat av på grund av rådande pandemi. 

Arbetet kring kritiska datum har genomförts som planerat och samverkan mellan GVUF (Gymnasie- 
och vuxenutbildningsförvaltningen) IFO (Individ- och familjeomsorgsförvaltningen), FOF (Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen) och Polisen har stärkts ytterligare under aktuell period. 

Träffpunkt Simonsland har tappat 99 % av den vanliga verksamheten då den primärt riktar sig till de 
av Folkhälsomyndigheten utpekade riskgrupperna. Under denna period har personalen på Träffpunkt 
Simonsland arbetat lösningsfokuserat. Stödlinjen föreslogs till krisledningen och blev verklighet under 
våren, sedan starten har drygt 2 000 samtal inkommit. Samtalen har primärt handlat om matinköp och 
apoteksärenden. Borås Stad gick sedan ut med en bred annonsering om frivilliga, så kallade 
MedBoråsare, som ville hjälpa till under pandemin. Under perioden har 240 frivilliga intervjuats och ett 
hundratal ärenden har tilldelats dem. 

Idrotts- och motionsanläggningar. Borås Arena har under året uppgraderas i enlighet med visionen 
Borås Arena 2.0. Ombyggnationen innebär bland annat modernisering av teknik, omfattande 
underhållsarbete samt anpassningar till UEFA:s nya arenakrav som gäller förändringar kring säkerhet, 
övervakning och planbelysning. Dessutom har lounger och supportertorg förnyats. En helt ny LED-
reklam har införskaffats under 2020. Detta underlättar för föreningarna som har Borås Arena som sin 
huvudsakliga matcharena och också vid internationella arrangemang som kräver så kallad "clean arena", 
det vill säga en arena helt fri från reklam. Även konstgräset har bytts ut, det gamla gräset har lagts på 
Borås Arena 2. 

I Boråshallen pågår ett omfattande arbete att färdigställa den restaurang som Borås Basket bygger. 
Restaurangen kommer att ligga i hallens nordvästra del, alltså den kortsida som är utmed riksväg 40. I 
anslutning till restaurangen byggs också toaletter. Arbetet beräknas vara klart i oktober 2020. 

Borås Skidlöparklubb har byggt ett nytt klubbhus med tillhörande omklädningsrum, bastu, samlingssal, 
kontorslokaler, lokaler för vallning samt förråd. Här kan allmänheten byta om och fika i anslutning till 
sin motionsupplevelse. Ett välbehövligt tillskott på Arenan 

Badverksamheten. De första två månaderna förlöpte normalt. När vi gick in i mars så började vi 
redan då se att våra verksamheter gick ner i antal besökare, för att i slutet av april nästan helt ha 
upphört. Därefter har vi planerat arbetet utifrån de rekommendationer Folkhälsomyndigheten lämnade. 
De minskade öppettiderna och begränsningen av antalet besökare gjorde att vi flyttade personal, på 
frivillig basis, till Mötesplatser och den öppna ungdomsverksamheten, som i praktiken fick utgöra 
prioriterade besöksmål för boråsarna. 
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Verksamheten på våra simhallar och Alideberg har bedrivits corona-anpassat, med genomarbetade 
riskanalyser i nära samverkan med våra fackliga samarbetspartners och berörda föreningar. 

Andra stora "besöksmål" har varit våra utebadplatser och motionsspår. Aldrig tidigare har så många 
besökt de 24 badplatserna och de motions- och leder som finns inom kommunen. Både de kommunala 
och föreningsdrivna badplatserna och motionsspåren slår rekord i antalet besökare. 

Föreningsstöd. Efter ett gediget arbete, så rullades de nya bidragsreglerna ut den 1 mars. 
Förvaltningen har nu en del mindre justeringar kvar att göra för att under en övergångsperiod hitta 
lösningar för föreningar som inte riktigt har hittat sin plats i det nya reglerna. Därmed anses arbetet 
med översynen avklarad. 

Under oktober månad kommer nämnden att besluta om kompensationer för de föreningar som har 
blivit särskilt drabbade under pandemin, då de inte har kunnat ha någon verksamhet med tanke på 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men ändå haft stora fasta kostnader. 

Personalen i förvaltningen har ställt upp på ett fantastiskt sätt och varit lösningsfokuserade utifrån de 
uppdrag vi har. Likaså har samverkan med Vision och kommunal fungerat på ett utmärkt sätt. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska skapas 
på Hässleholmen och Norrby. Förstudie görs under 
2018 i samverkan med Tekniska nämnden. 

 Delvis 
genomfört 

Samverkansprocessen har fortskridit och resulterat i 
att det pågår en gemensam projektering av parken. 
Fortfarande fördröjs arbetet på grund av 
markförhållandena och det behov av sanering som 
föreligger. Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar 
ytterst för fotbollsplanen och mötesplatsen. 
Mötesplatsen kommer få tillgång till bägge 
våningsplanen då förskolan flyttat ut, men en 
renovering av lokalerna krävs och i samråd med LFF 
ska arbetet påbörjas tidigt 2021. Den 
omkringliggande miljön samt entrén till mötesplatsen 
behöver beaktas i parken som helhet, så den blir 
tillgänglig och välkomnande. 

Föreningshus där bland annat kultur- och 
idrottsföreningar utan egen lokal skulle kunna dela 
på utrymme ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen har ett antal tankar och idéer kring hur 
vi ska arbeta vidare. Bland annat kommer det att 
frigöras lokaler på andra våningen i Norrbyhuset, där 
en förskoleverksamhet tidigare hade verksamhet. 
Lokalerna behöver anpassas för att vara tillgängliga 
för en ny verksamhet. I ett utökat Norrbyhus kan 
civilsamhället låna lokaler och bedriva verksamhet. 
Likaså planerar vi att utnyttja Träffpunkt Simonsland 
på ett effektivare sätt för att bereda fler föreningar 
plats i huset. På Hässleholmen pågår det arbete 
tillsammans med en föreningsallians för att se över 
lämpliga lokallösningar. 

En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska utredas.  Delvis 
genomfört 

Arbetet har påbörjats genom att en kartläggning av 
området har genomförts, vilken nu ska analyseras 
för att se hur behovet ser ut på området. Ärendet 
kommer att behandlas i Fritids- och 
folkhälsonämnden under september/oktober. 

Förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering 
av ny ishall och möjlighet till alternativ driftsform 
prövas. 

 Delvis 
genomfört 

En förstudie samt projektstudio är genomförd och 
förslag på ny lokalisering beslutas om på Fritids- och 
folkhälsonämndens oktobermöte.  
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2.1.2 Nämnd 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att 
genomföra SM-veckan vinter 2021 i samverkan med 
Borås TME och berörda nämnder. 

 Ej genomfört För tredje gången i ordningen står Borås Stad värd 
för en SM-vecka, denna gången för en vintervecka. 
Aldrig tidigare har SM-veckan vinter avgjorts så långt 
söderut i Sverige. Utmaningen är stor, men i bred 
samverkan med våra professionella och drivande 
föreningar ska vi klara uppdraget och erbjuda 
högkvalitativa tävlingar och en festlig SM-vecka.  

2.2 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. 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så att 
deras möjlighet att delta i föreningslivet ökar ska 
utredas. 

 Delvis 
genomfört 

I juni 2020 skickades en ansökan in till Arvsfonden 
avseende stöd för utveckling av verksamhet riktad till 
målgruppen. Bakom ansökan står sex föreningar 
som tillsammans med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen vill utveckla anpassad 
verksamhet riktad till målgruppen unga med NPF-
diagnoser eller med liknande problematik, med 
målsättning att skapa en meningsfull fritid. 
Respektive förening avser att starta upp mindre 
grupper inom sitt verksamhetsområde för att kunna 
bemöta målgruppen och deras anhöriga på ett 
respektfullt och givande sätt och bedriva verksamhet 
med hög kvalitet. Under tidig höst väntas svar och 
målsättningen är att starta upp verksamheten så 
snart vi får svar. 
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2.3 Ekonomi och egen organisation 

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

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 8,6 6,8 9 9,4 

 Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 

12,8 13 12,4 11,9 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Målvärdet för 2020 är en sjukfrånvaro på 6,8%. Målet är inte uppnått och sjukfrånvaron fortsätter öka 
vid jämförelse med samma period 2018 och 2019, där en av anledningarna är covid-19. Under våren 
stabiliserades sjukfrånvaron och i juni och juli har förvaltningen i princip haft samma sjukfrånvaro som 
jämförbara perioder föregående år. Förvaltningen kommer nogsamt att följa utvecklingen under hösten. 
Förvaltningens bedömning är att sjukfrånvaron troligtvis ökar igen under höst med anledning av 
folkhälsomyndigheternas rekommendationer att stanna hemma vid minsta symtom. Det innebär att 
förvaltningen inte uppnår målet för 2020. 
 
Förvaltningen har i höst intensifierat arbetet med att kartlägga, följa upp och analysera sjukfrånvaron. 
Förvaltningen har som mål att halvera sjukfrånvaron under det kommande året. Rutiner har reviderats 
och nya arbetssätt och verktyg ses över i arbetet med att minska sjukfrånvaron, framförallt den korta 
upprepade sjukfrånvaron. Arbetet sker i nära samverkan med Vision och Kommunal. Sammantaget 
tror förvaltningen att det kan ge resultat i slutet av året, även om pandemin minskar effekten. 
 
 
 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Målvärdet för andelen timavlönade är 13 årsarbetare under 2020. Målet är uppnått . Andelen har 
minskat med två procentenheter i jämförelse med samma period föregående år. En trolig anledning till 
det är att medarbetare under vårens pandemin har bytt arbetsplats inom förvaltningen och på det sättet 
minskat behovet av att anlita timavlönad personal. Förvaltningen har verksamheter som är beroende av 
timavlönade vid frånvaro bland ordinarie personal. Vid längre vakanser använder förvaltningen andra 
anställningsformer. Förvaltningen fortsätter arbeta för att minska timavlönade med bedömer att det blir 
svårare i höst, under rådande pandemin, eftersom alla verksamheter inom förvaltningen har sina 
ordinarie öppettider. 

 
 

2.3.1 Nämnd 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

Fritids- och folkhälsonämnden ska förstärka arbetet 
med digitalisering genom en inventering av befintliga 
digitala tjänster, samt se över behovet utifrån sitt 
verksamhetsområde och medborgarperspektivet. 

 Delvis 
genomfört 

Kvalitet- och utvecklingsenheten processleder 
utredningen. Den har påbörjats och ett 
förvaltningsövergipande utvecklingsarbete har 
initierats samt att enheten deltar i stadens 
utvecklingsgrupper angående digitalisering. Arbetet 
har pausats på grund av rådande epidemi. 
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3 Intern kontroll 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska församlingen och 
tjänstepersoner samverkar. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras 
då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan för 
nämnden. 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Prioritering av risker genomförs genom en 
uppskattning av två faktorer, konsekvenser och sannolikhet, som graderas på skalan 1-4. För att göra en 
samlad bedömning multipliceras siffrorna och ger en skala på 1-16, risker med bedömning på 9 -16 förs 
in i interna kontrollplanen. Risker med bedömning 16 på skalan, 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. Dessa ska utöver uppföljningen i samband med årsredovisning även rapporteras i 
tertialrapporterna. 

I 2020 års riskanalys finns inga risker med en riskbedömning på 16. I nämndens interna kontrollplan 
finns inga risker som följs upp i tertialuppföljningarna. Riskanalysen följs upp genom nämndens interna 
kontrollplan som redovisas i samband med årsbokslutet. 

Under våren har riskanalyser gjort på verksamhets,- lednings,- och nämndsnivå. Arbetet har mynnat ut i 
en riskanalys och intern kontrollplan för kommande år. Dessa antogs av Fritids- och folkhälsonämnden 
2020-08-31. 

3.1 Antal anmälda bisysslor 

På Fritids- och folkhälsoförvaltningen har 14 medarbetare rapporterat bisyssla. 

Ingen medarbetare har fått beslut om förbud av bisyssla. 

  



Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 2020 10(37) 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Fritid och folkhälsa 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 3 697 3 313 2 426 2 587 161 200 

Avgifter och övriga intäkter 32 282 58 525 37 835 27 304 -10 531 -14 800 

Summa intäkter 35 979 61 838 40 261 29 891 -10 370 -14 600 

Personal -64 391 -94 162 -63 408 -62 100 1 308 -800 

Lokaler -60 634 -98 851 -66 949 -67 463 -514 -700 

Material och tjänster -51 360 -71 395 -45 770 -45 441 329 -4 123 

Kapitalkostnader -9 773 -16 157 -10 771 -11 030 -259 -350 

Summa kostnader -186 158 -280 565 -186 898 -186 034 864 -5 973 

Buffert (endast i budget) -360 -1 573 -1 049 -1 049 0 1 573 

Nettokostnad -150 539 -220 300 -147 686 -157 192 -9 506 -19 000 

Kommunbidrag 140 828 220 300 147 686 147 686   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

-9 711 0 0 -9 506  -19 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 2 117   1 264  2 273 

Resultat jfr med tillgängliga medel -7 594   -8 242  -16 727 

Ackumulerat resultat 343 150 150 150 - - 

Resultatanalys 

Periodens bokförda budgetavvikelse är -9 506 tkr. 10 370 tkr avser mindre intäkter än budgeterat och 
864 tkr avser lägre kostnader än budgeterat för perioden. Avvikelserna finns till största del inom 
Badenheten och Anläggningsenheten och beror till stor del på konsekvenserna utifrån 
Coronapandemin. 

Buffert 

Under året finns en avsatt buffert motsvarande 1 573 tkr. Bufferten är i nuläget avsedd för att täcka 
eventuella diverse underskott inom fritidsramen. 
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Prognosavvikelse 

I nuläget prognostiseras ett bokfört underskott på totalt 19 000 tkr inom fritidsramen. Kompensationen 
för sociala investeringsprojekt beräknas till 2 273 tkr. Med hänsyn till denna blir den uppskattade 
prognosavvikelsen istället - 16 727 tkr. Av det totala underskottet så kan ca 15 300 tkr (mindre intäkter 
och ökade kostnader) härledas till konsekvenser av Coronapandemin, se vidare rubrik 6. Utöver detta 
uppskattas ca 2 000 tkr vara mindre personalkostnader än budgeterat, bland annat återhållsamhet 
genom att inte tillsätta vakanser. 

 

Det prognostiserade underskottet återfinns inom följande enheter: 

 Mötesplatser/förebyggande, -300 tkr (+ 700 tkr om vi tar hänsyn till justering av socialt 
investeringsprojekt).                                 

o Sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld". Projektet avslutas 2019. (Total 
budget för perioden 2015-2019 = 5 700 tkr). Kvarstående medel 2020 beräknas till -1 
577 tkr. Avvikelsen som beräknas i nuläget till - 1 000 tkr och beräknas kompenseras 
vid årets slut. 

o Personalkostnader, 700 tkr. 
 

 Folkhälsa, -1 273 tkr (0 tkr om vi tar hänsyn till justering av socialt investeringsprojekt).                               
o Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo" . (Total budget för perioden 2018-

2020 = 3 000 tkr). 
 

 Anläggningsenheten, -6 800 tkr                                
o Mindre intäkter på Borås Arena - 2 800 tkr. 
o Mindre intäkter på övriga anläggningar - 2 300 tkr. 
o Ökade kostnader på bland annat, Boda Isbana, Skidstadion, Borås Arena etc. -

 1 700 tkr. 
 

 Badenheten, - 11 000 tkr                              
o Renovering Borås Simarena, ca -1 500 tkr. 
o Ökade kostnader servicekontoret för teknisk drift, -500 tkr. 
o Mindre personalkostnader än budgeterat, 1 000 tkr. 
o Mindre intäkter än budgeterat (mindre besökare som en konsekvens av Covid-19, 

kompensationer till årskorts- samt autogirokunder), - 10 000 tkr.  
 

 Öppen Ungdomsverksamhet (fritidsgårdsverksamhet), - 700 tkr                      
o Förändring i skolans köp av tjänster har skett under hösten 2020, motsvarar ca 700 tkr 

mindre intäkter än budgeterat. 
 

 Badresor/Kollo, - 400 tkr                      
o Halverade intäkter på grund av halverade barngrupper. 
o Ökade personalkostnader på grund av ökad sjukfrånvaro samt för att bemanna antalet 

ökade busstransporter. 
o Dubbla busskostnader på grund av dubbla kolloperioder. 
o Två extra bussar hela sommaren 
o Ökade kostnader med anledning av indragning av vatten till utomhusduschar. 

 
 Nämnd, -100 tkr                  

o Högre kostnader än budgeterat för nämndadministration. 

 Buffert, 1 573 tkr                
o Används för att täcka diverse underskott inom alla verksamhetsområden. 
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4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2019-12-

31 
Utfall 2020-08 Återstår 

En kommun fri från våld (projekt 
29004) 

5 700 4 123 473 1 104 

Kraftsamling Sjöbo (projekt 29005) 3 000 1 727 791 482 

Nytt Skyttecentrum 
(investeringsprojekt 72182) 

0 150 34 -184 

Summa 8 700 6 000 1 298 1 402 

Kostnader för öronmärkta projekt kompenseras och justeras i samband med årsbokslutet. 

4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Fritids- och folkhälsonämnden       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 032 -1 398 -932 -947 -15 -100 

Nettokostnad -1 032 -1 398 -932 -947 -15 -100 

Gemensam fritidsadministration       

Intäkt 0 0 0 1 1 0 

Kostnad -8 216 -12 188 -8 125 -7 740 385 0 

Nettokostnad -8 216 -12 188 -8 125 -7 739 386 0 

Överenskommelsen       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -6 -382 -255 -69 186 0 

Nettokostnad -6 -382 -255 -69 186 0 

Mötesplatser/förebyggande arbete       

Intäkt 1 929 809 562 1 339 777 1 600 

Kostnad -13 075 -18 472 -12 359 -12 170 189 -1 900 

Nettokostnad -11 146 -17 663 -11 797 -10 831 966 -300 

Fritidsgårdsverksamhet       

Intäkt 5 518 6 971 5 283 5 254 -29 0 

Kostnad -28 048 -42 658 -29 737 -30 000 -263 -700 

Nettokostnad -22 530 -35 687 -24 454 -24 746 -292 -700 

Badresor/barnkoloni       

Intäkt 157 176 37 22 -15 -100 

Kostnad -2 379 -2 901 -2 207 -2 662 -455 -300 

Nettokostnad -2 222 -2 725 -2 170 -2 640 -470 -400 
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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 

Folkhälsa       

Intäkt 2 902 2 801 1 443 2 649 1 206 0 

Kostnad -4 675 -5 935 -4 065 -4 565 -500 -1 273 

Nettokostnad -1 773 -3 134 -2 622 -1 916 706 -1 273 

Träffpunkt Simonsland       

Intäkt 1 336 2 573 1 925 1 196 -729 -1 000 

Kostnad -6 867 -10 764 -7 176 -6 577 599 1 000 

Nettokostnad -5 531 -8 191 -5 251 -5 381 -130 0 

Anläggningsenheten       

Intäkt 10 907 21 538 13 543 9 958 -3 585 -5 100 

Kostnad -75 711 -122 329 -82 926 -84 515 -1 589 -1 700 

Nettokostnad -64 804 -100 791 -69 383 -74 557 -5 174 -6 800 

Badenheten       

Intäkt 12 407 26 970 17 469 9 573 -7 896 -10 000 

Kostnad -37 132 -55 811 -36 898 -35 778 1 120 -1 000 

Nettokostnad -24 725 -28 841 -19 429 -26 205 -6 776 -11 000 

Evenemang       

Intäkt 990 0 0 29 29 0 

Kostnad -9 544 -7 727 -2 218 -2 189 29 0 

Nettokostnad -8 554 -7 727 -2 218 -2 160 58 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -1 573 -1 049 0 1 049 1 573 

Nettokostnad 0 -1 573 -1 049 0 1 049 1 573 

Totalt       

Intäkt 36 146 61 838 40 262 30 021 -10 241 -14 600 

Kostnad -186 685 -282 138 -187 947 -187 212 735 -4 400 

Nettokostnad -150 539 -220 300 -147 685 -157 191 -9 506 -19 000 
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4.3.1 Gemensam fritidsadministration 

Kvalitet- och utvecklingsenheten  

Utvecklingsarbetet på förvaltningen har delvis påverkats av pandemin. Dels har förvaltningens interna 
målarbete skjutits fram samt uppdragen Digitalisering och Utredning av mötesplats på Göta. Nu efter 
sommaren är arbetet igång igen och samtliga uppdrag kommer slutföras inom innevarande budgetår. 
Flera insatser som är direkt riktade till medborgarna har fått ställas in, såsom aktivitetsdagar, simskola 
för kvinnor, boendemöten med mera. Där det är möjligt försöker vi ersätta dem med alternativa 
aktiviteter som är anpassade till Folkhälsomyndighetens  rekommendationer. 

På grund av pandemin har kommunikationsarbetet styrts om helt. De större arrangemang som 
genomförs i föreningsregi har i princip ställts in i samtliga fall, vilket innebär att de inte har 
marknadsförts. På förvaltningen har det pågått ett intensivt arbete med att informera via webben, 
affischer, sociala medier och internt om de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten angett och som 
verksamheter förhåller sig till. Parallellt med att informera om förhållningsregler utifrån rådande 
rekommendationer har vi marknadsfört stadens spår- och leder samt delat ut Friluftsguiden brett för att 
locka ut människor i naturen under rådande pandemi. Tillsammans med Tekniska förvaltningen 
genomfördes en kommunikationssatsning om "hemester i staden" inför sommaren. 

I princip all information har tagits fram på olika språk och i samarbete med centrala 
kommunikationsavdelningen har staden tagit en gemensam ansats att nå ut till så många som möjligt i 
syfte att minska smittspridningen. Förvaltningens lokala folkhälsoarbete samarbetet med föreningslivet 
har varit en avgörande länk för att nå ut till civilsamhället och invånarna. 

HR- och ekonomikluster 

Ekonomiklustret 

Arbetet inom ekonomienheten har, precis som inom övriga verksamhetsområden inom förvaltningen, 
påverkats av pandemin på olika sätt. Fysiska möten har inte varit aktuellt och därav har planerade 
uppföljningar och avstämningar ute i våra olika verksamheter uteblivit. Planen var att möta ansvariga på 
plats för att stämma av rutinerna för exempelvis kassaredovisning och autogirohantering. Vi önskade 
också under våren bjuda in till olika utbildningstillfällen, i mindre grupper, för de som hanterar 
fakturor. Även om detta ännu inte blivit av så kvarstår detta på vår agenda. Kontakten kommer att 
återupptas i mindre skala under hösten. 

Under våren har också inflödet av underlag för fakturering till ekonomienheten minskat, en konsekvens 
av mindre anordnade arrangemang, bad- och cafébesök. Fokus i framtagandet av ekonomiska 
prognoser har varit att försöka se konsekvenserna av pandemin och vi kan se att ekonomin har 
påverkat förvaltningen en hel del, främst på intäktssidan. 

Digitala möten har fått allt större fokus och den digitala utvecklingen har fått en skjuts framåt. Nya sätt 
att mötas har utvecklas och framtidens arbetsplatser har prövats genom att hemarbete har blivit mer 
naturligt än tidigare, vilket är positivt ur många aspekter. 

Inför budgetarbetet har det tagits fram en förvaltningsplan. Planen tas fram tillsammans med 
Kulturförvaltningen och identifierar förvaltningarnas olika förvaltningsobjekt (IT-system) dess 
administration och kostnader. Syftet med planen är att få en samlad bild och dokumentation över 
förvaltningarnas IT-system. Tanken är också att denna ska ligga till grund för att kunna planera för 
större kostsamma investeringar som ligger framåt i tiden. Förvaltningsplanen gäller under ett år och ska 
revideras och uppdateras årligen samt vid större förändringar. 

HR-klustret 

Under våren 2020 påverkades uppdrag inom nämnd och HR av pandemin. Exempelvis ställdes 
förvaltningens nämndmöten om till digitala möten och HR fick stötta verksamheten i riskanalyser och 
omställning av verksamhet och personal. Förvaltningens planerade arbete med att sänka sjukfrånvaron 
fick på grund av pandemin stå tillbaka under våren. För att intensifiera arbetet i förvaltningen har HR-
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klustret anställt en HR-konsult som under hösten kommer att driva arbetet ihop med övriga på HR och 
chefer i förvaltningen. Arbetet har påbörjats med att uppdatera rutiner, mallar och arbetssätt samt 
analysera sambanden mellan arbetsmiljö och sjukfrånvaron genom bland annat utbildning. 

Under våren påbörjades uppdateringen av förvaltningens dokumenthanteringsplan och den planeras 
slutföras under hösten. 

4.3.1.1 Överenskommelsen 

Samrådet för Överenskommelsen styr det övergripande arbetet. I kommunen är det Fritids- och 
folkhälsonämnden som har uppdraget att samordna arbetet i staden. Fritids- och folkhälsonämnden har 
fortsatt finansierat en processledare motsvarande en 40 % tjänst som arbetar ihop med den kommunala 
processledaren. 

Under andra kvartalet arbetet med Överenskommelsen delvis pausad och resurser har istället lagts på 
att hjälpa till med att samordna frivilliginsatser, både från föreningslivet och övriga frivilliga, i samband 
med corona pandemin. Arbetet med att skapa en film om Överenskommelsen har fortgått och den 
planeras vara klar hösten 2020. Under hösten planeras det stora samrådsmötet att genomföras på ett 
coronasäkert sätt. 

4.3.2 Mötesplatser/förebyggande arbete 

Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med 
folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. 
Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv 
människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser. Mötesplatserna 
har tre huvuduppdrag: att vara en social mötesplats, att vara en ”motor” för verksamhetsöverskridande 
samverkan samt att tillhandahålla medborgarservice. Verksamheten ska ha en lokal prägel och de tre 
inriktningarna ska bidra till en likvärdighet över staden. Det systematiska våldspreventiva arbetssätt som 
arbetades fram under projektet "En kommun fri från våld" förstärker uppdraget genom att all personal 
löpande genomgår utbildning och fortbildning i våldsprevention. 

Inom ansvarsområdet finns fem mötesplatser: Hässlehuset, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo, 
Norrbyhuset och Mötesplats Kristineberg. Dessa har öppet måndag-lördag i varierande utsträckning. I 
samband med det rådande Covid-19-läget har Mötesplatserna bedömts som samhällsviktiga i ett Borås 
Stads-perspektiv och har under våren, trots hög sjukfrånvaro, i princip haft ordinarie öppettider. Under 
sommarperioden har alla mötesplatser haft öppet som planerat men i något mindre utsträckning än 
under övrig del av året. Detta har varit möjligt genom förflyttningar av personal mellan enheter och 
inom förvaltningen samt timanställningar. Verksamheten har efter bästa förmåga förhållit sig till de 
rekommendationer som kommit lokalt och nationellt i syfte att minimera smittspridning och parallellt 
med det ge Borås Stads invånare god service. 

Besökssiffrorna sjönk något vid pandemins början, vecka 12, men har sedan behållit ungefär samma 
nivå. Under sommarperioden har besöken på mötesplatserna bibehållits och varit i nivå med 
föregående års siffror. Statistiken visar att besöken ligger inom jämn könsfördelning 40%-60% under 
hela perioden. 

Internationellt arbete 

Under 2020 har 8 nya volontärer tagits emot och Borås Stad har via Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen/SD Väster sammanlagt varit värdar åt 45 volontärer. I dagsläget finns det 8 
volontärer fördelade på flera olika enheter inom den öppna ungdomsverksamheten. 
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I februari fick volontärsgruppen möjligheten att träffa kommunalrådet Kerstin Hermansson där 
volontärer och tjänstepersoner presenterade det internationella arbetet och arbetets positiva inverkan 
för Borås Stad. 

Enheten för verksamhetsutveckling har under året också tagit emot ett studiebesök från Jönköpings 
kommun för att presentera Borås sätt att arbeta med internationella projekt. I samband med detta fick 
enheten en förfrågan om att handleda deras personalgrupp. Detta gjordes via länk under en heldag i 
maj för ca 20 anställda i Jönköping med gott resultat. De har nu tagit emot sina första volontärer. 

En ny manual för mentorskap har tagits fram vilken kommer att användas framöver. Syftet är att 
kvalitetssäkra mentorskapet i våra olika projekt, samt möjliggöra för fler att ta del av arbetet. 
Volontärsgruppen har också genomfört en grundutbildning i våldsprevention, samt spelat in en Podcast 
i syfte att nå ut till fler unga i Borås. Under pandemin har volontärerna också tagit fram en aktivitetsbok 
med olika aktiviteter som går att göra i verksamhet, allt är beskrivet med bilder samt instruktioner och 
kan nyttjas av både vuxna och barn. Utöver detta har volontärerna använt social media för att nå ut till 
unga, bland annat genom olika videos med recept, dans och annat. 

Under juni månad deltog personal i det internationella nätverket Eurodesk, som hade sin årliga 
nationella träff tillsammans med MUCF samt medlemskommunerna, denna gång var det digitalt. Under 
sommaren har volontärerna arbetat både inom den öppna ungdomsverksamheten på olika 
bostadsområden, samt arbetat på badresorna i olika perioder. Under augusti samarbetade vi med RFSL 
Borås och Pride, där volontärerna deltog och samarbetade med föreningen. 

Till hösten ser enheten bland annat fram emot att välkomna Hjälmareds folkhögskola på studiebesök, 
där de vill se hur de som skola kan arbeta med volontärskap och att delta vid en workshop i Kronoberg 
med politiker och tjänstepersoner samt MUCF, där erfarenheterna från Borås syftar till att inspirera fler 
kommuner till att arbeta med internationella projekt. 

Det rådande pandemiläget i världen påverkar naturligtvis det internationella arbetet. Följande aktiviteter 
var planerade att genomföras under våren, men ligger på is tills vidare: Medverkan i utvecklingsarbetet 
av strategiska partnerskap, studiebesök från Lomma, besök från MUCF tillsammans med 
representanter från Island och deras motsvarande myndighet - i syfte att lyfta goda exempel med 
Quality Label, medverkan på Intercity Youth Conference och ett planerat ungdomsutbyte med 
Armenien. 

En kommun fri från våld det femåriga sociala investeringsprojekt som startade 2015, är avslutat och 
en slutrapport samt extern utvärdering är klar. Redovisning för Borås Stad planeras till november. 

Brygghuset. Verksamheten fortsätter att utvecklas som en Do-It-Yorself-arena (D.I.Y) för unga från 
16 år. Under våren har enheten fått i uppdrag att tillsammans med Kulturföreningen Tåget utreda en 
möjlig samverkan i lokaler på Bryggaregatan 14, ett förslag väntas bli klart under hösten. Covid-19 har 
inneburit en viss minskning av besökssiffrorna vilket inneburit att caféservicen begränsats, besöken 
ligger inom jämn könsfördelning 40%-60% under hela perioden. 
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4.3.3 Fritidsgårdsverksamhet 

Den öppna ungdomsverksamheten inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla 
invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, 
trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt 
förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter 
och resurser. Det systematiska våldspreventiva arbetssätt som arbetades fram under projektet "En 
kommun fri från våld" fortsätter och förstärker uppdraget bland annat genom att all personal löpande 
genomgår utbildning och fortbildning i våldsprevention. Det våldspreventiva arbetet är långsiktig och 
förväntas bidra till en ökad måluppfyllelse avseende bland annat jämn könsfördelning i besöksgruppen. 

Verksamheten består från hösten av 10 kommunala enheter (Trandös öppna ungdomsverksamhet har 
stängts under året) som i olika omfattning bedriver öppen ungdomsverksamhet. Med bidrag från 
Fritids- och folkhälsonämnden bedrivs också tre enheter i annan regi (IOP) och via en idrottsförening 
som i sin klubbstuga har öppen ungdomsverksamhet tre dagar per vecka. Verksamhet bedrivs även 
med att fritidsledare från Fritids- och folkhälsoförvaltningen finns på plats i två olika föreningars 
anläggningar vissa tider varje vecka. Borås Stad är medlemmar i KEKS (kvalitet och kompetens i 
samverkan), ett nationellt nätverk, som ger stöd i kvalitetsarbetet. 

I januari fick Fritids- och folkhälsoförvaltningen besked från Grundskoleförvaltningen om en kraftig 
reducering av nivån på fortsatt samverkan avseende skolfritid. Det innebär en minskning av 
grundskolans köp av fritidsledartimmar på 5,55 årsarbetare per helår, förändringen träder i kraft från 
2020-08-01. Från och med höstterminen har fritidsgården på Trandö lagts ner och fritidsgården på 
Brämhult har minskat öppetdagar som en konsekvens av de ekonomiska anpassningarna utifrån den 
minskade samverkan. Förutom anpassningar i den öppna ungdomsverksamhetens grunduppdrag, med 
att ha ett antal fritidsgårdar öppna, innebär förändringen att det inte längre kommer finnas något 
löpande systematiskt samarbete mellan vår förvaltning och Grundskoleförvaltningen avseende 
fritidsledaruppdrag på Särlaskolan, Daltorpskolan och eventuellt på Bodaskolan. På Bodaskolan pågår 
för närvarande diskussioner om eventuell fortsatt samverkan. 

I samband med rådande Covid-19 har den Öppna ungdomsverksamheten bedömts som samhällsviktig 
i ett Borås Stads-perspektiv. En lista på prioriteringsordning för öppethållande mellan enheterna har 
tagits fram. Genom förflyttningar av personal mellan enheterna, utökade förordnanden av vikarier, 
bemanningsstöd från andra enheter inom förvaltningen och Borås Stad har verksamheten trots 
sjukfrånvaro kunnat hålla en relativt god kontinuitet avseende öppethållandet. Verksamheten har efter 
bästa förmåga förhållit sig till de rekommendationer som kommit lokalt och nationellt i syfte att 
minimera smittspridning och parallellt med det ge Borås Stads invånare god service. 

Sommarverksamhet 

Öppen ungdomsverksamhet har under hela sommaren, utöver Badresor och Kollo, bedrivits på 
Hässleholmen, Hulta, Sjöbo, Norrby och Kristineberg. Under delar av sommaren har också verksamhet 
bedrivits i Dalsjöfors, Viskafors, Sandared, Fristad och på Lundby Park. 

Den öppna ungdomsverksamhetens uppdrag fokuserar på målgruppen 10-18 år, under sommaren är 
målgruppen i huvudsak 10-16 år plus Badresor och Kollo där målgruppen innefattar 7-10 år. Under ett 
antal år har Borås Stad fått statsbidrag för att bedriva öppen sommarverksamhet vilket har inneburit en 
utvidgning av målgruppen till att under sommaren omfatta barn från 6 till 16 år. I år gick det inte att 
rekvirera några statsbidrag men då Borås Stad med anledning av Covid-19 såg ett behov av ”nya” 
arbetsuppgifter till ferieungdomar tillfördes extra medel till handledare för feriearbetsgruppen. Detta 
innebar att Öppen ungdomsverksamhet kunde organisera om och ta emot ca 130 ferieungdomar, vilket 
är mer än dubbelt så många som verksamheten brukar ta emot, därmed fick den yngre målgruppen 6-
10 år tillgång till parkleksverksamhet ute i alla fem bostadsområdena under hela sommaren. 

Parkleksverksamheten har haft ett stort antal besök, ca 4 700. Över hälften av dessa besök avser 
parkleksverksamheten på Norrby. Inför nästa år måste resurs- och ansvarsfrågan hanteras så att Staden 
kan säkerställa ”Alla barns rätt till ett bra sommarlov”. 
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Statistiken, utan sommarverksamheten, visar under perioden att 37% av besökarna är flickor vilket inte 
uppfyller målet med jämn könsfördelning inom 40%-60% spannet. Däremot ligger besöken för den 
totala sommarverksamheten inom jämn könsfördelning. 

  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Covid-19 och grundskolans minskning i köp av fritidsledartimmar till hösten gör prognosen 
svårbedömd. Satsningen på utökade sommarlovsaktiviteter, innebar en högre kostnad som för 
närvarande analyseras. 

  

4.3.4 Badresor/barnkoloni 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för sommarlovsverksamheterna Badresor till Sjömarken 
och Borås Kollo, dagläger respektive barnkoloni. Båda verksamheterna är viktiga och grundläggande i 
Borås Stads arbete "All barn har rätt till ett roligt sommarlov", sommarlovsverksamhet med ett 
barnrätts- och folkhälsoperspektiv. 

Badresor till Sjömarken vänder sig vanligtvis till barn i åldern 7-13 år. Med anledning av rådande Covid-
19 ändrades målgruppen till 7-10 år och antalet besökare per dag begränsades. Bussar hämtar vid 
hållplatser runt om i staden. Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdar/öppen 
ungdomsverksamhet i Borås Stad. 

Borås Kollo vänder sig till barn 8-12 år och har vanligtvis pågått under tre 18-dagars perioder på 
sommarlovet. Med anledning av rådande Covid-19 ändrades upplägget till att erbjuda kortare 
lägerperiod med färre antal barn per grupp för att kunna följa Borås Stads riktlinjer för att förebygga 
smitta. Trots dessa förändringar fick lika många barn som tidigare år, 108 stycken plats på Borås Kollo 
under sommaren, 2020 ansökte 145 barn om att få delta. 

Sett ur ett barnrättsperspektiv är det positivt är att barnen som fått plats på Kollo kommer iväg på 
läger. Det är viktigt då vi vet att sommaren vanligtvis är en tid då social och ekonomisk ojämlikhet gör 
sig påmind. Målet är att alla barn ska ha med sig upplevelser från sommarlovet som skiljer sig från 
vardagen och haft möjlighet att träffa nya kompisar. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Då verksamheterna bedömdes vara viktiga att genomföra, men samtidigt fick göra anpassning med 
anledning av Covid-19 och justeringar i upplägg, utifrån politiska direktiv är budgetprognosen att 
verksamheterna inte kommer klara att hålla sig inom ramtilldelningen. Analysen visar ett preliminärt 
underskott på ca 400 tkr. 

  

4.3.5 Folkhälsa 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under pågående pandemi samordnat en analysgrupp, vilken 
arbetat på kommundirektörens initiativ. Syftet har varit att berörda förvaltningar ska samverka kring de 
utmaningar, risker och behov som identifieras utifrån ett målgruppsperspektiv under pandemin. Vilka 
effekter får isoleringen, arbetslösheten och reseförbudet? Analysgruppen tog form utifrån 
konstellationen för BRÅ (Brottsförebyggande Rådet), där det redan finns en upparbetad samverkan. 
Flera arbetsgrupper bildades och omhändertog olika utmaningar i syfta att identifiera åtgärder och 
verkställa dem. En risk som identifierades i Borås, likt i övriga landet, var ökad social oro på grund av 
att fler stannar hemma under sommaren och det fanns en risk för att inte kunna erbjuda 
ferieanställningar i staden. En rad olika insatser genomfördes i samverkan för att skapa trygga offentliga 
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miljöer och sysselsättning för ungdomar, vilket bidrog till nästan alla ungdomar som önskade fick 
ferieanställning och sommaren blev betydligt lugnare än befarat. 

Bland annat pågick ett intensivt arbete inför sommaren med att identifiera behov och hitta former för 
sommarverksamhet riktad till barn och unga ute på våra bostadsområden. Genom samverkan med 
bostadsbolag, föreningsliv, RF-SISU och andra organisationer pågick det mycket aktiviteter runt om i 
staden som var riktad till barn och unga, bland annat på Sjöbovallen, Hässleholmen och Göta. Ett 
samarbete med Navet, AB Bostäder och Rotary-öster initierades på Norrby och Sjöbo, där Navet 
anordnade utomhusaktiviteter utifrån rådande rekommendationer. Det föll väl ut och det kom många 
föräldrar med sina barn till verksamheten, vilken förlängdes fram till skolstart. På Sjöbo har även en 
utomhussatsning för äldre, som riskerar att bli extra isolerade under pandemin, "Hälsa med naturen" 
genomförts. 

Ett analysarbete avseende hur målgruppen äldre har påverkats av pandemin och dess konsekvenser har 
genomförts i samarbete med Stadsledningskansliet, Vård- och äldreförvaltningen och civilsamhället. 
Resultatet har sammanställts och mynnade ut i flertalet rekommendationer om fortsatt arbete, vilket 
rapporterats till Fritids- och folkhälsonämnden och krisledningsstaben. 

Under våren har vi regelbundet genom SKR-nätverken deltagit i digitala möten kring temat ”Vad blir 
konsekvenserna av Covid-19 för folkhälsan i befolkningen?”. Tillsammans har vi provat en 
analysmodell, utifrån sociala bestämningsfaktorer för hälsa. Modellen har vi haft nytta av i våra analyser. 

Det lokala folkhälsoarbetet har blivit en central del i att minska smittspridningen i samband med covid-
19. Tack vare de upparbetade kanalerna ute på våra bostadsområden har staden nått ut till medborgarna 
direkt och indirekt via föreningslivet och andra samarbetspartners. Ett nära samarbete med stadens 
centrala kommunikationsavdelning pågick fram till sommaren. Genom befintliga nätverk har 
information spridits på flera olika språk och olika behov av insatser har identifierats. På grund av 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer har en hel del aktiviteter ställs in då de inte gått att anpassas 
fullt ut för att uppfylla samtliga rekommendationer, såsom aktivitetsdagar, boendemöten, studiebesök 
med mera. Dock har ambitionen varit att inte ställa in utan att att försöka anpassa aktiviteterna i den 
mån det går. 

Simskolan för kvinnor fullföljdes som planerat under våren 2020 men har ställts in under hösten, på 
grund av att simlärarna inte vill medverka då denna typ av undervisning innebär mycket fysisk kontakt 
och strider därmed mor de rekommendationer som kvarstår om att hålla distans. 

Som en del i det skadeförebyggande arbetet erbjuder förvaltningen tillsammans med NTF 
(Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) utbildning i säker cykling till elever i årskurs fem. 
Vårens utbildningstillfällen ställdes in men inbjudan om kurser till hösten har gått ut. 

Under perioden har resultatet av Hälsoenkäten 2019 som besvaras av samtliga elever i årskurs 6, 8 och 
1 på gymnasiet, lagts in i statistikprogrammet och därefter sammanställts. Detsamma gäller övrig 
statistik som är underlag till Välfärdsbokslutet. Arbetet med att sprida resultatet av statistiken har 
påbörjats genom att presentationer har genomförts i olika forum, till exempel i Ortsråd, 
Områdesnätverk och nätverk för barn och unga. Resultatet av Hälsoenkäten har dessutom presenterats 
för samtlig personal inom elevhälsan, Grundskoleförvaltningen. Arbetet med att sprida och 
kommunicera resultatet av Välfärdsbokslutet kommer fortsätta under hela 2020. Sedan mars har 
kommunikationen till viss del stannat av på grund av rådande pandemi. 

Arbetet med att få in statistiken från Välfärdsbokslutet i en GIS-karta (Geografiskt informationssystem) 
har påbörjats och kommer pågå under hela 2020. Där har en förvaltningsövergripande arbetsgrupp 
startat sitt arbete med stöttning av GIS-avdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen. En plan har 
utarbetats och sammanställningar av statistiska underlag påbörjats. Några kartor har producerats. 

 

 

 



Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 2020 20(37) 

En översyn om vilken typ av statistik som saknas i Välfärdsbokslutet har gjorts. Till exempel saknas 
statistik för trångboddhet, medellivslängd och för åldersgruppen 65+. När det gäller äldres hälsa 
planeras det för en befolkningsenkät under året. Enkäten har skapats och förberedelser har påbörjats. 
Enkäten kommer, på grund av rådande pandemi, inte kunna genomföras under hösten 2020 utan får 
skjutas upp till nästa år. 

Arbetet kring kritiska datum har genomförts som planerat, bortsett från att de gemensamma 
vuxenvandringarna har skjutits upp på grund av pandemin. Informationen som spridits via sociala 
medier, Ping Pong (Ping Pong är Borås Stads lärplattform och används främst inom grundskolor och 
gymnasieskolor). och brev, har förutom fokus på alkohol, även innehållit råd kring minskad 
smittspridning av covid-19. Inför skolavslutning/student postades 1300 föräldrabrev till 
vårdnadshavare till elever i årkurs 9. Inför insparken har en kort film som riktar sig till föräldrar spelats 
in med budskap från Polisen, GVUF (Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen), Fältgruppen och 
utvecklingsledare för folkhälsa. Filmen ger tips på vad föräldrar kan göra för att deras tonåring inte ska 
råka illa ut i samband med ”nollningsfester” och uppmanar även till ökad vuxennärvaro under 
insparken. Inför insparken postas även ett föräldrabrev (ca. 1900 st) och diskussionsmaterial har tagits 
fram riktat till föräldrar och elever. Samverkan mellan GVUF, IFO (Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen), FOF (Fritids- och folkhälsoförvaltningen) och Polisen har stärkts 
ytterligare under aktuell period. 

De regelbundna nätverksträffarna för Gym i samverkan för en dopningsfri miljö har ställts in då nätverket 
består av drygt 30 medlemmar. Istället har gymmen fått besvara frågor via mejl och fyllt i en enkät 
kopplat till antidopning och utveckling av nätverket.  Anpassningarna påverkar inte ekonomin, men det 
finns en risk att det påverkar antidopningsarbetet och samverkan mellan gymmen, Borås Stad och 
Polisen. 

En utbildning riktad till kuratorer inom GRF (Grundskoleförvaltningen) skulle ha genomförts i augusti, 
men eftersom inga fysiska föräldramöten får hållas skjuts utbildning upp. I augusti var målet att det 
digitala årshjulet och idébanken för GRF skulle ha varit klart att användas av skolpersonal, men på 
grund av pandemin har GRF valt att skjuta upp arbetet. 

Borås rent och snyggt 

Skräpmätningar har legat i fokus under perioden. Traditionsenligt har det genomförts en mätning i 
stadskärnan och årets mätning i centrala Borås visar det bästa resultatet någonsin. 

För första gången genomfördes även en skräpmätning på Norrby under vecka 19. Mätningen 
genomfördes i stadens regi och vi har ännu inte tagit fram resultatet av mätningen. 

Med hänsyn till att det just nu håller på att tas fram en regional avfallsplan där nedskräpning är en del 
av planen kvarstår målet som sattes 2012 om att minska nedskräpningen med 50 procent till 2020 även 
under 2021. Den regionala avfallsplanen ska träda i kraft 2022 och kommer vara styrande för de mål 
Borås rent och snyggt arbetar mot. 

Kraftsamling Sjöbo 

En verksamhetsstrategi och en modell för Medborgarlabbet togs fram under våren. Dialog för hur 
arbetssättet ska implementeras fortlöper. Två workshops är inplanerade under september i syfte att öka 
samverkan mellan verksamheter på Sjöbo samt att uppnå gemensam målbild för ett framtida Sjöbohus. 

En samverkansgrupp med enhetschefer på Sjöbos verksamheter träffas regelbundet fyra gånger per år. 
De samordnas av utvecklingsledaren i folkhälsa. 

Arbetet med att sammanställa en metodbok för Kraftsamling Sjöbo är i slutskedet och beräknas vara 
klar i oktober. Metodboken förankras under hösten och blir ett komplement till handledningsmaterialet 
i Medskapande förhållningssätt. 

I mitten på mars blev det ändrade förhållanden på grund av Coronapandemin och Medborgarlabbet har 
inte bemannats sedan dess. Medborgarlabbet kan fortfarande användas av invånare och föreningar för 
lokala evenemang. 
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Slutrapporten för Medborgarlabbet Sjöbo 2.0 skickades in i april och godkändes av Vinnova. Därmed 
är det Vinnovafinansierade delen av projektet avslutad och arbetet med att implementera 
Medborgarlabbets metoder och resultat fortsätter. 

Högskolan i Borås har bedrivit följeforskning på Kraftsamlingen och har sammanställt en rapport. 
Rapporten heter Ledarskap i mellanrummen och publicerades i juni. Rapporten presenteras för 
styrgruppen och sprids till tjänstemän och politiker under hösten. 

Den förvaltningsövergripande handlingsplanen har följts upp en gång under våren. Vid årets slut 
kommer arbetet att analyseras och nya prioriteringar tas fram. 

Flera utåtriktade arrangemang har ställts in eller ställts om på grund av Coronapandemin. Bland annat 
har Sjöbodagen ställts in och det planeras i stället alternativa aktiviteter. Under sommaren genomfördes 
sommaraktiviteter på Sjöbovallen för ungdomar och i samband med detta utbildades ett tiotal nya 
ungdomsledare till föreningslivet på Sjöbo. 

Den fysiska miljön på Sjöbo Torg är uppfräschad och nu återstår endast uppsättningen av en 
belysningsslinga. 

SIGURD (Sustainable Impact Governance for urban development)-projektet har påbörjat SROI (Social 
return on investment)-metodikens sex steg på Medborgarlabbet. Nuvarande fas handlar om 
datainsamling för att se vilken nytta Medborgarlabbet generat för olika intressentgrupper. I nästa fas 
kommer SROI-beräkningar att genomföras och är klara till årsskiftet. En fallstudierapport har påbörjats 
och förväntas färdigställas våren 2021. RISE har tagit fram en forskningsöversikt kring SROI-metoden 
inom stadsplanering och byggd miljö. Rapporten sprids till både tjänstemän och politiker. Projektet har 
erbjudit en SROI-kurs i tre delar för staden. Första delen genomfördes under våren och 18 
tjänstepersoner från fem förvaltningar deltog. Två utbildningstillfällen hålls under hösten. 

Inom ramen för projektet ”Konst i stadsdelsutveckling” har konstnären Apolonija Sustersic tagit fram 
en ett förslag på hur Sjöbo Torg skulle kunna utvecklas för att bli mer attraktivt. Hennes idéer bygger 
på en historisk faktainsamling samt dialog med invånarna, för att fånga platsens betydelse. Under 
hösten kommer planen att förankras med berörda. 

4.3.6 Träffpunkt Simonsland 

Träffpunkt Simonsland har precis som all annan verksamhet i Borås Stad drabbats hårt av 
Coronapandemin. Vi bedömer att vi tappat 99 % av vår vanliga verksamhet då den primärt riktar sig till 
de av Folkhälsomyndigheten utpekade riskgrupperna. 

Under denna period har personalen på Träffpunkt Simonsland arbetat lösningsfokuserat. En 
medarbetare förslog att vi i coronatider måste möta invånaren i Borås på annat sätt. Stödlinjen föreslogs 
till krisledningen i början på veckan och i slutet på veckan var den i drift. Sedan starten har drygt 2 000 
samtal inkommit till stödlinjen, samtalen har primärt handlat om matinköp och apoteksärenden. Borås 
Stad gick sedan ut med en bred annonsering om frivilliga, så kallade MedBoråsare, som ville hjälpa till i 
coronatider. Under perioden har 240 frivilliga intervjuats och ett hundratal ärenden har tilldelats dem. 

Alla förändringar har varit en stor utmaning för oss och våra medarbetare i Café Simon. De som har sin 
arbetsplats i caféet har stora behov av kontinuitet, trygghet och rutiner. Allt detta kastades omkull över 
en helg. Att deltagarna skulle gå hem var inte ett alternativ för oss. Vi har hjälpts åt för att skapa 
meningsfulla aktiviteter för målgruppen. Tillsammans med RF/SISU (Riksidrottsförbundet och 
studieförbundet idrottsutbildarna) har ett samarbete startats för att målgruppen ska få ökad kunskap 
inom hälsa, kost och rörelse. Personalen på Parasportcenter har skapat möjligheter att prova på många 
olika aktiviteter. Gruppen har fått utbildning i tecken som stöd, fått prova ”Hitta ut” via Hestra IF och 
varit på flera studiebesök och utflykter. Aktivitetsinspiratörerna (Arvsfondsprojektet) har både deltagit 
och varit med och ordnat flera aktiviteter. 

 



Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 2020 22(37) 

I år har Träffpunkt Simonsland haft stängt fyra veckor under semestern för första gången sedan starten. 
Café Simon har tappat 83 % i omsättning och 91 % av besökarna, jämfört med motsvarande period 
2019. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Tjänsterna som inte är tillsatta påverkar budgetutfallet i positiv riktning och de inställda utflykterna och 
de minskade intäkterna i caféet i negativ riktning. Verksamheten förväntas ha en budget i balans vid 
årets slut. Inga andra åtgärder behöver vidtas. 

  

  

4.3.7 Anläggningsenheten 

Inom Anläggningsenheten, där vi hanterar idrotts- och friluftsanläggningar, sporthallar, badplatser 
utomhus samt spår- och vandringsleder, pågår en omfattande verksamhet. Gästerna är till största delen 
Borås föreningsliv och dess medlemmar samt besökare/gäster. 

Borås Arena 

På Borås Arena, likväl som på alla anläggningar, har pandemin överskuggat all verksamhet. När 
Allsvenskan och Superettan i fotboll, till slut kom igång så var det utan publik och med ett antal regler 
som både Borås Stad och föreningarna tvingas ta hänsyn till. 

Tack vare den uppskjutna premiären kunde konstgräset bytas tidigare och med lite mer marginaler 
tidsmässigt än normalt. Det nya gräset, LED-belysningen och LED-reklamen och all övrig ny teknik 
har fungerat utan större problem från första stund. Täckning av de gamla reklamskyltarna har dock tagit 
betydligt längre tid än planerat, detta på grund av längre leveranstider av ny täckutrustning. Det gamla 
gräset har återanvänts och ligger nu på Borås Arena 2, helt enligt planerna. Övrig ombyggnad enligt 
visionen Borås Arena 2.0 är i stort sett klar och endast smärre justeringar kvarstår. Under hösten och 
vintern planerar vi att se över och minska vår energiförbrukning med bättre styrning av bland annat 
uppvärmning av spelplanen. LED-belysningen kommer också att minska elförbrukningen. 

Ryda Fotbollshall 

Fotbollshallen har underlättat väsentligt vad det gäller avlastning av Borås Arena under 
ombyggnationen. Under sommaren har det naturligtvis inte använts i någon större omfattning. 
Problemen med tillgängligheten till hallen återstår att lösa, med parkering och tillfartsväg, men ett 
investeringsarbete är beställt under hösten för att bereda fler parkeringsplatser närmare hallen. Ett antal 
studiebesök från andra kommuner, Svenska Fotbollsförbundet med flera, har gjorts och alla har varit 
imponerade av hallen. 

Ryavallen 

På Ryavallen fortsätter uppfräschningen med bland annat ny fasad på baksidan av ståplatsläktaren och 
tak över pressläktaren samt mindre åtgärder inför SM i friidrott på Ryavallen som är planerad till 
sommarhalvåret 2021. 

Konstgräs o miljö 

Samtliga konstgräsplaner som är planerade att vara vinteröppna har ytor för att smälta snö och silar i 
dräneringsbrunnarna för att förhindra spridning av granulat. I höst kommer dessa planer dessutom få 
sarger runt stängslet för att ytterligare förhindra spridning av granulat. 
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Boråshallen 

I Boråshallen pågår nu ett omfattande arbete med att färdigställa den restaurang som Borås Basket 
bygger. Restaurangen kommer att ligga i hallens nordvästra del, alltså den kortsida som är utmed 
riksväg 40. I anslutning till restaurangen byggs också toaletter. Arbetet beräknas vara klart i oktober 
2020. 

Sjöbovallen 

Sjöbovallen får ett rejält ansiktslyft när en helt ny klubbstuga börjar att byggas. Klubbstugan, 
tillsammans med nämndens beslut att göra Sjöbovallen till vårt nästa friluftsområde, kommer att ge 
området ett enormt lyft och ge människor på Sjöbo fina möjligheter till friluftsliv och upplevelser. 
Klubbstugan beräknas stå färdig i juni 2021. 

Boda isbana 

Boda isbana gör sig redo för att ta emot verksamhet under vintern 2020/2021. Under hösten kommer 
ny LED-belysning att installeras i anslutning till isytan. Anläggningen håller fortfarande på att trimmas 
in för att motsvara, bland annat, de förväntningar en växande bandysport har på anläggningen. 

Skidstadion 

Borås Skidstadion rustar nu för sitt elddop, nämligen SM-veckan vinter 2021. Borås skidlöparklubb har 
gjort ett fantastiskt arbete på anläggningen med många ideella krafter. Klubbstugan är färdig och spåren 
prepareras just nu för att kunna ta emot skidlöpare i världsklass. Anläggningen har genomgått stora 
förändringar på kort tid och SM-veckan blir ett sorts kvitto på om anläggningen håller måttet. Innan 
året är slut kommer en ny träbro över vägen mot stadion/Ymers klubbstuga att installeras. Den gamla 
bron är uttjänt och klarar inte att ta emot mötande skidåkare och/eller en pistmaskin. 

Kransmossen 

Inför 2020 har förvaltningen sagt upp avtalet med Servicekontoret om drift och skötsel av 
friluftsanläggningen. Istället har förvaltningen själva tagit över ansvaret. Arbetet med drift och skötsel 
ligger nu på Skatehallen och Lundby Park. Tillsammans med Arbetslivsförvaltningen driver vi nu på 
prov ett samarbete där personer med funktionsnedsättning arbetstränar och leds av personal från 
förvaltningen. Arbetet tog fart på allvar i juni och arbetet flyter på väldigt bra. Även bastu- och 
omklädningsproblematiken har nu "satt sig" och många verkar nu tillfreds med den nya ordningen. 

Idrottshall Kyllared 

Den tänkta evakueringsskolan på Kyllared har erbjudit förvaltningen ett extra tillskott av en idrottshall 
under första halvåret 2020. Även andra halvåret kommer förvaltningen att ha tillgång till hallen i samma 
utsträckning som tidigare. 

Spår och leder samt badplatser 

Den här våren och sommaren har, på grund av pandemin och tack vare perioder med 
högsommarvärme, skapat ett extremår på våra badplatser och friluftsområden. Det är våra badplatser, 
friluftsområden samt stadens naturreservat som har haft allra mest besökare utav alla besöksmål i Borås 
under den här perioden. Det är naturligtvis positivt, men har också inneburit en hel del utmaningar. 

Innan badsäsongen körde igång så färdigställdes en tillgänglighetsanpassad badramp vid Sandareds 
badplats. Sandared är nu den tredje anpassade badplatsen i Borås vid sidan av Almenäs och Kypesjön. 

Sjömarkens badplats var den badplats som stod på tur att få nya bryggor och dessa färdigställdes och 
lades i lagom till badsäsongen körde igång. 

Försöket med digitala livbojar (som skickar ett mail om de lämnar sin plats) under 2019 slog väl ut, det 
underlättar mycket för oss att få ett mail om att något har hänt gentemot att vaktmästarna dagligen 
under högsommaren ska åka och kontrollera utrustningen. 
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Redan tidigt på badsäsongen skyltades badplatserna upp med information om att hålla avstånd. Till alla 
största delen har allmänheten efterlevt detta, men att hålla isär lekande och hoppande och simmande 
barn på och vid bryggorna har dock inte varit möjligt. 

Lagom till badsäsongen körde igång kom Folkhälsomyndigheten ut med riktlinjer, som bland annat 
innebar att ytor som nyttjas av många skulle rengöras/spritas varje dag. Då toaletterna på de flesta 
badplatserna (Almenäs undantaget) vanligtvis töms och städas endast en gång varannan dag, så blev 
detta en av utmaningarna att lösa på mycket kort varsel. Ett avtal tecknades med simklubben Elfsborg 
som ställde upp med handledare och dess feriearbetare. De skötte arbetet utmärkt under hela 
sommaren. 

Med facit i hand kan vi konstatera betydligt fler besökare än en vanlig sommar, ökade 
parkeringsproblem, mer sopor (både i soptunnorna och på marken), mer ”bus” på flera av 
badplatserna, till exempel att sprintar och bultar tas bort vilket leder till att bryggor och flottar åker isär 
och driver iväg, välta hyrtoaletter med mera. 

Vi har också under denna sommar fått påpekanden från räddningstjänsten om badplatser där de skulle 
få svårt att ta sig fram om något hände. Ett exempel är drunkningsolyckan vid Almenäs, där bilar som 
parkerat på vändplanen försvårade för räddningstjänsten att ta sig fram. De hade också problem när de 
skulle lägga i sin båt vid Sjöbo badplats på grund av att allmänheten inte förstod att det var bråttom och 
inte flyttade sig bort från båtrampen. Räddningstjänsten hade också problem med de stora folkmassor 
som flockade sig runt dem i samband med olyckan. 

Våra "egna" friluftsanläggningar och övriga spår och leder (inklusive de många föreningsspåren) 
upplevs dock av alla att ha fått ett enormt uppsving av besökare under våren. 

Dels kan vi notera ökningen på våra besöksräknare, där den nya leden runt Dalsjön hade 4 750 
besökare per månad förra året, men har under pandemin legat på 6 400 besökare per månad. 
Barnvandringsleden Trollstigen låg förra året på 850 besökare per månad, men har under våren och 
sommaren haft i snitt 1 300 besökare per månad. 

Vi kan också se ökningen av besökare på plats ute på spåren/ i skogen, där slitaget ökat ordentligt på 
många leder, främst syns detta på många mindre kända föreningsleder som tidigare inte haft så många 
besökare, men där små skogsstigar nu blivit ordentligt upptrampade och kan komma att kräva extra 
skötsel med hjälp av grus/spångläggning. 

Under våren och sommaren delade förvaltningen ut ca 700 ex av Friluftsguiden (medräknat även de 
guider som delats ut av Tekniska förvaltningen), och det verkar ha blivit något av en sport hos 
Boråsarna att "beta av" alla de leder som finns i dels boken Borås Friluftsguide och dels i den digitala 
friluftsguiden på nätet (där vi löpande uppdaterar på med alla nygjorda leder). 

För att möta upp alla nya besökare under våren så byggdes flera nya grillplatser och bänkar upp både på 
Kransmossen och på Kypegårdens friluftsområden. 

Nya informationstavlor har satts upp på 6 platser vid och runtomkring Kransmossen med kartor och 
information om både idrotts, friluftsliv och andra aktiviteter i området. 

Planeringen för lång-vandringsleden som ska utgå från Kransmossen (och förbinda Kransmossen med 
Hedvigsborg, Transås, Kråkered, Golfbanan, Björkehov, Älmås och Gånghester) är till största delen 
klar och arbetet med leden påbörjas under september månad. 

Planeringen för nytt mountainbikeområde på Kransmossen har påbörjats tillsammans med Tekniska 
förvaltningen. Under hösten planeras möten med Borås CA som tillsammans med kommunen tar fram 
förslag för sträckningar för mtb-lederna samt även för olika hinder längs lederna. 
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Väsentliga budgetavvikelser och åtgärder 

Enheten ser att intäkterna minskar drastiskt till följd av den rådande pandemin. I dagsläget beräknas 
intäktsbortfallet till hela 5 100 tkr, med mindre intäkter på Borås Arena - 2 800 tkr och -2 300 tkr på 
övriga anläggningar. Dessutom ökade kostnader på bland annat, Boda Isbana, Skidstadion, Borås Arena 
med flera anläggningar, motsvarande 1 700 tkr. 

  

  

  

4.3.8 Badenheten 

Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och 
Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet, i och vid vatten till bad, 
träning och avkoppling samt social samvaro. 
På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning. 
Asklandabadet är anpassat och hyrs i huvudsak ut till personer med olika funktionsnedsättningar. 
Vid Borås Simarena finns även Alidebergsbadet, ett utomhusbad som tillsammans med Badenheten 
drivs av Simklubben Elfsborg sommartid. 
Fastigheterna förvaltas av Lokalförsörjningsförvaltningen. Den tekniska driften samt skötsel av vatten- 
och ventilation på våra anläggningar är överflyttad till Servicekontoret, för att minimera sårbarheten. 
Förändringen är under "prov" och beslut om att permanenta överflytten kommer under 
oktober/november. 

Badenhetens mål, enligt Vision 2025, är att skapa mötesplatser och ta ansvar för barn och unga. Vi vill 
bidra till att ge Boråsaren en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Vi ska bedriva våra verksamheter så 
att alla gäster upplever kvalité, omsorg och personlig service. Vårt bidrag för att nå dessa mål är att vi 
erbjuder, simundervisning för alla, oavsett ålder. Vi erbjuder även babysim, simlekis, simskola, 
vuxensimskola, crawlkurser för både nybörjare och erfarna, olika former av vattenträning i grupp. Vi 
arbetar ständigt med att öka tillgängligheten till våra bad. Detta oavsett om man har någon typ av 
funktionsnedsättning eller av etnisk bakgrund begränsas av möjligheten till att besöka någon av våra 
anläggningar. 
 
Vårt största uppdrag ser vi ändå som att serva grundskolan med att ge alla barn i årskurs 2 och 3 
simundervisning under skoltid. Vårt gemensamma mål med skolsimskolorna är att alla elever i år 3 ska 
klara av att hoppa eller dyka i på djupt vatten och simma 25 m. Detta mål är satt för att eleverna ska ha 
en bra grund för att klara kommande mål i år 6. Alla barn har olika förutsättningar för att klara målen 
utifrån tidigare erfarenheter till vatten och fysiska förutsättningar 

Sommarens arbete har varit mycket inriktat på att göra vår sommarverksamhet Covid-19 anpassad. 
Våra återkommande verksamheter som sommardoppet och sommarsimskolor blev denna sommar 
inställda. Under våren och del av sommaren "lånades" simhallspersonal ut till Öppen 
ungdomsverksamhet, då vi hade begränsat våra öppettider. 

Vi gjorde däremot ett nytt samarbete med SLS (Svenska livräddningssällskapet), där vi hade 
medarbetare som bedrev tre grupper med sommarsimskola utomhus vid Solviken i Fristad. Här deltog 
29 barn i ett fantastiskt fint väder. Ett nytt mycket uppskattat inslag vid Solviken. 
 
Arbetet under augusti har handlat till största delen om hur vi ska kunna starta igång våra verksamheter 
till hösten på ett säkert sätt. Vi jobbar nu för att ställa in så få verksamheter som möjligt, utan istället 
ställa om så att vi kan genomföra verksamheter på ett säkert sätt. 
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Grundskoleförvaltningen har precis gett klartecken till att de kommer sända sina elever med hyrda 
bussar till våra bad, så de kan få simundervisning denna termin. All simundervisning för skolan ställdes 
in av Grundskoleförvaltning från mars och terminen ut. 
Vår totala besöksstatistik för andra tertialen visar en minskning med 95 000 besök jämfört med 2019. 
Förra året hade vi ändå Stadsparksbadet stängt hela sommaren på grund av takrenoveringen. 

Stadsparksbadet har de senaste fyra månaderna kunnat hålla öppet med begränsningar både när det 
gäller öppethållande och antal gäster som har kunnat vistas i anläggningen. Från 1 maj ändrade vi våra 
öppettider för att vara behjälpliga på våra fritidsgårdar. Delar av personalen fick därmed möjligheten att 
prova på ett annat arbete. Vi gick från att arbeta två skift till ett skift på Stadsparksbadet. Det gjorde att 
nästan hälften av personalen var ute på annat håll. Det var blandade känslor, men överlag tyckte 
personalen att det var spännande och lärorikt att få se en annan verksamhet. 
Juli månad bjöd på ganska dystert sommarväder. Det medförde att många gäster ville komma och bada 
inomhus. Med anledning av Covid-19 så hade vi begränsning på 100 personer samtidigt i anläggningen. 
De gäster som då kom stannade länge och det gjorde att det blev långa köer. Vi ändrade då till att ha 
två bad block under öppettiden. Detta för att kunna sprida ut gästerna och kunna ge fler gäster 
möjligheten att komma in och bada. Personalen gjorde ett fantastiskt arbete med att få ihop det och 
fick ta emot både ris och ros av besökare. Detta arbetssätt fortsätter även nu under hösten med samma 
begränsning och även med två bad block under helgerna. 

Våra simskolor på eftermiddagar och kvällar hade vi igång hela terminen ut i våras. Även där var det en 
kraftig minskning av antal deltagare. Vattengymnastiken på kvällarna körde vi fram till vecka 25, på 
grund av ändrade öppettider blev det bara 2 gånger i veckan. Deltagarantalet sjönk kraftigt även där 
från ca 25 deltagare/gång ner till mellan 5-10 deltagare/gång. 

Besökssiffran för året visar hittills på drygt 72 000 gäster mot förra årets dryga 107 000. Förra året hade 
vi stängt för takrenovering från 1 juli – september. Trots det hade vi fler besökare motsvarande period 
förra året. 
Pandemin sätter verkligen sina spår, inte bara bland besökare utan även hos vår personal. 
Vi ser nu mycket positivt att kunna gå tillbaka till ordinarie öppettider även om det är med 
begränsningar av antalet badande. Verksamheterna har startat igång och vi försöker vänja oss vid att det 
nu sker på ett nytt sätt. 

Borås Simarena har under hela tertial två varit stängt på grund av renovering. Personal på Borås 
Simarena började iordningställandet av Alidebergsbadet under mars och april. Måndagen den 4 maj 
startade verksamheten ute på Alideberg, en månad tidigare än vanligt, och då började även 
renoveringen inne på Borås Simarena. 

Föreningslivet (basverksamhet och simskolor) fick avsluta sina verksamheter en vecka tidigare än 
planerat, slutet av april, på grund av den trängsel som uppstod mellan kl. 16.00-21.00. Vi fick då svårt 
att hålla de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten gick ut med. 
Renoveringen höll utlovad tidplan och vi kunde öppna Borås Simarena igen måndag 31 augusti. 

Alidebergsbadet fick en tuff start i maj med kyla nattetid. Att klara av att hålla acceptabla 
vattentemperaturer blev en utmaning. Vi har under hela sommaren haft massiv informationen till gäster 
att hålla avstånd. Vi har kritat rutor på grönområden för att markera avstånd. Vi fick begränsa antalet 
gäster inne på Alidebergsbadet till 450, utifrån vår uträkning på hela områdets yta. Personalen fick 
under varma och soliga dagar mycket tuffa arbetsförhållanden. Möten för personal genomfördes med 
både polisen och CKS, beredskapsplaner upprättades för att vi skulle klara uppdraget. 

Sandaredsbadet har under denna period inte haft öppet ordinarie tider på grund av Covid 19. Vi 
stängde ned all verksamheten i simhallen på kvällar från april månad och framåt. Våra öppettider 
ändrades till 06.00-09.00 eller till 06.00-11.00 beroende på veckodag. Här ökade morgonsimmet i slutet 
av perioden och barnfamiljer hittade till oss på förmiddagar. Simskolor på eftermiddagar kunde 
fortsätta terminen ut. Personalen har under våren istället stöttat upp på den Öppna 
Ungdomsverksamheten i Sandared, då detta blev en prioriterad verksamhet. Vi fick ett bra samarbete, 
som vi kommer fortsätta utveckla under hösten. 
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Simklubben 1970 kunde genomföra simskolor under 4 veckor i sommar. Sweden Sports Academy 
genomförde sitt läger v 31 men fick ställa in lägret som skulle vara v 26. Idrotter som hölls i vår 
anläggning var simning och handboll. 
Även om vi får behålla begränsningen till att ta in ca 50 gäster i simhallen samtidigt, så känns det skönt 
att kunna starta hösten med fullbokade kurser och ordinarie öppettider. 

Dalsjöbadet har också ställt om öppettiderna under denna period. Vi öppnade upp för morgonbad 
måndag-fredag istället, behöll även motionssims kvällarna på tisdagar och torsdagar. Personalen har 
stöttat upp på Öppen ungdomsverksamhet i Dalsjöfors, även hjälpt till med sommaraktiviteter vid 
Dalsjön i sommar. 
Det blev en öde period på Dalsjöbadet under sommaren då inga sommarverksamheter genomförts. 
Personalen har stöttat upp inne på Stadsparksbadet under sommaren när det har behövts. 
Det gjordes en mindre renovering inne i duschrum på damsidan. Vi har under en längre tid haft 
problem med mögellukt. Man rev en vägg och hittade ganska omfattande mögelangrepp. Detta är nu 
åtgärdat men man befarar att det kan finns på fler ställen. 
Vi har nu startat igång hösten med att behålla begränsning på antal besökare i anläggningen till 50 
personer. Det känns ändå bra att kunna öppna igen med ordinarie öppettider och verksamheter. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Resultatet för tertial 2 visar ett underskott på 6 809 tkr. Underskottet beror till största delen av mindre 
intäkter än budgeterat på 7 938 tkr. 
Personalkostnaderna avviker i jämförelse med budget med ett överskott på 1 115 tkr. Detta då vi inte 
tagit in ersättare vid sjukdom, inte förlängt vikariat under sommaren och heller inte haft några 
sommarvikarier. 
Materialkostnader avviker från budget med ett överskott på 575 tkr. 
På tjänster ligger vi med ett underskott på 562 tkr. Av dessa 562 tkr så står 360 tkr för den fördyrande 
kostnaden vi har för att vi numera köper den tekniska driften av våra anläggningar av Servicekontoret. 
200 tkr är fördyrade kostnader vi haft för vårt passagesystem på alla våra anläggningar. 
Prognostiserat underskott per helår blir ca 11 000 tkr. Detta baserat på att vi får i en tredjedel av 
budgeterade intäkter under september-december. Förutsätter också att kostnaderna håller som 
budgeterat. 

Åtgärder 
Osäkert vad vi kan vidta för åtgärder under hösten, för att inte få ett ännu större underskott vid årets 
slut. 
Begränsningarna på antalet besökare vi kan ta emot på våra anläggningar nu, gör att intäkterna kraftigt 
påverkas. Även försäljningen av årskort kommer kraftigt att reducerats på grund av att stängningen och 
begränsade öppettider av våra bad under vår och sommar. Det har gjort att vi varit tvungna att förlänga 
årskort med 4 månader. 

4.3.9 Evenemang 

Under rubriken evenemang samlas specifika satsningar som ligger utanför den traditionella 
verksamhetsbudgeten. Ett stort och uppskattat arrangemang är Borås Grand Prix i hästhoppning, 
tidigare kallades det för Gina Tricot Horse Show. Borås Fältrittklubb får mycket beröm och är en 
professionell arrangör som levererar högkvalitativa tävlingar. 

I övrigt så har det mesta i evenemangsväg blivit inställt och framflyttat. Ett exempel är bland annat 
Linnemarschen och Linné Trail Run, som är framflyttat till hösten. Krestloppet har ställts in under året 
och satsar på 2021. 
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SM-veckan - vinter 2021 

Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har beslutat att tilldela Borås Stad SM-veckan vinter år 
2021. Under året firar Borås 400 års jubileum, så det passar utmärkt som en bra start på året. Borås 
Skidlöparklubb har byggt ett nytt klubbhus med tillhörande omklädningsrum, bastu, samlingssal, 
kontorslokaler, lokaler för vallning samt förråd. Huset är färdigställt och kommer att fylla en viktig 
funktion många år framåt på anläggningen. Här kan allmänheten byta om och fika i anslutning till sin 
motionsupplevelse. 

Under oktober/november kommer Riksidrottsförbundet, Sveriges Television och Borås Stad att få ta 
ställning till huruvida arrangemanget ska genomföras eller inte, detta på grund av de rådande 
restriktionerna som finns. 

Inriktningsdokument för evenemang 

Tillsammans med Borås TME så har både nämnd och bolag antagit ett inriktningsdokument för 
evenemang. Vi har nu förstärkt dokumentet med en skrivning till Kommunstyrelsen, där målet är att 
skapa ett förhållningssätt för att Borås Stad ska kunna växa som evenemangsstad. Det är viktigt att 
stadens förvaltningar och bolag ser möjligheter och inte hinder med att knyta evenemang och större 
tävlingar till Borås. 
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5  Nämndens verksamhet 2 

5.1 Föreningsbidrag 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 58 45 30 20 -10 0 

Summa intäkter 58 45 30 20 -10 0 

Personal -1 990 -3 530 -2 353 -2 293 60 0 

Lokaler -146 0 0 -445 -445 -650 

Material och tjänster -32 554 -40 165 -28 669 -28 357 312 880 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -34 690 -43 695 -31 022 -31 095 -73 230 

Buffert (endast i budget) 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnad -34 632 -43 650 -30 992 -31 075 -83 230 

Kommunbidrag 33 842 43 650 30 992 30 992   

Resultat efter kommunbidrag -790 0 0 -83  230 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0   0  0 

Resultat jfr med tillgängliga medel -790 0 0 -83  230 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 0 

5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Administration föreningsenhet -2 081 -3 250 -2 320 -2 329 -9 -20 

Föreningsbidrag -24 683 -32 125 -21 015 -17 828 3 187 500 

Bidrag till invandrarföreningar -1 653 -2 100 -1 725 -4 869 -3 144 0 

Bidrag till sociala föreningar -2 839 -2 800 -2 800 -3 046 -246 -250 

Bidrag till funktionshindrade -1 466 -1 275 -1 032 -1 043 -11 0 

Bidrag till pensionärsföreningar -1 910 -2 100 -2 100 -1 960 140 0 

Summa -34 632 -43 650 -30 992 -31 075 -83 230 
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Översyn av föreningsbidrag  

Förvaltningen har nu en del mindre justeringar kvar att göra för att under en övergångsperiod hitta 
lösningar för föreningar som inte riktigt har hittat sin plats i det nya reglerna. Dialog förs också med de 
föreningar som av naturliga skäl inte har kunnat ha verksamhet på grund av Corona, exempel är dans, 
kampsport, pensionärs- och funktionshinderföreningar. 

Digitala verksamhetssystem  

Borås Stad har varit pilotkommun i ett SKR-projekt (Sveriges Kommuner och Regioner) som ska leda 
till fler digitala verksamhetssystem med inriktning för lokaluthyrning och föreningsbidrag.  Enheten har 
nu träffat samtliga ramavtalsleverantörer och vi kommer nu gå in i en djupare analys av våra behov och 
hur systemen möter dessa. Förhoppningen är att påbörja ett upphandlingsförfarande under 2020. 

Föreningsbidrag 

Avser i huvudsak bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet 6-20 år. I april månad gjordes en 
förskottsutbetalning av verksamhetsbidrag till föreningarna för att mildra ett eventuellt 
likviditetsbortfall på grund av pandemin. Detta resulterade i ett underskott på ca -2 400 tkr. -1 733 tkr 
kan härledas till förskottsutbetalningen, resterande -667 tkr är ett resultat av de nya bidragsreglerna. 
Under tertial 2 har detta rättat till sig och vid årets slut beräknas ett överskott på ca 500 tkr. Pandemins 
påverkan på ungdomsverksamheten är svårbedömd. I de nya bidragsreglerna sänktes kraven på antal 
deltagare från 5 till 3 för att få en godkänd aktivitet och därför går det inte att jämföra med vårens 
aktiviteter 2019. Totalt sett har föreningslivet klarat pandemin bra, med några undantag självklart. 
Enheten kommer under hösten försöka att kartlägga pandemins påverkan på ungdomsverksamheten. 

I de nya bidragsreglerna tillåts inte längre läxläsning och hemspråksundervisning som godkända 
aktiviteter. Enheten har varit föreningarna behjälpliga i ansökan till skolverket som ger bidrag för denna 
verksamhet. Många föreningar i Borås har fått ett mindre stöd från skolverket och därför arbetar vi nu 
med att hjälpa föreningarna att söka mer medel. Bidragen förväntas följa budget. 

Bidragen till sociala föreningar ökar mycket på grund av ökade hyror och fler lokaler. Bland annat har 
föreningen KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället) lokal  tillkommit. Beräknat på 2020 förväntas 
bidrag ge ett underskott på ca -250 tkr. 

Många av funktionshinderföreningarna samt pensionärsorganisationerna har ställt in stora delar av 
verksamheten till följd av pandemin. Många av föreningarnas medlemmar tillhör riskgrupperna och det 
finns därför en tydlig strategi bland dessa föreningar. Bidragen kommer troligtvis inte påverkas något 
under innevarande budgetår, men fortgår pandemin kan det få konsekvenser på nästkommande år, då 
många bidrag betalas ut på uppgifter som lämnas under året. Under hösten kommer dialoger att 
påbörjas med respektive samorganisation. 

 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Enheten förväntas lämna ett överskott på ca 230 tkr vid årets slut, dels beroende på pandemin, dels 
beroende på de nya bidragsreglerna. 

Föreningsenhetens budget är svårt att periodisera för att fullständigt stämma överens med de 
utbetalningar som görs. Därav uppstår, som oftast, budgetavvikelser som en konsekvens av detta. 

 

Åtgärder 

Inga åtgärder behöver vidtas. 
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6 Konsekvenser av coronaviruset 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Badresor/Kollo, mindre intäkter -100 

Badresor/Kollo, ökade kostnader -300 

Anläggningsenheten, mindre intäkter uthyrning, matchintäkter 
enligt avtal etc. 

-4 600 

Badenheten, mindre intäkter -9 000 

Träffpunkt Simonsland, caféintäkter -1 000 

Träffpunkt Simonsland, projekt 10002 -27 

Öppen ungdomsverksamhet, projekt 10002, 10003 -315 

Summa -15 342 

7 Samarbetsuppdrag 

Inom ramen för arbetet med Lokalt inflytande har verksamheten påverkats och delvis förändrats på 
grund av epidemin. Det har fortsatt genomförts möten inom samtliga nätverksgrupper barn och unga, 
områdesnätverk och ortsråd men frekvensen har blivit något lägre och de flesta mötena har genomförts 
digitalt. Förvaltningsövergripande träffar med specifika teman, såsom landsbygdsutveckling, trafik, 
översiktsplanen, har genomförts som planerat. Däremot har samtliga aktivitetsdagar på 
bostadsområden ställts in på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ambitionen är att 
under hösten genomföra alternativa, anpassade arrangemang i samverkan med olika samarbetspartners. 

Andra forum för att träffa medborgarna är boendemöten och trygghetsvandringar, vilka ställts in på 
grund av rådande pandemi men planering pågår för att återuppta verksamheten 2021. 

Arbetet med landsbygdsutveckling har intensifierats och ett förvaltningsöverskridande arbete med att ta 
fram underlag till ett nytt styrdokument pågår. Nya avtal med ortsråden är undertecknade och avser 
Attraktiva Toarp och Framtid Fristad, vilka gäller retroaktivt från årsskiftet. Lokal utvecklingsplan för 
Fristadsområdet har inkommit och lyfts i Fritids- och folkhälsonämnden. Framöver avses att hitta 
likvärdiga principer som gäller för alla geografiska områden. 

Budgetavvikelser kan komma att ske under senare delar av året, mot bakgrund av uteblivna kostnader 
för inställda arrangemang samt utfallet av de faktiska kostnaderna för landsbygdsutvecklingen och de 
tjänster som ortsråden får medel för. 
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8 Verksamheten 2020 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Fritidsramen 

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

 Nämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga godkända 
betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får 
provanställning. 

 Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i Borås Stads arbete med Säker och 
trygg förening. 

 Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Fritids- 
och folkhälsonämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

 Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder 
ska implementeras i nämndens ordinarie verksamhet. 

 Ambitionen för att utveckla Bodavallen, Bodaskolan och omkringliggande område ska fullföljas 
i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden och Grundskolenämnden. 

 Utvecklingsarbetet inom ”Kraftsamling Sjöbo” som syftar till att lyfta området går vidare. De 
samverkande parterna skall ta fram ett ekonomiskt realistiskt förslag till en omvandling av 
torgmiljön samt tillskapa en mötesplats, där alla goda krafter kan samverka. 

 Ortsråden ska fortsätta utvecklas. 

Bidragsramen 

 Nämndens arbete med säker och trygg förening är prioriterat även under 2020. Under året görs 
en helhetsöversyn av certifieringsprocessen.  

 Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och de idéburna organisationerna i Borås ska 
kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen är hur vi gemensamt kan upprätthålla 
och utveckla välfärden. Överenskommelsen innefattar sex principer som bildar den värdegrund 
och åtaganden som ska råda för att vi ska lyckas utveckla och fördjupa samverkan mot den 
gemensamma utmaningen. Under 2020 kommer arbetet för att skapa förutsättningar för 
samverkan fortgå. Det handlar bland annat om att inhämta och sprida information om 
Överenskommelsen och goda samarbeten, att skapa kunskap och förståelse om både de 
kommunala och idéburnas verksamheter samt att ge förutsättningar att mötas. 

 En översyn av det befintliga föreningsstödet ska vara klart under 2020. Målet är att anpassa och 
modernisera föreningsstödet till nya utmaningar i samhället. 

 I strävan att få riktigt bra underlag för beslut fortsätter föreningsenheten med införandet av 
digital närvarorapportering. Möjligheten till uppföljning och statistik ökar med denna typ av 
redovisning. Målet är att samtliga barn/ungdomsföreningar under 2015 lämnar en digital 
närvarorapport. 

 

Kortfattad avstämning utifrån ovan 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar mer eller mindre strukturerat inom samtliga ovanstående 
områden. I en del områden ska vi vara behjälpliga och fungera som stöd och där är vi beroende av den 
förvaltning som "äger" uppdraget. I de områden vi själva har huvuduppdraget pågår det ett strukturerat 
arbete som regelbundet följs upp. 
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9 Jämställdhetsperspektivet 

Ett av Fritids- och folkhälsonämndens prioriterade områden är jämställdhet. Förvaltningen deltar i 
stadens nätverk avseende mänskliga rättigheter samt i det projekt "Emerga" som staden deltar i för att 
hitta former att implementera rättighetsarbetet i det löpande arbetet, vilket leds av 
Stadsledningskansliet. 

I Välfärdsbokslut  framgår att det finns stora skillnader i livsvillkor beroende på kön, ålder och var du 
växer upp. Utifrån bokslutet kan vi göra analyser med tillhörande åtgärder som gör att vi prioriterar 
jämställdhetsperspektivet. Inom ramen för Socialt hållbart Borås har staden sökt och fått beviljat medel 
från DELMOS (Delegationen mot segregation), varav en del av pengarna ska gå till att utveckla 
välfärdsbokslutet. Bokslutet ska utifrån ansökan utvecklas så att det ger ett bredare underlag och 
därmed kan användas som underlag av fler nämnder i deras prioriteringar. 

Under 2020 har förvaltningen anlitat freds- och konfliktforskare Hans Abrahamsson från Göteborgs 
universitet för att tillsammans med nyckelfunktioner på förvaltningen utbilda i social hållbarhet och 
rättighetsbaserat arbete. Utbildningen påbörjades i februari 2020 och förväntas resultera i en gemensam 
kunskapsproduktion inom området. Kunskapsproduktionen ska ligga till grund för förvaltningens 
fortsatta arbete med delaktighet och medskapande utifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. 
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10  Verksamhetsmått 

10.1 Fritidsgårdsverksamhet 

10.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Andel besökare som är 
flickor/kvinnor 

38% 50% 37% 

10.2 Badenheten 

10.2.1 Besökare 

10.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal besökare 
Stadsparksbadet 

107 289 109 620 240 000 72 731 

Antal besökare Borås 
Simarena 

94 764 137 948 170 000 56 590 

Antal besökare 
Sandaredsbadet 

42 505 58 129 65 000 30 826 

Antal besökare 
Dalsjöbadet 

28 769 39 675 38 000 18 716 

10.3 Anläggningsenheten 

10.3.1 Lundby Park 

10.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal köpta årskort på 
Skatehallen 

19 65 45 

Antal 
föreningsaktiviteter 

6 83 70 60 
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10.4 Mötesplatser/Förebyggande arbete 

10.4.1 Brygghuset 

10.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Andel besökare som är 
flickor/kvinnor 

45% 47% 50% 45% 

10.4.2 Mötesplatser 

10.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Andel besökare som är 
flickor/kvinnor 

50% 50% 48% 
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11 Investeringar 

11.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Avvikelse 2020 Prognos 2020 

1 Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring 
konstgräsplaner samt utbyte av gräs 

1 693 0 1 693 1 493 

2. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne 1 500 505 995 1 500 

3. Utveckling av aktivitetsplatser 3 901 586 3 315 3 151 

4. Utveckling av spår och leder 3 307 165 3 142 2 807 

5. Utveckling av badplatser (utebad) 400 351 49 400 

6. Evenemangstaden Borås 605 23 582 605 

7. Ryavallen 1 000 108 892 1 000 

8. Nytt skyttecentrum 0 34 -34 75 

     

     

Summa 12 406 1 772 10 634 11 031 

Analys 

Kvarstående budget från 2019 = 4 876 tkr. 

Beviljad budget 2020 = 7 530 tkr. 

 

1. Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs 

Arbetet fortgår och Borås Arenas konstgräs har bytts ut och ersatts av ett nytt. Det "gamla" gräset 
flyttades till Borås Arena 2. 

2. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne  

Ständiga förbättringar sker i anslutning till våra idrottshallar och utomhusplaner. 

3. Utveckling av aktivitetsplatser 

Hittills har vi kommit igång och fördelat den så kallade "ortsmiljonen", på de fyra serviceorterna. Innan 
året är slut så har samtliga platser fått en investering som de själva har varit med och fattat beslut om. 
Den femåriga planen på en utveckling av Kypeområdet har också påbörjats. 

4. Utveckling av spår och leder 

Vi har återställt en hel del spår som tagit skada av vinterns höga vatten- och vindstyrka. Förutom 
återställningsarbeten finns också en planering för årets åtgärder enligt den plan som är upprättad. 

5. Utveckling av badplatser (utebad) 

En tillgänglighetsanpassad badramp har tillverkats till Sandareds badplats. Detta blir den tredje 
tillgänglighetsanpassade badplatsen i Borås (de båda övriga är Almenäs och Kypesjöns badplatser). 

6. Evenemangstaden Borås 

Åtgärder kopplade till SM-veckan 2021 pågår. 
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7. Ryavallen 

Arbete är beställt och kommer att utföras under senhösten. 

8. Nytt skyttecentrum 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått ansvaret att samordna arbetet med ett nytt skyttecenter. 
Bokförda kostnader som kompenseras enligt överenskommelse. 

  

  

  

11.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Prognos 2020 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

1. Utveckling av Borås 
Skidstadion, ink. 
förberedelser inför SM-
veckan 

8 000 1 872 5 231 6 000 10 000 2 

2. Boda Aktivitetspark 5 500 1 550 0 1 550 7 750 2 

3. Utveckling av Wifi till 
idrottsanläggningar 

1 150 370 167 370 1 150 2 

4. Kronängsparken 5 000 1 000 236 250 5 000 2 

Summa 19 650 4 792 5 634 8 170 23 900  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Utnyttjat över budget 2019 som regleras 2020 = - 2 408 tkr. 

Beviljad budget 2020 = 7 200 tkr. 

 

1. Utveckling av Borås Skidstadion ink. förberedelser inför SM-veckan 

Arbete sker på skidstadion för att förbereda SM-veckan vinter 2021. Nytt vatten- och avloppssystem till 
skidstadion och IK Ymers klubbhus är under färdigställande. 

2. Boda Aktivitetspark 

Ett arbete pågår för att färdigställa området. Bland annat kommer ny belysning på isytan att färdigställas 
under hösten 2020. 

3. Utveckling av Wifi till idrottsanläggningar 

Ett antal förbättringar har skett på ett antal anläggningar. 

4. Kronängsparken 

Inget arbete har hittills startat. 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-30 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00112 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan om anläggningslån från Korskyrkan i Borås 
för tillbyggnad och renovering av föreningslokal, 
Bohusgatan 2 Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv Korskyrkans 
ansökan om anläggningslån för renovering av ny föreningslokal. Nämnden 
rekommenderar ett anläggningslån på 1 550 000 kr. För att anläggningslånet ska 
betalas ut måste föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på 
sig från beslutsdatum att slutredovisa arbetet.         

Ärendet i sin helhet 
Korskyrkan i Borås har i dagsläget sina lokaler på Bohusgatan på stadsdelen 
Norrby. Församlingen växer och för att möta det ökade behovet av verksamhet 
har de införskaffat en närliggande fastighet i tre plan som är tänkt att 
komplettera den nuvarande. Hela investeringskostnaden beräknas till ca 
7 550 000 kr som sedan delas upp i olika delar där förvaltningen, i dialog med 
församlingen, har gjort bedömningen att ca 50 % avser ungdomsverksamheten. 
Anläggningslånet baseras därför på halva den totala investeringen, alltså 
3 875 000 kr x 40 % = 1 550 000 kr.  
 
Korskyrkan redovisade 2019 drygt 200 aktiviteter för ungdomar 6-20 år och 
132 medlemmar i samma ålder. Samtidigt med investeringen vill föreningen i 
samverkan med många parter i området arbeta för att motverka psykisk ohälsa 
för tjejer/unga kvinnor boende på Norrby. I ett projekt till Arvsfonden vill man 
bland annat 
 

- Öka möjligheten för tjejer/unga kvinnor att hitta glädje, gemenskap och 
meningsfullhet  

- Öka tjejers/unga kvinnors initiativkraft och självständighet 
- Övervinna ”rädsla” för varandra. Få individer att mötas. 

 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen gör bedömningen att föreningen med denna 
investering har goda möjligheter att påverka området Norrby på ett positivt 
sätt. Stadsdelen behöver flera ”öppna mötesplatser” och tillgängliga lokaler för 
människor att trivas i. Föreningen avser också genom en avsiktsförklaring öka 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

samarbetet med Borås Stad och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
Avsiktsförklaringen innebär ökad samverkan genom: 
 

- Att bidrag med kunskap/erfarenheter kring aktuell målgrupp 
- Vara en Samtalspart med många olika kontaktytor 
- Samverkan och samarbete i konkreta aktiviteter.             

Beslutsunderlag 
1. Föreningens ansökan 
2. Finansieringsplan 
3. Avsiktsförklaring                                
 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Korskyrkan via hallberg.th@gmail.com 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 









Bilaga 1

1,25

Område Leverantör
Summa exkl. 

Moms
Summa 

inkl. Moms
% 

användning
Summa 

inkl. Moms

Kök och diskutrymme entré plan Länghemskök AB 184 306 230 383 50% 115 191
Lås och Passage system Direkt Larm Borås AB 360 000 450 000 50% 225 000
Ventilation Elektrokyl 575 000 718 750 50% 359 375
Ventilation diverse ej inkluderat i offert 200 000 50% 100 000
El inkl. armaturer Myrås EL AB 400 000 50% 200 000
Toaletter - Handikappanpassning PEAB 175 000 75% 131 250
Brandlarm Stanley 159 700 199 625 75% 149 719
Gips / målning brandsäkring Källare Per Robygd Bygg 96 000 50% 48 000
Gips / målning brandsäkring 1st plan Per Robygd Bygg 580 000 50% 290 000
Gips / målning brandsäkring 2nd plan Per Robygd Bygg 500 000 0% 0
Gips / målning brandsäkring 3dje plan Per Robygd Bygg 308 000 100% 308 000
Trapphus Nyckelfärdigt RO-Gruppen 2 750 000 3 437 500 75% 2 578 125
Arkitekt / bygglovsritningar (A-ritningar) Krok & Tjäder 45 640 57 050 50% 28 525
K-Ritningar för offert VBK 25 702 32 128 50% 16 064
K-Ritningar komplett VBK 32 000 40 000 50% 20 000
Bygglov 52 709 50% 26 355
Brandskyddsdokumentation Bengt Dahlgren Brand & Risk AB 27 000 33 750 50% 16 875
Övrigt 240 000 50% 120 000

SUMMA 7 750 895 4 732 479

TOTALA OFFERERADE 
KOSTNADER

Varav KOSTNADER 
RELATERADE TILL BARN & 

UNDOMSVERKSAMHET

Kostnadskalkyl för tillbyggnad och renovering av föreningslokal 
Bohusgatan 3, Borås

Bilaga #1 2020-05-26
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01 SAMMANSATT REDOVISNING
A-01-1-001 SITUATIONSPLAN 1:200 BL 2020-04-01

40 SAMMANSATT REDOVISNING

40.1 PLANRITNINGAR

A-40-1-100 PLAN 0, KÄLLARPLAN 1:50 BL 2020-04-01
A-40-1-110 PLAN 1, ENTRÉPLAN 1:50 BL 2020-04-01
A-40-1-120 PLAN 2 1:50 BL 2020-04-01
A-40-1-130 PLAN 3 1:50 BL 2020-04-01

40.2 SEKTIONER 1-100

A-40-2-101 SEKTION A-A 1:50 BL 2020-04-01

40.3 FASADRITNINGAR 1-100

A-40-3-101 FASAD MOT NORDOST 1:50 BL 2020-04-01
A-40-3-102 FASAD MOT NORDVÄST, SYDOST 1:50 BL 2020-04-01
A-40-3-103 FASAD MOT SYDVÄST 1:50 BL 2020-04-01

49 BEFINTLIGHETSRITNINGAR

A-49-1-100 PLAN 0, KÄLLARPLAN, BEFINTLIGT
UTSEENDE

1:50 BL 2020-04-01

A-49-1-110 PLAN 1, ENTRÉPLAN, BEFINTLIGT
UTSEENDE

1:50 BL 2020-04-01

A-49-1-120 PLAN 2, BEFINTLIGT UTSEENDE 1:50 BL 2020-04-01
A-49-1-130 PLAN 3, BEFINTLIGT UTSEENDE 1:50 BL 2020-04-01
A-49-3-101 FASAD MOT NORDOST, BEF.

UTSEENDE
1:50 BL 2020-04-01

A-49-3-102 FASAD MOT NORDVÄST, SYDOST,
BEF. UTSEENDE

1:50 BL 2020-04-01

A-49-3-103 FASAD MOT SYDVÄST, BEF.
UTSEENDE

1:50 BL 2020-04-01

BILAGA KOMPLETTERAD BYGGLOVSKARTA BL 2020-04-01

www.krooktjader.se
mailto:centralmodell_2020_mahmoud.kossir@krook.tjader.se.rvt


15,38 m

4,13 m
3,91 m

17,52 m

2,9
7 
m

1,4
2 
m

7,0
0 
m

7,1
7 
m

1,8
9 
m

TILLBYGGNAD 
FGH LIKA BEFINTLIGT

DATUM: 2020-04-01
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KOMPLETTERAD BYGGLOVSKARTA

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
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A-40-3-101
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1420 2970

TILLBYGGNAD BEFINTLIGT

PLÅTTAK
KULÖR MCS S3502-B (RAL 7040)

PLÅT
KULÖR NCS S2000-N (RAL 7047)

NY BETONGSOCKEL, KULÖR LIKA
BEFINLIG SOCKEL

STUPRÖR
KULÖR NCS S2000-N (RAL 7047)

METALLPARTI
KULÖR MCS S3502-B (RAL 7040)

30
0

BEFINTLIGT

1890

TILLBYGGNAD

PLÅT
KULÖR NCS S2000-N (RAL 7047)

STUPRÖR
KULÖR NCS S2000-N (RAL 7047)

NY BETONGSOCKEL, KULÖR LIKA
BEFINLIG SOCKEL

DÖRR ÅTERSTÄLLS I BEF. 
DÖRRVALV, KULÖR NCS S3502-B

STOLPETÄT PLANK
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HANDLÄGGARE
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7 OMBYGGNAD AV KONTORSLOKAL

BYGGLOVSHANDLING
VÄVAREN 14

2020-04-01

A-40-3-102

FASAD MOT NORDVÄST, SYDOST

FASADRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

HUS 1, FASAD MOT SYDOST HUS 1, FASAD MOT NORDVÄST

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

ELEVATION A ELEVATION B

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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BEFINTLIGT BEFINTLIGT

4130 3910

TILLBYGGNAD ?

PLÅTTAK
KULÖR MCS S3502-B (RAL 7040)

METALLPARTI
KULÖR MCS S3502-B (RAL 7040)

PLÅT
KULÖR NCS S2000-N (RAL 7047)
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3 OMBYGGNAD AV KONTORSLOKAL

BYGGLOVSHANDLING
VÄVAREN 14

2020-04-01

A-40-3-103

FASAD MOT SYDVÄST

FASADRITNING

2519.045-1 Author

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

HUS 1, FASAD MOT SYDVÄST

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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FÖRKLARINGAR
EXEMPEL TEXT

BEFINTLIG VÄGG

BEFINTLIG VÄGG, BÄRANDE

HÅLTAGNING I BEFINTLIG VÄGG 

BEFINTLIG DÖRR

NY DÖRR 

NY DÖRR, GLASAD 

EI60 BRANDCELLSGRÄNS, KLASS 

AK ARMBÅGSKONTAKTER

RIVES

NY VÄGG

HANDLÄGGARE

BETNUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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5 OMBYGGNAD AV KONTORSLOKAL

BYGGLOVSHANDLING
VÄVAREN 14

2020-04-01

A-49-1-100

PLAN 0, KÄLLARPLAN, BEFINTLIGT UTSEENDE

PLANRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

PLAN 0, KÄLLARPLAN BEFINTLIGT UTSEENDE

0
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1 2 5
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BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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FÖRKLARINGAR
EXEMPEL TEXT

BEFINTLIG VÄGG

BEFINTLIG VÄGG, BÄRANDE

HÅLTAGNING I BEFINTLIG VÄGG 

BEFINTLIG DÖRR

NY DÖRR 

NY DÖRR, GLASAD 

EI60 BRANDCELLSGRÄNS, KLASS 

AK ARMBÅGSKONTAKTER

RIVES

NY VÄGG

HANDLÄGGARE

BETNUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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BYGGLOVSHANDLING
VÄVAREN 14

2020-04-01

A-49-1-110

PLAN 1, ENTRÉPLAN, BEFINTLIGT UTSEENDE

PLANRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

PLAN 1, ENTRÉPLAN BEFINTLIGT UTSEENDE

0
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1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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FÖRKLARINGAR
EXEMPEL TEXT

BEFINTLIG VÄGG

BEFINTLIG VÄGG, BÄRANDE

HÅLTAGNING I BEFINTLIG VÄGG 

BEFINTLIG DÖRR

NY DÖRR 

NY DÖRR, GLASAD 

EI60 BRANDCELLSGRÄNS, KLASS 

AK ARMBÅGSKONTAKTER

RIVES

NY VÄGG

HANDLÄGGARE

BETNUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
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www.krooktjader.se
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BYGGLOVSHANDLING
VÄVAREN 14

2020-04-01

A-49-1-120

PLAN 2, BEFINTLIGT UTSEENDE

PLANRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

PLAN 2, BEFINTLIGT UTSEENDE

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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FÖRKLARINGAR
EXEMPEL TEXT

BEFINTLIG VÄGG

BEFINTLIG VÄGG, BÄRANDE

HÅLTAGNING I BEFINTLIG VÄGG 

BEFINTLIG DÖRR

NY DÖRR 

NY DÖRR, GLASAD 

EI60 BRANDCELLSGRÄNS, KLASS 

AK ARMBÅGSKONTAKTER

RIVES

NY VÄGG

HANDLÄGGARE

BETNUMMER

UPPDRAG NR

DATUM

SKALA

RITAD / KONSTRUERAD AV

ANSVARIG

PLATS FÖR ORIENTERINGSFIGUR

Krook & Tjäder
Bryggaregatan 8 2tr, 503 38 Borås
+46 (0)33-20 48 48
www.krooktjader.se
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9 OMBYGGNAD AV KONTORSLOKAL

BYGGLOVSHANDLING
VÄVAREN 14

2020-04-01

A-49-1-130

PLAN 3, BEFINTLIGT UTSEENDE

PLANRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

PLAN 3, BEFINTLIGT UTSEENDE

0

SKALA

1 2 5
METER

1:50

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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BYGGLOVSHANDLING
VÄVAREN 14

2020-04-01

A-49-3-101

FASAD MOT NORDOST, BEF. UTSEENDE

FASADRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

HUS 1, FASAD MOT NORDOST, BEFINTLIGT UTSEENDE

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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VÄVAREN 14

2020-04-01

A-49-3-102

FASAD MOT NORDVÄST, SYDOST, BEF. UTSEENDE

FASADRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

HUS 1, FASAD MOT SYDOST, BEFINTLIGT UTSEENDE HUS 1, FASAD MOT NORDVÄST, BEFINTLIGT UTSEENDE

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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OMBYGGNAD AV KONTORSLOKAL

BYGGLOVSHANDLING
VÄVAREN 14

2020-04-01

A-49-3-103

FASAD MOT SYDVÄST, BEF. UTSEENDE

FASADRITNING

2519.045-1 MK

DOMINIC WANSBURY

1:100 (A3)
1:50 (A1)

MK

BORÅS KOMMUN

HUS 1, FASAD MOT SYDVÄST, BEFINTLIGT UTSEENDE

BET ÄNDRINGEN AVSER SIGN DATUM
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Bilaga 2

Reviderad 2020-09-17

Område
Eget kapital 1 500 000
Eget arbete (5 000 timmar * 100kr = 500 000) 500 000
Allmänna arvsfonden 3 200 000
Övriga sponsorer 500 000
Boverket Investeringsbidrag 500 000
Anläggningslån Borås Stad 40% av kostnad 1 550 000

7 750 000

Finansieringsplan för tillbyggnad och renovering av föreningslokal 
Bohusgatan 3, Borås

Bilaga #2 2020-09-17



Avsiktsförklaring 

Avseende samverkan kring arbete att motverka psykisk ohälsa för 

tjejer/unga kvinnor boende i stadsdel Norrby, Borås Stad 

 

Bakgrund 

Korskyrkan Borås är en församling på ca 400 medlemmar som har sin kyrka belägen på 

stadsdel Norrby. Under 2019 har församlingen förvärvat en grannfastighet, ”Gula huset”, för 

att ytterligare kunna arbeta ut i stadsdelen och ta ett större socialt ansvar. Tillsammans med 

olika samverkanspartner vill vi forma ett aktivitetshus, speciellt riktat för flickor/unga 

kvinnor som kommer från olika kulturella och religiösa bakgrunder 

 

Vi vill på individnivå 

• Öka möjligheten för tjejer/unga kvinnor att hitta glädje, gemenskap och 

meningsfullhet 

• Öka tjejers/unga kvinnors initiativkraft och självständighet 

• Övervinna ”rädsla” för varandra. Få individer att mötas utan att säga till dom att 

mötas. 

 

Avsiktsförklaring till samverkan 

Vi vill som organisation ha för avsikt att vara samverkanspartner till ovan beskrivna projekt 

genom: (kryssa i aktuell samverkan) 

 Bidra med kunskap/erfarenheter kring den aktuella målgruppen 

 Vara en samtalspart med många olika kontaktytor 

 Samverkan och samarbete i konkreta aktiviteter 

 

Datum: 

 

För Korskyrkan, Borås   För……………………………………………………… 

 

…………………………………………………….  …………………………………………………………… 

Niklas Silfverlood   …………………………………………………………… 

Ordförande    …………………………………………………………… 



Från: Johanna Jönsson 
Skickat: den 15 september 2020 08:23 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: VB: Avsiktsförklaring Korskyrkan 
Bifogade filer: Avsiktsförklaring rev.pdf 
 
Från: Klas Ulenius <klas.ulenius@bredband.net>  
Skickat: den 7 september 2020 09:15 
Till: Hans Andersson <hans.andersson@boras.se> 
Ämne: Avsiktsförklaring Korskyrkan 
 
Till Borås Stad, Fritids och Folkhälsoförvaltningen 
 
Hej! 
Korskyrkan i Borås vill framöver arbeta mer aktivt för och med Norrbyborna. I och med köpet 
av Gula Huset på Bohusgatan 3 får vi en neutral plats där vi hoppas skapa ett aktivitetshus 
där alla känner sig välkomna. 
Vi är på väg att skicka in en ansökan till Allmänna Arvsfonden för att få bidrag till ombyggnad 
och ett projekt som vänder sig speciellt till flickor och unga kvinnor med psykisk ohälsa. Ett 
utdrag från vår ansökan: 
”Öka möjligheterna för flickor/unga kvinnor boende i stadsdelen att hitta glädje, gemenskap 
och meningsfullhet. 
Öka flickor/unga kvinnors initiativkraft och självständighet. 
Övervinna ”rädslan” för varandra. Få individer att mötas utan att säga till dem att mötas. 
Det gör vi bland annat genom Ordpalatset, Öppen förskola, dans och musik, avslappning, 
Tehus (mötesplats för kvinnor) och språkcafé.” 
Mycket görs redan på Norrby och detta är ett komplement där vi tillsammans får fortsätta 
arbeta för och med Norrbyborna. 
Avsiktsförklaringen är som det låter bara en signal om att ni vill vara med på ett eller annat 
sätt. 
Ta gärna kontakt med oss för mer information och utbyte hur vi på bästa sätt kan samverka 
framöver, oavsett om ansökan till Allmänna arvsfonden går igenom. 
Om ni redan nu vill skriva på avsiktsförklaringen och skicka tillbaka till oss vore det tacksamt 
 
Hälsningar från Korskyrkan, Borås 
 
Genom  
Klas Ulenius 
Tel 0708668981 
klas.ulenius@bredband.net 
 
Bif. avsiktsförklaring att skriva under och returnera för underskrift 
 
 
 
 
 
 

mailto:klas.ulenius@bredband.net
mailto:hans.andersson@boras.se
mailto:klas.ulenius@bredband.net


 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-30 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00217 2.6.1.1 
 

  

 

Anslagsframställan avseende Nya Fristadhallen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende en ny idrottshall i Fristad, under förutsättning att 
nämnden kompenseras för den utökade hyran samt städ och 
vaktmästeritjänster. Dock bör den föreslagna schablonhyran fördelas lika 
mellan Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden, då principen 
vid tidigare tillfällen varit att vi har delat på hyreskostnaden, 50/50, eftersom 
Grundskolan är i hallen på dagtid och föreningar på kvällar och helger.       

 Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2018-02-02 till 
Lokalförsörjningsnämnden att starta en förstudie gällande en ny idrottshall i 
Fristad.     
 
En ny idrottshall i Fristad ger föreningarna i allmänhet och Fristad GOIF i 
synnerhet, betydligt bättre förutsättningar än vad de har idag. Förberedelser och 
planering har tillsammans med föreningen pågått under många år, så det är en 
efterlängtad hall som nu blir verklighet i Fristad. 
 
I ett första skede diskuterades att Fristad GOIF skulle bygga en egen idrottshall 
med ett stöd från Borås Stad genom ett anläggningslån. Föreningen 
projekterade och la ned mycket tid på förberedelser, dock landade föreningen i 
att åtagandet var för stort. Därefter startade en ny process genom den så kallade 
lokalresursplanen i Borås Stad 
            

Beslutsunderlag 
1. Anslagsframställan från Lokalförsörjningsnämnden 2020-08-25 
                                

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
2. Kommunstyrelsen 
3. Grundskolenämnden 
 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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NYBYGGNAD-MELLANDEL NYBYGGNAD-IDROTTSHALL
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FÖNSTER BAKOM RIBBOR

1

3

5

4
1

5 5

2

STR

SPELARENTRÉ DANS/TEORISAL

SOLCELLER

6

FÖNSTER BAKOM RIBBOR

FÖNSTER BAKOM RIBBOR

IN-LUFT VENT
BAKOM RIBBOR

FÖNSTER BAKOM RIBBOR

FÖNSTER BAKOM RIBBOR

NYBYGGNAD-IDROTTSHALL NYBYGGNAD-MELLANDEL BEF.BYGGNAD

3

FÖRKLARINGAR
ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

1. SANDWICH-PANEL: kulör brunröd.
2. SOCKEL: obehandlad betong, kulör grå. 
3. RIBBFASAD: snedställda träribbor, 
monterade på horisontellt bärverk framför 
sandwichpanel, mått ca 70 x 45mm. 
Träribborna laserars/betsas samt 
horisontellt bärverk i brunröd kulör, samt 
utvalda träribbor (ca 5%) täckmålas i lika 
kulör för att urskilja sig i mättnadsgrad 
och bilda ett mönster. 
4. STÅLTRAPPA: kulör brunröd.
5. TAKPAPP: kulös svart.
6. FALSAT PLÅTTAK: kulör brunröd

PLÅTARBETEN 
Idrottshall: kulör brunröd.   
Mellandel: kulör grafitgrå

FÖNSTER/DÖRRAR 
Idrottshall: kulör brunröd. Dörrblad i 
huvudentréparti kulör kromat stål för 
tillgänglig kontrastering.
Mellandel: kulör svart/grafitgrå. Dörrblad i 
huvudentréparti kulör kromat stål för 
tillgänglig kontrastering.

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

K

E Vinnergi AB

V Bengt Dahlgren

W Bengt Dahlgren

M -

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: -

Stiba

L landskapsgruppen

Bengt Dahlgren

HANDLINGSTYP

S TEL: 033-430 97 00

TEL: 031-749 60 00

TEL: 033-430 97 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR Säkerhetspartner TEL: 070-694 70 08 

TEL: 033-430 97 00

Plan 1
Plan 2

SKALA FORMAT

AK Akustikverkstan TEL: 0510-911 44

FASADER

A-40-3-1001

63183 NYA FRISTADHALLEN
SÖLEBO 2:22

NYBYGGNAD IDROTTSHALL
EF

SA-JB JB

2020-05-04

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

1/100-1/200A1-A3

FASAD MOT NORR

FASAD MOT ÖST

FASAD MOT SÖDER

FASAD MOT VÄST

BET ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



26,0 m²

0122 (-23)
FRD SKOLGYMN.

26,0 m²

0126 (-27)
FRD SKOLGYMN.

16,5 m²

0121
STÄD

10,0 m²

0124
FRD

14,0 m²

0129
FRD ALLMÄNT

16,5 m²

0128
FRD INNEB.

26,0 m²
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10,0 m²
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78,0 m²

0104
MUSIK

16,5 m²
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35,0 m²
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DUSCH
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RWC
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WC
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WC
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0116
WC

0110
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KORRIDOR
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2

MP23

M
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L
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BH 1 800 BH 1 800 BH 1 800 BH 1 800

F1
0x

16

MP11x21 MP11x21
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P
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3
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P
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HISS

0109
IDROTTSHALL

0119
FRD/ST

0151
FRD

MP MP

RIBBFASAD

AV-DBLAV-DBL

AK KL

KL

KL

KL

DS

SV

TM

TTKM

D10 D10

WB WB
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KL
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KL

KL

KL för båda MP15

Spolvägg

Redskaphållare

STRSTRSTRSTR
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för projektor
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för projektor
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för TV
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0x
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FÖRKLARINGAR
SPELPLANER SAMT PLUSHÖJDER ANGES I METER.
ÖVRIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

      
KONNEKTIONSLINJE
BRANDCELLSGRÄNS EI30
BYGGNADSDEL SOM RIVS

GLASAD DÖRR

TÄT DÖRR

AH =  AVLUFTNINGSHUV
AK =  ARMBÅGSKONTAKT
AV =  AV-skåp
-DBL =  DÖRRBLADLÄSARE ENL. E
B =  BÄNK
BH =  BRÖSTNINGSHÖJD
D =  DÖRR
DP =  DAMMSUGARE PLATS
F =  FÖNSTER
FD =  FÖNSTERDÖRR
H =  HÖGSKÅP
KL =  KORTLÄSARE ENL. E
KM =  KOMBIKURMASKIN LADDNINGSPLATS
MP =  METALLPARTI
PD =  PARDÖRR AV TRÄ
STR =  STUPRÖR
SV =  STÄDVAGN PLATS
TM =  TVÄTTMASKIN
TP =  TRÄPARTI
TT =  TORKMASKIN
UL =  UPPSTIGNINGSLUCKA
UMP =  UTVÄNDIGT METALPARTI
WB =  WHITEBORD

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

K

E Vinnergi AB

V Bengt Dahlgren

W Bengt Dahlgren

M -

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: -

Stiba

L landskapsgruppen

Bengt Dahlgren

HANDLINGSTYP

S TEL: 033-430 97 00

TEL: 031-749 60 00

TEL: 033-430 97 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR Säkerhetspartner TEL: 070-694 70 08 

TEL: 033-430 97 00

Plan 1
Plan 2

SKALA FORMAT

AK Akustikverkstan TEL: 0510-911 44

KONNEKTIONSLINJE PLAN 10

A-40-1-1110

63183 NYA FRISTADHALLEN
SÖLEBO 2:22

NYBYGGNAD IDROTTSHALL
EF

SA-JB JB

2020-05-04

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

1/100-1/200A1-A3

BET ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



84,5 m²
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STRSTRSTR

FÖRKLARINGAR

PLUSHÖJDER ANGES I METER. 
ALLA ÖVRIGA MÅTT ANGES I MILLIMETER.

      

FÖRESKRIFTER

HÄNVISNINGAR

FÖRKLARINGAR SE RITN. A-40-1-1110.
      

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

Okidoki Arkitekter

K

E Vinnergi AB

V Bengt Dahlgren

W Bengt Dahlgren

M -

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

TEL: -

Stiba

L landskapsgruppen

Bengt Dahlgren

HANDLINGSTYP

S TEL: 033-430 97 00

TEL: 031-749 60 00

TEL: 033-430 97 00

TEL: 033-20 56 90

TEL: 033-23 33 90

TEL: 031-352 46 60

BR Säkerhetspartner TEL: 070-694 70 08 

TEL: 033-430 97 00

Plan 1
Plan 2

SKALA FORMAT

AK Akustikverkstan TEL: 0510-911 44

KONNEKTIONSLINJE PLAN 11

A-40-1-1210

63183 NYA FRISTADHALLEN
SÖLEBO 2:22

NYBYGGNAD IDROTTSHALL
EF

SA-JB JB

2020-05-04

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

1/100-1/200A1-A3

BET ÄNDRING AVSER DATUM SIGN



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx
Projekt nr: xxxxx   

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum
Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-04-23 2020-08-25 Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-04-23 2020-08-25

Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag 

Budget Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK
9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 31 840 38 850 Myndighetskostnader 0 600 2 900 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 200 300
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 400 2 600
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 0 2 500 1 980 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 1 400 800
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 90 210
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 30 90
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 300 150
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 120 150
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult 120 120
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 120 120
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 30
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 100 80
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö 120 120
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 100 110

Summa entreprenadutgift 0 31 840 38 850 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult
Summa byggherrekostnad 0 4 700 6 190 0 Kostnader för kontroll 0 300 360 0
Summa utgifter projektet 0 36 540 45 040 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 40 120
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 140 140

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 30 30
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 30 30
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss 10

9652 8865   Kontroll Kök
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark 30 30
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 2 000 900 9652 8885   Kontroll Övrigt 30 0
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 1 000 900
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 0 300 50 0

Summa total för projektet 0 38 540 45 940 0 9852 8125   Ränta under byggtid 300 50
Yta m² BTA 3 290 3 290 3 125 3 125 9859 8135   Dröjsmålsräntor
Utgift total kr/m² BTA 0 11 714 14 701 0 Summa byggherrekostnad 0 4 700 6 190 0
Utgift entreprenad kr/m² BTA 0 9 678 12 432 0
Utgift byggherre kr/m² BTA 0 1 429 1 981 0



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Nya Fristadhallen

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 63183  /

Färdigställt Våren 2021

Dok uppdaterad

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

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 
är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar 
och lekutrustning. 6 100 000 13,28% 6 100 000 13,28%

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0,00% 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

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

9 000 000 19,59% 9 000 000 19,59%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-
sanering 0,00% 0,00%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 
balkongerräcken, stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 
entrepartier och glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 
råspont, säkerhetsanordningar, 
takbryggor, stosar, hängrännor, 
beslagning. 8 000 000 17,41% 8 000 000 17,41%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

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

3 500 000 7,62% 3 500 000 7,62%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, 
innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 
träfasader, ytskikt papp- och plåttak 3 000 000 6,53% 3 000 000 6,53%

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

Komplett ventilationsanläggning, 
elanläggning och va-anläggning, 
undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning 7 000 000 15,24% 7 000 000 15,24%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 
torktumlare 1 050 000 2,29% 1 050 000 2,29%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 
solceller, teleanläggning 1 200 000 2,61% 1 200 000 2,61% Delsumma

38 850 000

10 Övrigt post - fördelning Projektering 1 980 000 4,31% 1 980 000 4,31%

Bygg- och projektledning 900 000 1,96% 900 000 1,96%

Kreditivräntor 50 000 0,11% 50 000 0,11%

Myndighetskostnader 300 000 0,65% 300 000 0,65%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 360 000 0,78% 360 000 0,78%

Övrigt 900 000 1,96% 900 000 1,96% Delsumma

0,00% 0,00% 4 490 000

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

0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 2 600 000 5,66% 2 600 000 5,66%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 45 940 000 1,00 0 0 45 940 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 45 940 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -45 940 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos
Annan 

Finansiering 
( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 
2015-12-31 

För 
Komponents-
avskrivning

DEL 1 2019-04-23

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  
Version 5

Projekt Nya Fristadhallen

Upphandlingsform Totalentreprenad

Objekts-/projektnr 63183  / 0

Färdigställt Våren 2021

DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2019-04-23

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 
byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 
lekutrustning. 6 100 000

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0
Övrigt post - fördelning 704 994 6 804 994 30 226 833

3 Stomme / grund
 - 80 år

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

9 000 000
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0
Anslutningsavgifter 2 600 000
Övrigt post - fördelning 1 040 154 12 640 154 80 158 002

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

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

8 000 000
Övrigt post - fördelning

924 582 8 924 582 30 297 486

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

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

3 500 000
Övrigt post - fördelning

404 505 3 904 505 30 130 150

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

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

3 000 000
Övrigt post - fördelning

346 718 3 346 718 20 167 336

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

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

7 000 000
Övrigt post - fördelning

809 009 7 809 009 25 312 360

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
1 050 000

Övrigt post - fördelning
121 351 1 171 351 15 78 090

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 
teleanläggning 1 200 000
Övrigt post - fördelning

138 687 1 338 687 15 89 246

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan
Bygg- och projektledning ingår ovan
Kreditivräntor ingår ovan
Myndighetskostnader ingår ovan
Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan
Övrigt ingår ovan

ingår ovan

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

0
Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 45 940 000 Avskrivn/ år = 1 459 503 kr

Ränta = 1,50% Ränta = 689 100

Kapitalkostnad år 1= 2 148 603

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total PK / 
prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;
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Ansökan om föreningsstöd till VM-deltävling i 
SuperMoto 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till att FMCK Borås ansöker 
om att arrangera VM-deltävling i Supermoto på Borås Motorstadion, Gäddered, 
under förutsättning att markägaren, Borås Stad Mark-och Exploatering (MEX) 
och tillsynsmyndigheten Miljö- och konsumentnämnden Borås Stad tillstyrker 
erforderliga justeringar och tillstånd för arrangemanget.  
 
Ärendet ska därför skickas till MEX och Miljö- och konsumentnämnden för 
utlåtande.  
        

Ärendet i sin helhet 
FMCK är en livaktig motorsportförening sprungen ur motorcykelsport. Sedan 
många år har de även fyrhjuliga sporter på sin agenda där carting (Gocart) är 
störst. De driver Borås Motorstadion och har en ständig vilja till utveckling.  
FMCK Borås har för avsikt att ansöka om Supermoto VM/GP sommaren 
2021. Supermoto är en starkt växande motorcykelsport som bland annat 
kännetecknas av att motorcyklarna framförs på både asfalt och grus. 
 
FMCK som förening är mycket aktiv inom sporten och har erfarenhet av att 
arrangera andra stora tävlingar, exempelvis SM varje år och trial-VM senast 
2015.  
 
FIM (Internationella Motorcykelförbundet) och XIEM (eventbolag med ansvar 
för Supermoto VM/GP) är mycket intresserade av att komma till Sverige, då 
Norden är en ny arena för sporten. I södra Europa är sporten mycket stor men 
FIM/XIEM vill liksom FMCK sprida de stora mästerskapen. 
 
Till skillnad från ett vanligt SM så får de inte förarintäkter och måste betala för 
XIEM,  som i gengäld kommer hit med en hel stab som hanterar själva 
utförandet av tävlingen, promotar, filmar och lägger ut material. Se bilaga med 
broschyr och film. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 
FMCK står för allt runtomkring såsom bana, funktionärer, sjukvård, 
infrastrukturen och det som egentligen får tävlingen att fungera. 
 
Den ekonomiska risken behöver tas omhand för att ansökan ska bli möjlig.  
 
Utöver det behöver området rustas upp för att klara en större publik samt att 
bygga för framtida verksamhet. Det innebär tillstånd för att bygga ihop 
banorna, fler parkeringsplatser, mer asfalt på banan och tillstånd för 
naturläktare.  
Det som är kritiskt för arrangemanget är naturläktaren på berget för att kunna 
hantera mängden publik. Men en hopbyggnad av banorna och/eller ny asfalt 
ligger också högt prioriterat för att kunna erbjuda en bana av världsklass. 
 
Sammanfattning av frågor att få utlåtande kring: 

• Tillstånd för att anlägga naturläktare vid banan. 
• Tillstånd för att bygga ihop två befintliga banor. 
• Tillstånd för att anlägga fler parkeringsplatser. 

               

Beslutsunderlag 
1. 1. Ansökan om föreningsstöd till VM-deltävling i SuperMoto 
                                

Beslutet expedieras till 
1. Stadsledningskansliet, Mark och Exploatering 
2. Miljö- och konsumentnämnden 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



Borås Stad 
2020-09-09 
 
 
Förfrågan om stöd för Supermoto VM/GP 2021 
 
FMCK Borås har för avsikt att ansöka om Supermoto VM/GP sommaren 2021. 
FMCK som förening är mycket aktiv inom sporten och har erfarenhet av att arrangera 
stora tävlingar, exempelvis SM varje år och trial VM senast 2015. Vi tror vi har 
förutsättningarna och viljan som krävs för att dra ett så stort arrangemang i hamn. Vi 
vill även fortsätta utveckla föreningslivet i stort och bidra till Borås stad. Det finns det 
stora värden och möjligheter att ta vara på, bl.a: 
 

• Ett VM som går av stapeln när Borås fyller 400 år 
• Ett VM som sätter staden på kartan mitt i sommaren 
• Ett VM med 5000 personer i publiken bidrar med stora värden för kommunen 

(se bilaga med beräkning från event kalkylatorn) 
• Ett VM möjliggör fler stora evenemang i framtiden 

 
Vi har sedan ett år varit i kontakt med FIM (Internationella Motorcykelförbundet) och 
XIEM (eventbolag med ansvar för Supermoto VM/GP). Dom är mycket intresserade 
av att komma upp till Sverige då Norden är en ny arena för dom. I södra Europa så 
är sporten mycket stor men FIM/XIEM vill liksom vi sprida dom stora mästerskapen. 
 
 
Till skillnad från ett vanligt SM så får vi inte förarintäkter och måste betala för XIEM,  
som i gengäld kommer hit med en hel stab som hanterar själva utförandet av 
tävlingen, promotar, filmar och lägger ut material. Se bilaga med broschyr och film. 
FMCK står för allt runtomkring såsom bana, funktionärer, sjukvård, infrastrukturen 
och det som egentligen får tävlingen att fungera, vi räknar med 3-4000 volontär 
timmar. Det finns en stor potential i att hantera intäkter från publik, sponsorer etc och 
ta hand om alla de mervärden som detta skapar. Dock så har rådande situation gjort 
att sponsorsprogram har lagts på is och vi har inte ekonomin i klubben att hantera en 
stor förlust, så vi behöver minska risken för att kunna gå vidare med ansökan. 
 
 
Utöver den ekonomiska sidan för själva arrangemanget så behöver området med 
fördel rustas upp för att klara en större publik samt att bygga för framtida verksamhet. 
Det innebär tillstånd för att bygga ihop banorna, fler parkeringsplatser, mer asfalt på 
banan och tillstånd för naturläktare. Se bilaga med färgmarkering för ny asfalt och 
naturläktare. Det som är kritiskt för arrangemanget är naturläktaren på berget för att 
kunna hantera mängden publik. Men en hopbyggnad av banorna och/eller ny asfalt 
ligger också högt prioriterat för att kunna erbjuda en bana av världsklass. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sammanfattningsvis för själva arrangemanget: 
 

• Kostnad för tävling ca 650kSEK medans intäkt tävling 250kSEK-750kSEK. 
• Kalkylen varierar mycket beroende på sponsorprogram, marknadsföring och 

väder. Om vi tex dåligt väder så minskar intäkterna med upp till 500kSEK pga 
mindre publik. Dvs risk 500 kSEK. 

• Diskussioner har förts med FIM och XIEMs CEO Danilo Boccadolce. Vi har ok 
att skjuta beslutet till oktober. 

• FMCK behöver tillstånd för att anlägga naturläktare vid banan. 
• FMCK behöver en ekonomisk garanti för själva arrangemanget för att 

kunna ansöka och med säkerhet kunna genomföra ett evenemang av denna 
storlek.  
 
 

FMCK Borås 
Styrelsen 
  



Bilaga: Karta över området 

 
 
 
Bilaga sponsorsutskick: 

 
 
 



Bilaga eventkalkylator 
 
Resultat från https://www.eventimpactcalculator.com/# 
 
Beräkningen som gjorts är konservativ och i grova drag baserad på en publik om 
5000 personer.  
 
Ekonomi 
10 480 000 SEK 

Extern sponsring 
100 000 SEK 

Intern sponsring 
400 000 SEK 

Betalt arbete 
100 000 SEK 

Ideellt arbete 
600 000 SEK 

Miljö 
162 816 kg2 mil56 143 mil109 

Socialt 
14 480 000 SEK 
  

https://www.eventimpactcalculator.com/


Bilaga kalkyl: 
 

• FIM / XIEM costs and participation 350 kSEK (may be negotiated down to 200 
kSEK depending on two year deals, city race etc) 
 

• FMCK expenditures and work: 
3 ambulances (Saturday and Sunday only) - in reality 2 = 12k*2*2= 72kSEK 
2 doctors (one with FIM license) only Saturday and Sunday - in reality 1 = 
24kSEK 
4 hostess (Sunday only) – 0kSEK 
8 cups (5 kSEK) 
1 or 2 marshalls on the track for each location (around 20/25 in total) - we will 
need 75-100 volunteers during these days. 
Tax your federation with FIM and FIM Europe tax 
Race insurance (5 kSEK) 
Meals for staff (20 kSEK) 
The technical commissioners and the race director provide from federation (5 
kSEK) 
 
New and access public area - 10kSEK for gravel roads. Volunteer work 
removing trees etc.  
Fence - 20kSEK rent round track. 
Sound - 30kSEK sound and speaker. 
Extra kiosk - 10kSEK. 
Track work - gravel, posts etc - 50kSEK 
Promotions/media – 50kSEK 
SVEMO - ca 10kSEK. 
Miscellaneous at least 20kSEK 
Volunteer work estimated to 2000h before competition and 2000h during - 0kr 

• Total out: 650kSEK 
 

• Revenue before: 
Sponsor program: Estimated to 100-150kSEK. 

• Revenue during competition: 
Public 500 to 4000*100 entry fee + Kiosk 100kSEK-200kSEK = 150-600kSEK 
depending on weather 

• Total in: 250 to 750kSEK 
 
Results in risk/reward depending on weather: -400 / +100 kSEK 
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The riders, the motorbikes, the battle, all in one name

supermoto



riders
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We have 20 permanent riders in s1gp and 20 riders in the s2 

european class, coming from 10 diffErent Nations.

These riders are the fastest in the World 

and National champions.

riders coming from 10 countries



team
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10 professional team

HONDA TM FACTORY SUZUKI



action
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emotions
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paddock  COLOURs
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public and show
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Collateral events will be organized during the 

GP weekend such as car and motorbike show 

and autograph session with the riders.



promo clip
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click here for promo clip vision

https://www.supermotos1gp.com/VIDEO/XiemSportel2020_V2.mp4


location postcard
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Supermoto is a well-know motor sport wich remain affordable of countries who’s

strategy is to provide their country worldwide through sporting events.

The “postcrad” is small clip showing the most attractiva locations of the hosting

country/region/city , this postacard is inserted into the broadcasts and all highlights

programs of the Supermoto World Championship Round concerned.

The postcard is particualry interesting for the local Ministry of Tourism providing a celan

healthy image for the country, region and city.

We invite you to push the play button below to see the example of the postcard of

the Supermoto event in Jerez de la Frontera - Spain.

click here for vision

https://www.supermotos1gp.com/VIDEO/Postcard_jerez.mp4


sponsor benefits
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PODIUM tv advertising panels paddock stand

interviews panel sponsor bridge

CORPORATE COMMUNICATION 

THROUGH POSTERS, 

ADVERTISEMENTS IN MAGAZINES 

AND EDITORIAL focus



structures
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logistic truck hospitality truck

tv monitor for live classification vip area



structures
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pit lane one of logistic points

start bridge sponsor bridge

PODIUM



tv coverage
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96 
COUNTRIES

5 
COntinents

96   C O U N T R I E S

A N D   5   C O N T I N E N T s

R E C E I V E D

S U P E R M O T O

2 6  M N   M A G A Z I N E

M O R E   T H A N

3 0   M I L L I O N   P E O P L E

T U N E D   IN   T O   WA T C H

S U P E R M O T O

O N   T E L E V I S I O N



web site advantage

40% Visit during

the all weekend

of each Grand Prix

25% v is i t  dur ing

the  monday

af te r  each

Grand Pr ix

The average length

of stay of 70% of the visitor

is about 8 minutes!

ADVANTAGE

VISIBILIT Y

SIDE SPONSOR ON

ALL WEBSITE PAGES

285.000 VISIT ! 

OVER 285.000 VISITS

CERTIFICATED

IN ONE YEAR !

LONG STAY !

AVERAGE TIME

OF A VISIT

ON THE WEB SITE 8 MINUTES

15



social network
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G U A R A N T E E D   V IS I B I L I T Y   T O   O U R   S P O N S O R   A N D   PA R T N E R S

click here TO VIEW THE CHANNEL

We have ours S1GP YouTube Channel where we uploaded every video: 

26mn, news, on board camera, team report and every video extra, 

has an averange of more than 215.000 visualizations in six months.

https://www.youtube.com/user/S1GPchannel/featured


people profile
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XIEM is te company that manages the exclusive television, marketing

and promotional worldwide rights of the Supermoto World and

European Championship and the FIM Supermoto of Nations.

FOR MORE INFORMATION CONTACT US AT:

Alessandro Erzegovaz

Management Coordinator

ae@xiem.ch

XIEM SA

Avenue de la Gare, 56

1920 Martigny – Switzerlad

www.SupermotoS1GP.com

18

COMPANY profile
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MORE INFO:

SUPERMOTOS1GP.com

We are Supermoto



Motorstadion 
Borås

Borås stad, FoF och TME
2020 09 08



Sammanfattning

• FMCK Borås
• Vill arrangera Supermoto VM 2021 och 

behöver en ekonomisk garanti för att 
kunna genomföra en tävling av dess 
dignitet

• Vill bygga ut området för att möjliggöra 
för fler aktiviteter i olika åldersgrupper 
samtidigt som det skapar mervärde och 
nytta för föreningslivet och gemene 
man. 



Vad vill vi med motorstadion ?

• Supermoto VM
• Legacy satsning (innebär ”Borås motorstadion skall utvecklas till ett 

modernt motorsportcentrum”)
• Utveckling av området, utveckla för unga, körskolor, elbilar, drifting, 

knattecross, cykling mm

• Enduro område (separat ärende och förslag skickat!)



Supermoto VM till 
Borås 2021 ?

• Vi vill sätta Borås på kartan och arrangera
ett VM sommaren 2021.



Möjligheter VM

• Borås 400 år
• Sätta staden på kartan mitt i sommaren
• Ett SM med 600 personer publik bidrar enl evenemangskalkylatorn:

• Ekonomi 743 500 SEK, Ideellt arbete 100 000 SEK, 
Mediavärde 100 000 SEK, Socialt 10 620 000 SEK

• Ett VM är 10ggr större och kommer generera mycket mer pengar in 
till staden än vad tävlingen omsätter.

• Möjliggör fler stora evenemang i framtiden



VM budget och risk

• Kostnad för tävling ca 600kSEK. 
• Intäkt 200kSEK-800kSEK. 
• Kalkylen varierar mycket beroende på sponsorprogram, 

marknadsföring och väder. Om vi tex misslyckas med marknadsföring
eller får dåligt väder så minskar intäkterna med ca 3-400kSEK pga
mindre publik. 

• Diskussioner har förts med FIM (Internationella Motorcykelförbundet) 
och XIEM (FIMs eventbolag), CEO Danilo Boccadolce. Vi har ok att
skjuta beslutet till oktober.



Vad vill vi med ett Supermoto VM

• Vi behöver en ekonomisk garanti för att kunna genomföra ett 
evenemang av denna storlek. Iom situationen vi är i så har ett 
sponsorsprogram inte kunnat säkras.

• Vi vill med detta ha sagt att vi vill från Borås Stad ha en 
förlustgaranti för att kunna gå vidare med ansökan till FIM.



Legacy satsning:
”Borås motorstadion skall utvecklas till 
ett modernt motorsportcentrum”

• Viktigt att vi kan peka på de mjuka värdena 
också (utifrån de legacy-satsningar som är 
önskvärda) och vad evenemanget kan ge 
utöver rena turistekonomiska vinster. 
Exempelvis om Borås Stad investerar i 
motorstadion så behöver det vara en 
investering som kommer fler till nytta och 
under en längre tid.



Legacy: Möjligheter

• Möjlighet för att utveckla körning för unga, personer från 
utanförskapsområden, tjejer och handikappade.

• Möjlighet att minska den olovliga körningen på gator och torg
• Möjlighet att genomföra stora evenemang
• Möjlighet till utveckling av körning med drifting, crosscart, legendcars, 

elfordon, cyklar m.m.
• Möjlighet för körskolor, Polis och säkerhetsutbildning i bl.a. SMC 

(Sveriges MotorCyklister) regi.
• Möjlighet att inom Motocross täcka gapet för förare 9-14 år



Legacy omfattar främst:
- Gokartbana närmast sjön
- Supermoto/drifting/folkrace 
bana nedan, blandat asfalt och 
grus



Legacy: Rent konkret, vad behöver 
motorstadion?

• För legacy satsningen behöver FMCK ekonomiskt stöd för att
• Asfaltera större delar av ”supermoto/drifting/folkrace” bana
• Bygga ihop kart och ”supermoto/drifting/folkrace” bana
• Bygga publik ”läktare”
• Bygga publikparkering (ej med på nästa bild)
• Bygga mellancrossbana (ej med på nästa bild)



Mörkblått: Asfaltslinga
Ljusblått: Innerplan
Grönt: Publikparkering
Orange: Hopbyggnad av banor



Legacy: Utmaningar 
för utbyggnad av banor och verksamhet

• Jurist som tittat på befintligt tillstånd
• Hopbyggnad av Supermoto samt Kartbana anses ligga inom ramen för 

tillståndet.
• Mellancrossbana anses ligga inom tillståndets ramar.
• Utbyggnad av publikområde behöver vi hjälp med från kommunen för att 

utforma och få lov att bygga.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nuvarande tillstånd begränsande och miljö har antagit en ganska hård tolkning och lägger mycket tid. Fmck har anlitat en jurist för att syna tillståndet för motorsport på Borås motorstadion, med syftet att kunna genomföra de förändringar vi önskar med parkering, mellan-cross-bana, läktare mm. Vi vill inte säga upp gällande tillstånd pga tid och kostnader. (tillfälliga tillstånd utöver befintligt samt ändring i befintligt) (utan grund och ofta strategiska)Patrik Kerttu tittar på de klagomål som kommit in. Han försöker sammanställa ett material till Fritid och folkhälsa som beskriver hur vi upplever oss motarbetade. Materialet kommer vara faktabaserat, objektivt, konkret och något som går att ta ställning till. Vi börjar med att uppvakta FoF med materialet, de kan i sin tur uppvakta politikerna om de anser det nödvändigt. Vi har själva möjligheten att uppvakta politiken.



Sammanfattningsvis

• Satsningar för VM, andra evenemang, legacy och utveckling för unga 
går alla mer eller mindre i varandra.

• I det korta perspektivet så vill vi arrangera ett VM och bygga om 
banan så att det ger möjligheten för fortsatt utveckling.

• I det långa perspektivet så ger en utbyggnad av området möjligheter 
for fortsatt tillväxt av både befintlig och ny verksamhet.



Mervärden

• Bygger vi ut banan med kommunens stöd så finns värdet kvar. Vi 
framtidssäkrar området för en annan utveckling än den verksamhet 
som finns där idag.



Nyttan

• För gemene man i Borås så blir motorstadion ett mer attraktivt 
tillskott. Vi hoppas med detta kunna satsa på framtiden och inte vara 
kvar i det gamla.

• Upptagningsområdet är mycket bra och det finns inget liknande i 
närregionen och det innebär att Borås blir attraktivare.

• Möjlighet för att utveckla körning för unga, personer från 
utanförskapsområden, tjejer och handikappade.



Scenario 1: 
Supermoto VM

• Ett Supermoto VM omfattar en del 
ombyggnationer av banan för att vi skall 
kunna leverera en tävling av den klass det 
kräver. Vid ombyggnation så ger det en 
möjlighet att anordna fortsatt stora 
evenemang. 

• Utöver det stora publikvärde med dess 
intäkter som finns så är det ett stort PR 
värde, ett VM är ett VM. 



Scenario 2: Evenemang på 
asfalt, det långa perspektivet

• Supermoto och Drifting växer och 
attraherar mycket publik. Med utbyggnad 
av banorna så möjliggörs stora evenemang

• Sporterna är lättillgängliga och fyller ett 
gap från 15  år då många ungdomar slutar 
med karting och motocross

• Båda sporterna har ett stort 
upptagningsområde

• Finns inga andra anläggningar inom 
närområdet, stor potential



Scenario 3: Hyrkart
för unga
• Med  asfaltsslinga på supermoto/drifting/folkrace 

så ges möjlighet för fler typer av fordon att köra på 
bana anpassad för ändamålet och hyrkarten kan 
utveckla sin verksamhet.

• De hyrkartar som finns ute idag är för kraftfulla. Vi 
har pratat med hyrkarten om att använda kartar 
med avstängningsfunktion så att yngre kan köra.

• Med utbyggnad av banorna så kan vi utveckla 
verksamheten för unga:

• Motorsvagare kart med avstängningsfunktion
• Körskolor
• Elbilar, elkart och elcyklar
• Drifting (en övergång efter kartingen då dom 

flesta slutar innan 15)



Scenario 3 forts: Utveckling för unga, personer 
från utanförskapsområden, tjejer, handikappade
• Utveckling för 

• Unga efter 15: 
Det är vanligt att unga slutar efter 15 år och vi ser en stor möjlighet att fånga upp 
dessa med nya typer av fordon, som tex drifting.

• Personer från utanförskapsområden:
Vi vill kunna erbjuda möjlighet till organiserad gokarträning för att involvera, aktivera 
och integrera in i föreningslivet 

• Tjejer:
Vi vill kunna erbjuda möjligheten att utöva en mansdominerad sport på deras villkor

• Handikappsatsning:
Fordon anpassade för handikappade.

• Ett första förslag som åtgärd är att anordna hyrkartkörning som 
skolaktivitet eller fritidsgårdssyssla på en utbyggd bana. Även andra fordon 
än kart är möjliga.



Scenario 4: Körskola
och säkerhet
• Om innerplan asfalteras så kan körskolor 

använda detta som en halkbana. Vi har 
haft diskussioner med körskolor sedan 
tidigare men innan dess vi asfalterat 
kommer vi inte få till ett avtal.

• Med en asfalterad innerplan så möjliggör 
det körning för bl.a. Polis och SMC att 
utöva teknik och säkerhetsutbildningar.

• Asfaltering med längre slinga ger också 
möjlighet att köra trafikträning och 
manöverträning. Dagens slinga är for kort 
och inte säker nog för vanlig bil.



Scenario 5: Cyklister

• Idag lånar vi ut gokartbanan till cyklister 
som tränar på landsvägs tekniker, 
omkörningar etc under säkra former. Kan vi 
slå ihop banorna så ger det möjlighet till 
mycket större sällskap i organiserad form.

• Asfaltering med längre slinga ger också 
möjlighet att träna med elcyklar. Elcyklar 
ligger idag under SVEMOs regi och kommer 
då omfattas av FMCK i framtiden.



Scenario 6: 
Knattecross

• Utbyggnad av mellancrossbana fyller gapet 
för barn mellan 9 och 14 år. Idag finns ingen 
dedikerad bana för dom och steget till den 
stora banan är i många fall för stort.

• En mellancrossbana kommer göra klubben 
mycket mer attraktiv för barn upp till 14 år 
och det är en viktig del för att behålla 
många i Borås.
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Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 
tertial 2 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppdrag 
som inte ingår i budget och översända denna till Kommunstyrelsen för 
kännedom.        

        

Ärendet i sin helhet 
Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 
budget redovisas dessa i två gånger årligen. Fritids-och folkhälsonämnden har 
vid tidpunkten för redovisningen fem uppdrag från Kommunfullmäktige 
utanför budget. Alla uppdragen har sin utgångspunkt i personalekonomisk 
redovisning och är påbörjade. 
 
Fullständig redovisning av uppdragen framgår i bilagan.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppdrag 
som inte ingår i budget och översända denna till Kommunstyrelsen för 
kännedom.               

 

Beslutsunderlag 
1. Rapport, uppdrag som inte ingår i budget tertial 2 2020, Fritids- och 
folkhälsonämnden 2020-09-30 
2. "[Bilaga, datum]"                                 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 
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Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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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. 

 Delvis genomfört Fritids- och folkhälsonämnden 
I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs 
dialog med medarbetare om att kvarstå i tjänst efter 65  år. 
Förvaltningen kommunicerar i olika sammanhang att man är 
positiv till arbete efter 65 år och där medarbetare som närmar 
sig pension har direkta önskemål om att kvarstå i anställning 
försöker förvaltningen tillmötesgå detta så långt det är möjligt. 
Inom förvaltningen är det framför allt badverksamheten som har 
en fysisk ansträngande arbetsmiljö. Inom verksamheten har man 
sedan tidigare arbetat med insatser för att få medarbetare att 
orka fram till 65 år. Detta arbete kommer fortsätta. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Delvis genomfört Fritids- och folkhälsonämnden 
Förvaltningen har en hög andel av medarbetare som arbetar 
heltid. Förvaltningen behöver fortsätta att motivera kvinnor att i 
högre utsträckning att arbeta heltid då statistik visar att det är fler 
kvinnor än män som väljer att arbeta deltid. För att möjliggöra 
detta organiseras arbetet så långt det är möjligt så att arbete och 
familjeliv går att förena. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Delvis genomfört Fritids- och folkhälsonämnden 
Förvaltningen arbetar för att minska sjukfrånvaron genom att 
aktivt arbeta med rehabilitering och uppföljning av hög 
korttidssjukfrånvaron, det vill säga de som är borta från arbetet 
på grund av sjukdom vid minst fyra tillfällen under ett år. 
Förvaltningen har intensifierat arbetet i nära samarbete mellan 
HR, chefer och fackliga företrädare. Rutiner och nya arbetssätt 
ses över. Förvaltningen planerar att öka sitt samarbetat med den 
centrala enheten organisationshälsan samt företagshälsovården, 
i form av chefsstöd och arbetsmiljöinsatser för enskilda 
arbetsplatser samt uppföljning av insatser. Sammantaget 
hoppas förvaltningen det ska ge resultat. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Delvis genomfört Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden har beslutat att förvaltningen ska 
intensifiera sitt digitaliseringsarbete. En kartläggning av 
pågående arbete, behov och framtida möjligheter har påbörjats 
och kommer rapporteras till nämnden under året. Kartläggningen 
berör alla verksamheter och syftar till att ge ett underlag till hur 
digitaliseringsarbetet på förvaltningen kan organiseras och 
utvecklas. Förvaltningen är medveten om att digitaliseringen är 



Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020, nämndens rapport 3(3) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 
starkt förknippat med verksamhetsutveckling vilket påverkar 
arbetssätt, förhållningssätt och rutiner för medarbetare vilket i sin 
tur kommer påverka arbetsmiljöarbetet och kompetensbehovet 
på både kort och lång sikt. Det ställer krav på kontinuerlig 
kompetensutveckling av förvaltningens befintliga medarbetare 
samtidigt som det kommer att kräva kompetens inom 
förändringsledning hos framförallt chefer för att minska friktionen 
till ett digitalt arbetsliv.  

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

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

 Delvis genomfört Fritids- och folkhälsonämnden 
Förvaltningen samverkar med Jobb Borås och några 
verksamheter tar regelbundet emot personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Förvaltningen planerar att i samband med 
framtagandet av en kompetensförsörjningsplan se över 
möjligheten att differentiera arbetsuppgifter och bredda 
rekryteringen för att i större utsträckning skapa förutsättningar 
för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få 
möjlighet till anställning i Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
Arbetet kommer även innebära att arbetstid frigörs för 
grunduppdraget och att kompetenser används mer effektivt. I 
samband med framtagandet av en kompetensförsörjningsplan 
kommer det identifiera insatser som kan samordnas gemensamt 
inom staden. 
På grund av årets pandemi har arbetet med framtagandet av en 
kompetensförsörjningsplan inte kunnat starta och förvaltningen 
bedömer att det inte kommer att kunna prioriteras under 2020 på 
grund av de uppgifter som stått tillbaka under vårens pandemi. 
Förvaltningen har en ambition att starta arbetslag som kan 
arbeta i våra olika friluftsområden, där vi har spår och leder samt 
utebadplatser. I dessa områden finns lämpliga och meningsfulla 
arbetsobjekt, som är till nytta för kommuninvånarna och 
besökare. En handledare/arbetsledare kan ombesörja 3-4 
arbetstagare som kommer från målgruppen med 
funktionsnedsatta. 
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 Anhörigstöd för barn och unga 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden har tagit del av remissen kring anhörigstöd för 
ban och unga. Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen.      

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden har tagit del av remissen kring anhörigstöd för 
ban och unga. Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen.  
I remissen föreslås ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden gällande icke- 
biståndsbedömt anhörigstöd för barn och unga. Fritids- och folkhälsonämnden 
ser positivt på inrättandet att ett riktat anhörigstöd till barn och unga som ett 
komplement till det stöd som finns tillgängligt för barn och unga idag. 
 
Utgångspunkten för Fritids- och folkhälsonämndens svar ligger i nämndens 
uppdrag. Bland annat har nämnden ansvar för att erbjuda meningsfull fritid till 
barn och unga, folkhälsoarbetet och för det politiska samarbetsuppdraget 
Lokalt inflytande. Inom ramen för detta samordnar och deltar nämnden i olika 
samverkanforum för barn och unga. Verksamheterna under nämndens 
ansvarsområde möter också barn, unga och familjer på fritiden samt stödjer 
stadens föreningsliv, vilka i sin tur möter målgruppen. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden känner igen bilden av att barn och unga som 
mår dåligt av olika anledningar ökar och att det finns behov av särskilt stöd till 
målgruppen barn och unga som anhöriga. I Välfärdsbokslutet följer nämnden 
indikatorer från de hälsoenkäter som eleverna själva fyller i när de går i årskurs 
sex, åtta och ettan på gymnasiet. Resultatet visar att den upplevda psykiska 
ohälsan ökar och att fler barn anger sig uppleva psykosomatiska besvär.  
 
Tydligaste ökningen ser vi hos unga fickor. Detta ställer allt högre krav på 
verksamheter både när det gäller generella och riktade insatser.   
I utredningen görs kopplingar till barnkonventionen och barns rätt till stöd av 
samhället. Fritids- och folkhälsonämnden vill särskilt understryka detta 
perspektiv i sitt svar. Utifrån barnrättsperspektivet har barn och unga rätt till 
stöd och det är kommunens ansvar att tillgodose relevant stöd utifrån barnets 
behov. 
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I utredningen belyser man förutsättningarna för att inrätta ett anhörigstöd till 
barn och unga. Idag erbjuder kommunen ett anhörigstöd till vuxna, det finns 
inget riktat stöd till barn och unga specifikt kring anhörigstöd. Det finns idag 
olika verksamheter som möter barn, och därmed även denna specifika 
målgrupp -barn i behov av anhörigstöd utifrån sitt respektive ansvar. Ett 
exempel på mötesplatser som bedrivs i samverkan och där olika slags stöd ges 
till familjer, är familjecentraler.  
 
Civilsamhället erbjuder också visst stöd och kan vara en viktig aktör att 
samverka med.  En förstärkning av befintliga verksamheter innebär också ett 
utökat generellt stöd till barn och unga. Fritids- och folkhälsonämnden delar 
uppfattningen att befintliga verksamheter som idag möter dessa barn behöver 
få utökad kunskap för att möta upp och hänvisa barnen till rätt stödform. Om 
ett anhörigstöd för barn inrättas är det av yttersta vikt att kunskapen om det 
sprids genom befintliga samverkansforum. 
 
I utredningen lyfts fram att barn i behov av anhörigstöd är en heterogen grupp 
med olika slags behov. För att möta upp dessa behövs samverkan av många 
verksamheter som idag organisatoriskt är placerade inom olika förvaltningar. 
Denna samverkan finns idag till viss del men behöver förstärkas och utökas så 
att barns behov bäst kan mötas utifrån kompetens, och att vi minskar risken att 
frågorna ramlar mellan stolarna.  

 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Anhörigstöd för barn- och unga 
                               

Beslutet expedieras till 
1. Vård- och äldrenämnden 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 61 Dnr VAN 2020-00123 1.1.3.1 

Remiss: Anhörigstöd för barn och unga 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att skicka utredningen om anhörigstöd till 
barn och unga på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 
folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, med sista svarsdatum 2020-08-31.        

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 
till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet. Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen.  

Utredningen visar att det finns behov av anhörigstöd till barn.  Enligt 5 kap 10§ 
socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 
stödjer en närstående som har funktionshinder. Detta lagkrav är förtydligat 
genom barnkonventionen som blev svensk lag den 1 januari 2020.   

Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för 
personer från 18 år och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i 
efterfrågan, visar att det finns behov av anhörigstöd till barn.  För att gynna 
samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så 
att kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan 
fungerar på ett optimalt sätt.  

I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-
20, ställde sig nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel 
avsätts i budget. Vård- och äldrenämnden saknar anslag i budget för en 
utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför finansiering.  

Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens 
reglemente behöver uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla 
åldrar. Vård- och äldrenämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige gör 
följande tillägg i Vård- och äldrenämndens reglemente: ”Vård- och 
äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.”  

Eftersom ärendet omfattar hela Borås Stad skickas ärendet på remiss till de 
nämnder som främst berörs, dvs Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 
folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, med sista svarsdatum 2020-08-31.     
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Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

1. Utredning: Anhörigstöd till barn och unga         

 

Ärendet skickas på remiss till 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

3. Arbetslivsnämnden 

4. Förskolenämnden 

5. Grundskolenämnden 

6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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Remiss: Remiss: Anhörigstöd för barn och unga 

 

Remissinstanser 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

3. Arbetslivsnämnden 

4. Förskolenämnden 

5. Grundskolenämnden 

6. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Remissvaren ska ha kommit in till Vård- och äldrenämnden senast den 2020-

08-31. Remissvaren skickas i elektronisk form till van.diarium@boras.se.  

Ange diarienummer VAN 2020-00123 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Vård- och äldrenämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Karin Redberg 
Handläggare 

mailto:van.diarium@boras.se
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Uppdrag 
 
I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd till barn och unga 
som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller andra i sin närhet. 
 
 

Definitioner  
 
Anhöriga och närstående 
Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder.  
 
Inom anhörigstöd definieras termer enligt följande:  
Den som ger stöd, hjälp eller omsorg är anhörig. Det kan t.ex. vara en familjemedlem, vän eller 
granne. Den som får stöd, hjälp eller omsorg är närstående. Ofta blandas de båda termerna och 
används synonymt. Termerna anhörig och närstående används inte konsekvent i lagtexterna.   
 
Stöd till anhöriga är till för personer som stödjer eller hjälper en person som har missbruks- eller 
beroendeproblem, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder. 
Anhöriga är ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp men ibland kan anhöriga behöva råd 
och stöd själva för att orka hjälpa.  
 
Barn 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av 
FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett 
bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska det i alla 
åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionen 
definierar barn som varje människa under 18 år. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. 
Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela 
världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder 
eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker 
föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men ålägger samtidigt staten 
ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp. 
 
Barn som anhöriga   
Barn som anhöriga växer upp i en familj där de påverkas av någon annans bekymmer. Det kan 
vara en vuxen i familjen eller ett syskon som har t.ex. allvarlig fysisk sjukdom eller skada, psykisk 
ohälsa eller funktionsnedsättning, missbruksproblematik/beroende eller där våld förekommer i 
familjen. Barn som anhöriga är en heterogen grupp med olika behov och deras liv påverkas på 
skiftande sätt av situationen i familjen.  
 
Unga omsorgsgivare 
Begreppet unga omsorgsgivare är en översättning av det engelska begreppet ”Young Carers” och 
berör barn och unga under 18 år som regelbundet vårdar, hjälper eller ger stöd åt en person som 
står dem nära. Det kan vara att t.ex. hjälpa en närstående med att klä på sig eller med hygienen, 
dvs hjälpa till för att den närstående ska klara vardagen. Den person som tar emot omsorg är ofta 
en förälder, men det kan även vara ett syskon, en mor- eller farförälder eller annan släkting, som 
på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller av 
annan anledning har ett behov av omsorg, stöd eller vård.  
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Att barn utövar en viss grad av omsorg anses vara hälsosamt för den psykosociala utvecklingen i 
många samhällen och i vissa sammanhang är det nödvändigt för familjers överlevnad. Det är 
dock numera känt att det finns barn som har omfattande och regelbundna omsorgsuppdrag, 
vilket kan leda till betydande begränsningar i deras utveckling, delaktighet och möjligheter. Sedan 
slutet av 90-talet finns det bland forskare, beslutsfattare, sociala välfärdsinstitutioner och 
professionella inom hälso-, social- och sjukvårdsområdet, i bland annat USA, Storbritannien och 
Australien, ett växande intresse för unga omsorgsgivares förutsättningar. 
 
 

Beskrivning av anhörigstöd till barn  
 
Både Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) och Socialstyrelsen har tagit fram 
stödmaterial till de verksamheter som arbetar med barn som anhöriga, eftersom arbetssätten och 
metoderna för anhörigstöd till barn är annorlunda jämfört med det anhörigstöd som ges till 
personer över 18 år. För vuxna handlar det framför allt om samtal. Vuxna kan både ta egna beslut 
och har vanligtvis förmåga att själva förändra i sin situation, men barnen behöver ett stöd där det 
oftare handlar om att ”göra” saker, inte bara prata. Barn pratar när fokus är på aktivitet. Barn 
behöver också ett annat stöd i att arbeta med sig själva och sin roll. De har också behov av att 
höra andras berättelser och veta om att de inte är ensamma i sin situation.  
 
Även om arbetssätten och metoderna skiljer sig åt, är det viktigt att anhörigkonsulenter har en 
samsyn på anhörigperspektivet. Det rör strukturella perspektiv, vad det innebär att vara anhörig 
samt kring uppdatering i forskning som rör anhörigstöd.    
 
De biståndsbedömda insatserna i form av exempelvis hemtjänst och som ges till t.ex. föräldrar, är 
tänkta att ges i den omfattningen att barnen inte behöver ta det ansvar som insatsen ska ge, men 
enligt NKA visar forskning att det inte är så i Sverige idag. Det är därför anhörigstöd till barn 
behövs. Samhället ger inte tillräckligt med hjälp, utan barnen får istället ta ett ansvar de inte 
borde. 
 
När föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa och allvarlig sjukdom får vård inom sjukvården, 
måste barnens situation och behov uppmärksammas. Detsamma gäller om en förälder avlider. 
Detta är reglerat i 5 kap 7 § hälso- och sjukvårdslagen och i de situationerna har hälso- och 
sjukvården ett särskilt ansvar. Därför är anhörigstödets samverkan med hälso- och sjukvården 
viktig för att barnet ska få det stöd som behövs.   
 
För att kunna identifiera och nå ut till anhöriga under 18 år behöver medarbetare inom 
verksamheter i Borås Stad som möter barn, ha en god kompetens kring anhörigstöd. Medarbetare 
som möter barn behöver kunskap i barns och ungas kultur, dvs hur barn och unga lever, 
eftersom barn och unga inte själva söker upp anhörigstödet. Anledningarna till att barn inte själva 
söker stöd är flera, t.ex att de inte har kunskap om att det finns stöd att få och hur man vänder 
sig dit, eller att situationen barnet lever i upplevs skamfylld. 
 
Inom skolan, t.ex. inom elevhälsan, är inriktningen att arbeta med barn som har bekymmer i 
skolan. Bekymmer i skolan kan dock bero på många olika saker. När det är barnets anhörigansvar 
som är problemet behövs individuellt stöd med fokus på just problemet, samt stöd i grupp för att 
hjälpa barnen. Skolan kan inte ge det kontinuerliga stöd som behövs i anhörigrollen och 
anhörigstöd är inte skolans ansvarsområde. Däremot behövs ett tätt samarbete mellan 
anhörigstöd och skolan för att nå barnen.  
 



5 
 

Föreningar som Barnens rätt i samhället (BRIS) och Jourhavande kompis, fyller också en 
funktion för barn som upplever svårigheter, men de söker inte upp barn utan arbetar endast med 
barn som själva aktivt tar kontakt. Dessa föreningar behöver anhörigstödet också samverka med.  
 
För att anhörigstödet ska nå målgruppen behövs alltså samverkan med verksamheter som träffar 
barnen, bland annat förskolan, skolan, individ- och familjeomsorgen, Södra Älvsborgs sjukhus, 
barn- och ungdomshabiliteringen, Svenska kyrkan, föreningar och organisationer. En sådan 
verksamhet och samverkan finns inte idag och skulle ta tid och resurser att bygga upp.  
 
Borås Stad har genom att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 
förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar om att ge barn som 
anhöriga stöd. Det handlar bland annat om hälsa och trygghet och att förebygga psykisk ohälsa. I 
detta arbete är anhörigstöd en viktig del.  
 
 

Statistik om barn som anhöriga 
 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) arbetar på uppdrag av regeringen med att forska 
kring, bevaka och utveckla kompetens i anhörigfrågor. De har stort fokus på barn som anhöriga. 
Deras studier visar att många barn växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Det får 
ofta allvarliga konsekvenser för deras hälsa, skolgång och arbetsliv. Detta gäller även vid förälders 
allvarliga sjukdom eller död. Med stöd till barnen och föräldrarna kan mönstret mellan 
generationerna brytas. Studier visar följande statistik kring barn som anhöriga:  

 Närmare åtta procent av barnen under uppväxten har en förälder med så allvarligt 
missbruk eller psykisk ohälsa att föräldern får sjukhusvård. När även öppen vård för 
missbruk eller psykisk ohälsa samt missbruksrelaterade domar räknas in, är andelen barn 
17 procent. 

 Av unga med missbrukande föräldrar är det mer än dubbelt så många som går ut 
grundskolan med ofullständiga betyg jämfört med övriga unga. De som gått gymnasiet 
fullföljer inte lika ofta som andra med jämförbara betyg, en eftergymnasial utbildning.  

 När en förälder vårdats för missbruk är det fyra till sju gånger fler unga som utvecklar 
eget missbruk jämfört med andra unga. Dödligheten under tiden som ung vuxen är 
nästan tre gånger högre. Försörjningsstöd är fyra gånger vanligare hos barn till föräldrar 
med missbruk.  

 Två till tre gånger fler av dem som haft en förälder som sjukhusvårdats för psykisk ohälsa 
har som unga vuxna själva vårdats inom psykiatrisk specialistvård. Även sjukhusvårdade 
självmordsförsök är trefaldigt högre i anhöriggruppen. 

 Närmare sex procent av barnen har under uppväxten en förälder med cancer. Om 
förälderns sjukdom är allvarlig är det vanligare med sämre skolprestationer hos barnen. 
De mest påtagliga negativa konsekvenserna för barnen i vuxen ålder är en ökad risk för 
missbruk och kriminalitet jämfört med andra jämnåriga. 

 Drygt tre procent av barnen drabbas under uppväxten av att en förälder avlider. En 
uppföljning av barnen vid 30–35 års ålder visar att dubbelt så många lider av psykisk 
ohälsa jämfört med andra. Barn till föräldrar som avlidit genom olycka, självmord eller 
våld har i ung vuxen ålder fem gånger oftare vårdats för missbruk och tre–fyra gånger 
oftare för självmordsförsök. Mer än dubbelt så många hade själva avlidit jämfört med 
övriga unga. 

 Tre procent av 15-åringarna stannar hemma från skolan en dag i veckan för att ta hand 
om någon hemma. 
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Den risk som en genetisk sårbarhet för missbruk och psykisk ohälsa innebär kan motverkas 
genom goda relationer och en god uppväxtmiljö. Ett anpassat stöd kan göra att familjerna och 
barnen får det bättre här och nu – och hindra att problemen förs vidare till nästa generation.  
 
Många barn lever med föräldrar med olika svårigheter, men det är också många barn som lever 
med en syskonrelation som påverkar dem nu och som kommer att prägla livet framöver. Det 
finns idag inga uppgifter om hur många barn som har ett syskon med svårigheter, men det finns 
en medvetenhet kring att barn som har en syster eller bror med t.ex. funktionsnedsättning 
behöver anhörigstöd.  Det har gjorts studier i hur det är att vara ”vuxensyskon” dvs någon som 
vuxit upp med ett syskon med svårigheter. I studierna framkommer vikten av att barn får hjälp 
tidigt, innan de blir vuxensyskon. 
 
Det har också visat sig att många unga ger hjälp till en kompis, genom att faktiskt ta ansvar t.ex 
ringa och väcka någon som inte mår bra och annars riskerar att inte komma upp till skolan, följer 
med på möten/besök till skolsköterska el. dyl. Anhörigbegreppet är alltså brett även för barn. 
 
Enligt ekonomiska analyser som NKA har genomfört, skulle kostnaderna för samhället kunna 
minska med 35 miljarder per år om barn med missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa i familjen inte 
själva utvecklar detta i vuxen ålder. Anhörigstöd är alltså en folkhälsofråga och handlar om att 
arbeta förebyggande.  
 
 

Anhörigstöd i Borås Stad– nulägesbeskrivning  
 
Indirekt stöd 
Indirekt stöd är stöd som ges till närstående och ges indirekt till anhöriga. Exempel på detta är 
hemvårdsbidrag, dagverksamhet, avlastning, korttid, assistans, hemtjänst, vård- och 
omsorgsboende mm. alltså insatser som ges till den man ger stöd men som indirekt avlastar den 
anhörige.  
 
 
Direkt anhörigstöd 

Personer som hjälper en närstående kan vända sig till anhörigkonsulenterna som ger ett direkt 
anhörigstöd. Anhörigkonsulenterna erbjuder bland annat rekreation, föreläsningar, utbildningar, 
caféer, grupper, enskilda samtal mm. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt och dokumenterar 
inget. Vård- och äldrenämnden har fyra anhörigkonsulenter och de finns på Träffpunkt 
Simonsland. Enligt Vård- och äldrenämndens reglemente ansvarar anhörigkonsulenterna för 
personer från och över 18 år. Barn ingår inte i denna målgrupp.  
 
 
Yxhammarsmottagningen – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Yxhammarmottagningen inom Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet för vuxna har 
idag som ett av sina uppdrag att i dialog med föräldrar, som är de som söker stöd, belysa barnets 
situation och göra det tydligt hur missbruket påverkar barnet. Detta syftar till att se om barnet 
behöver få stöd och skydd samt att bidra till förälderns egen insikt och motivation att förbättra 
sin situation.  
 
 
Hopptornet - Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Hopptornets verksamhet, riktar sig för närvarande till barn vars föräldrar är separerade. 
Hopptornet är en del av Dialogcentrum, den interna öppenvården för barn, ungdomar och 
familjer. Hopptornet har avsatta resurser för att bedriva en grupp per halvår om ca 10 tillfällen. 
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Detta omfattar även enskilda intervjuer med barnen/ungdomar, kontakter med föräldrar med 
mera. Det finns hela tiden en viss kö med ett antal barn/ungdomar. Denna verksamhet når alltså 
en viktig, men liten och begränsad, grupp barn. Verksamheten har begränsade resurser och 
behovet är, enligt statistik från NKA (se ovan), större än vad som kan tillgodoses. Exempelvis har 
vårdnadstvister som avgörs i domstolar ökat fördubblats på tio år, enligt en sammanställning som 
Sveriges Television gjorde 2017 (2007: 3.247 st och 2016 6.324 st) 
 
 
Övrigt anhörigstöd för barn och unga 

Vissa föreningar har någon typ av stöd, bland annat IOGT-NTO. För familjer där någon 
familjemedlem eller nära anhörig är frihetsberövad finns Solrosen, som drivs av Göteborgs 
Räddningsmission i samverkan med Erikshjälpen. Förutom det direkta arbetet med dessa familjer 
bidrar Solrosen även med kunskaper till andra organisationer som möter målgruppen, samt 
verkar för barnperspektivet i förhållande till Kriminalvården. Verksamheten finns i Göteborg och 
Borås.  
 
I Borås Stad finns inget anhörigstöd utöver det som redovisats ovan. Det stöd som Individ- och 
familjeomsorgsnämndens verksamheter ger, är ett stöd till en del av en familj. Det är bara de 
familjer som Individ- och familjeomsorgen får kontakt med. Idag finns inget sammanhållet 
anhörigstöd för barn och unga, varken på kommunal eller regional nivå. Frågan har lyfts i 
Närvårdssamverkan men ingen verksamhet har utökats eller startats.   
 
 

Utvecklingen kring anhörigstödet i Borås Stad 
 
För tio år sedan var fokus på att stödja anhöriga till personer med åldersrelaterad problematik, 
t.ex. demenssjukdom. Idag är efterfrågan på anhörigstöd mestadels från andra målgrupper, främst 
från anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Många som söker upp anhörigstödet är anhöriga 
till andra nämnders målgrupper, t.ex. Sociala omsorgsnämnden, Individ- och familjenämnden och 
Grundskolenämnden.  
 
Inom ramen för projektet ”Ett gott liv var dag” blev anhörigkonsulenterna ansvariga för att 
utreda varför anhörigstödet i Borås Stad inte omfattar barn och ungdomar under 18 år, samt att 
utreda hur anhörigstöd till syskon och barn till personer med funktionshinder kan anordnas.  I 
slutrapporten konstaterades att behovet av stöd till barn som anhöriga är stort, inte bara i den 
målgrupp som de inom projektet vände sig till, utan generellt. För att klara ett eventuellt uppdrag 
att ge anhörigstöd till barn behöver såväl personella som kompetensmässiga resurser tillföras. 
Likaså påtalades att samverkansformer behöver arbetas fram för att nå barnen.  
 
Efter slutrapporten har anhörigkonsulenterna aktualiserat frågan vid flera tillfällen och gjort 
försök att inventera vilka aktörer som erbjuder någon form av direkt stöd till barn som anhöriga i 
Borås stad.  
 
Varje vecka blir anhörigkonsulenterna kontaktade av föräldrar, elevhälsan och annan 
skolpersonal, biståndshandläggare, sjukvården m.fl med förfrågan om stöd till barn. 
Förfrågningarna ökar varje år. Anhörigkonsulenterna kan utifrån uppdraget idag, inte ge stöd till 
barn, mer än i sällsynta undantagsfall. Det finns i de flesta fall inga andra aktörer att hänvisa till. 
Det anhörigstöd som individ- och familjeomsorgsnämnden erbjuder är snarare riktat till hela 
familjen än är ett anhörigstöd. Stödet är också begränsat både vad gäller målgrupp och 
omfattning.   
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Behovsprognos 
 
Behovet av att utveckla anhörigstödet till att omfatta barn är stort i hela Sverige, enligt de studier 
som NKA genomfört. Vård- och äldrenämnden tillstyrkte 2019-05-20 en motion om att utöka 
anhörigstödet till att omfatta barn, men förutsatte att medel avsätts i budget för utökat 
anhörigstöd. För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och kompetens. 
Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få förutsättningar att skaffa sig riktad 
kompetens och bygga samverkan t.ex. med skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra 
organisationer. Detta inryms inte i befintlig verksamhet som anhörigstödet utför idag.    
 
Idag får anhörigkonsulenterna på Träffpunkt Simonsland många förfrågningar om stöd, men 
anhörigstödet har idag inte barn som målgrupp. Anhörigstödet kan upplevas mer neutralt och 
mindre skamfyllt att ta kontakt med än att söka ett stöd inom Individ- och familjeomsorgen där 
föräldrarna får sitt stöd eller olika insatser och där hela familjen har samma handläggare.  
 
Vård- och äldrenämndens planering för god vård och omsorg vid demenssjukdom, är framtaget i 
syfte att arbeta mer strategiskt med demensområdet eftersom antalet demenssjuka kommer att 
öka i framtiden. I planeringsdokumentet är ett av utvecklingsområdena att utveckla anhörigstödet 
till unga, eftersom sjukdomen ibland drabbar personer som har barn som är under 18 år.  
 
När det gäller målgruppen barn till missbrukande föräldrar finns det dock en inneboende 
svårighet när det gäller att stödja och få barn/ungdomar till samtal. Föräldrar vill vanligtvis inte 
skada sina barn utan vill ge barn det stöd som kan finnas, men när de vet eller anar att de orsakar 
sina barn svårigheter pga sitt missbruk är det vanligt att de undviker att tala vidare om detta. För 
att kunna nå barn som lever i missbruksmiljöer, krävs mer och relativt omfattande uppsökande 
och motiverande insatser. Att medge att ens barn behöver stöd utifrån en missbruksproblematik 
är skamfyllt för föräldrarna medan separationer är vanligt och inte uppfattas på samma sätt. 
Yxhammarmottagningen kan för de personer de kommer i kontakt med, synliggöra och 
rekommendera samtalsstöd för eventuella barn/ ungdomar men det krävs ytterligare insatser för 
att motivera föräldrarna och fånga upp barnen. 
 
I en utredning om anhörigstöd gör Individ- och familjeomsorgnämnden bedömningen att stöd 
till barn som anhöriga bäst skulle kunna tillgodoses genom ett utökat ansvar för Vård- och 
äldrenämndens anhörigstöd. Stödet för barn under 18 år skulle då bli ett tydligt allmänt riktat 
stöd. Detta skulle underlätta för såväl barn som föräldrar, att ta en kontakt. Anhörigstödet som är 
fokuserat på att hjälpa anhöriga och arbeta allmänt inriktat, har även lättare att anpassa sitt arbete 
och planera olika former av verksamhet för målgruppen. Hopptornet och liknande 
verksamhetsformer med avgränsat uppdrag och resurser kopplat till andra insatser inom individ- 
och familjenämnden, är mer individinriktade och vanligtvis behovsbedömda. 
 
Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden har idag inget anhörigstöd, men båda 
nämndernas verksamhet möter barn, men endast indirekt. I den mån anhörigstöd behövs 
hänvisas till Vård- och äldrenämndens anhörigkonsulenter alternativt specialistmottagningar inom 
Västra Götalandsregionen, t.ex. öppenvårdsmottagning eller habilitering. Vid oro görs 
orosanmälan till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Det finns idag inget stöd för barn inom 
de två nämndernas verksamheter, samtidigt som barn med närstående med t.ex. psykisk ohälsa, 
har det mycket svårt. Sociala omsorgsnämndens verksamheter ser att det behövs trygga vuxna att 
vända sig till och som är anonymare än i skolan. Skolan kan vara den enda platsen som barnet får 
vara sig själv och ingen vet om hur barnet har det hemma. Att ha ett fristående allmänt stöd där 
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inget dokumenteras innebär en lägre tröskel att söka och ta emot hjälp, och skulle därmed ha en 
förebyggande och skyddande effekt.  
 
För att gynna samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så att 
kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan fungerar på ett optimalt 
sätt. Anhörigstödets budget visar kostnader på ca 600 000 kr/år per anhörigkonsulent. I denna 
kostnad är inte hyra av lokaler inräknad. Vård- och äldrenämnden saknar idag anslag i budget för 
en utökning av anhörigstödet.  
 
 

FN:s konvention om barnets rättigheter ställer krav på den 
offentliga sektorn 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, blev svensk 
lag den 1 januari 2020. Detta ställer högre krav än tidigare på Borås Stad, att ta hänsyn till och 
arbeta för barns bästa. Det innebär att hela den offentliga sektorn och dess anställda ska 
respektera och uppfylla barnkonventionen. Barnkonventionen är en viktig utgångspunkt även för 
information, råd och stöd till barn och unga som anhöriga. Några av barnkonventionens 
grundprinciper som är tillämpliga på barn som anhöriga är: 

 artikel 3 som handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barn.  

 artikel 3:2 om skydd och omvårdnad, som handlar om att ett barn ska tillförsäkras sådant 
skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de 
rättigheter och skyldigheter som tillkommer barnets vårdnadshavare. 

 artikel 12 om delaktighet, som anger att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och 
höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till dess ålder 
och mognad. 

 artikel 17 om information, som anger att barnet ska ha tillgång till information och 
material från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att 
främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa. 

 artikel 18 om stöd i föräldraansvaret, som bl.a. handlar om att staten ska ge lämpligt 
bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran. 

 artikel 24 om barnets rätt till jämlik hälsa, som bl.a. tar upp att staten ska sträva efter att 
till fullo förverkliga barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa och vidta lämpliga åtgärder för 
att utveckla förebyggande hälsovård och föräldrarådgivning. 

 artikel 31 om rätt till lek, vila och fritid, som bl.a. handlar om barnets rätt till vila, fritid, 
lek och rekreation anpassad till barnets ålder. 

 
 

Omvärldsbevakning 
 
Det är få kommuner som erbjuder ett samlat anhörigstöd till barn. I Boråsregionen är det endast 
Ulricehamns kommun som har anhörigstöd för barn. Svenljunga och Tranemo kommuner har 
stöd till barn i begränsad utsträckning. 
 
I Ulricehamns kommun riktar sig anhörigstödet till alla. Ulricehamns kommun har sedan en 
omorganisering 2011-01-01 inga facknämnder och arbetar verksamhetsövergripande, dels genom 
en styrgrupp, för att nå ut till barn som behöver anhörigstöd. Anhörigkonsulenten samverkar 
också med föreningar, sjukvård, kyrkor, studieförbund eller frivilliga organisationer. 
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I Uddevalla kommun är anhörigstödet organiserat i en anhörigcentral. Anhörigstöd ges till alla 
som är familjemedlem eller släkting, en god vän eller granne till någon som är långvarigt sjuk, 
äldre eller har en funktionsnedsättning. Stödet ges också till barn/ungdom till förälder eller 
syskon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. De som är anhöriga till någon som har 
missbruks- eller beroendeproblematik, erbjuds stöd och hjälp från kommunen via två andra 
verksamheter i kommunen (Kompassen och Musslan)som ger stöd till barn. Anhörigcentralen 
samverkar även med föreningar, kyrkor, organisationer, studieförbund och andra frivilliga. 
 
 

Slutsatser 
 
Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder. Socialtjänstlagen tar inte hänsyn till ålder. Samtidigt blev 
barnkonventionen svensk lag den 1 januari 2020. I barnkonventionen är flera av artiklarna 
tillämpbara på anhörigstöd. Anhörigstöd till barn var alltså redan innan barnkonventionen blev 
svensk lag, ett lagkrav. Detta lagkrav är förtydligat genom barnkonventionen.  Borås Stad har 
dessutom redan, genom att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 
förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar om att ge barn som 
anhöriga stöd.  
 
Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för personer från 18 år 
och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i efterfrågan, visar att det finns behov 
av anhörigstöd till barn.  Om det förhindras att barn själva utvecklar den problematik som svåra 
familjeförhållanden innebär, kan Borås Stad minska sina kostnader i framtiden. I Sverige är den 
ekonomiska beräkningen av minskningen ca 35 miljarder kronor per år enligt NKA.  
 
Mot bakgrund av ovan behöver Borås Stad upprätta anhörigstöd för barn. Även om arbetssätten 
och metoderna skiljer sig åt, behöver anhörigkonsulenterna ha en samsyn på anhörigperspektivet. 
För att gynna samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så att 
kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan fungerar på ett optimalt 
sätt.  
 
I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-20, ställde sig 
nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel avsätts i budget. Vård- och 
äldrenämnden saknar anslag i budget för en utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför 
finansiering.  
 
Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens reglemente behöver 
uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla åldrar. Vård- och äldrenämnden 
föreslår därför att Kommunfullmäktige gör följande tillägg i Vård- och äldrenämndens 
reglemente: ”Vård- och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås 
Stad.” 
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Från: VAN.diarium@boras.se 
Skickat: den 31 augusti 2020 12:31 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Kopia: Johanna Jönsson 
Ämne: Remiss: Anhörigstöd för barn och unga 
Bifogade filer: Missiv.pdf; Beslut-202000123-VAN-§ 61.pdf; 

Utredning 2020-05-06 Anhörigstöd.pdf 
 

 Hej! 

  

Översänder remiss om anhörigstöd till barn och unga, utredning, enligt överenskommelse. Av 
någon anledning har Fritids- och folkhälsonämnden missats i utskicket av remissen - viket vi 
beklagar. 

  

Om det är möjligt att få ett svar, om än preliminärt, från Fritids- och folkhälsonämnden före 
Vård- och äldrenämndens sammanträde 2020-09-21, emottages det tacksamt! Era synpunkter är 
viktiga samtidigt som ärendet behöver behandlas i Vård- och äldrenämnden den 21 september. Vi 
beklagar denna situation! 

  

Hör gärna av er om ni har frågor! 

  

Vänliga Hälsningar 

Karin Redberg 

Utredare, Vård- och äldreförvaltningen 

 
 
Aktuella handlingar för ärende 202000123, Remiss: Anhörigstöd för barn och unga bifogas detta 
e-postmeddelande 
 
Länk till ärendet: 
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Borås Stads samverkan med externa parter kring barn 
och unga 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna svar på 
revisionsrapporten ”Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och 
unga” samt översänder det till Stadsrevisionen.  
        

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har deltagit en granskning avseende samverkan 
med externa parter, vilken genomförts av BDO AB på uppdrag av 
Stadsrevisionen i Borås Stad. Granskningen visar att det finns ändamålsenliga 
dokument för styrning och ansvarsfördelning men det saknas en gemensam 
målbild för vad samverkan ska leda till, men bedömer samverkan överlag som 
tillfredsställande.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden delar flera av de slutsatser som utredningen 
visar på och anser att det behövs en tydligare styrning med prioriteringar om 
vad som ska åstadkommas och hur avgränsningen ser ut, en gemensam målbild.  
 
Granskningen har inte inkluderat civilsamhället vilket är centralt för nämndens 
arbete genom utvecklingen av och med föreningslivet, inom 
Överenskommelsen och i det lokala folkhälsoarbetet samt ANDT- och det 
trygghetsskapande arbetet. Inom nämndens ansvarsområde avseende det lokala 
samarbetsuppdraget Lokalt inflytande, inkluderas såväl friskolor, näringsliv, 
föreningsliv, samfund och andra externa parter. Även kärnverksamheter som 
mötesplatserna och öppenungdomsverksamhet samverkar med föreningslivet 
för att bredda verksamheten och nå högre måluppfyllelse. 
               

Ärendet i sin helhet 
På uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad har BDO AB genomfört en 
granskning av samverkan med externa parter kring barn och unga. 
Granskningen omfattar flera nämnder, varav Fritids- och folkhälsonämnden är 
en, samt ett urval av friskolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och 
kommunala bostadsbolag. Syftet med granskningen är att bedöma om 
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samverkan är ändamålsenlig med utgångspunkt i lagstiftningen, allmänna råd 
och lokala styrdokument.   
Granskningen visar att samverkan som granskats mellan kommunens 
verksamheter och externa parter överlag är tillfredsställande. Det finns 
ändamålsenliga dokument för styrning och ansvarsfördelning men det saknas 
en gemensam målbild för vad samverkan ska leda till. Samverkan ska fungera 
som stödprocesser till kärnverksamheterna men tenderar att kompensera för de 
organisatoriska mellanrum som uppstår mellan förvaltningarnas uppdrag och 
mandat.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden anser att en fungerande samverkan bygger på att 
verksamheterna har en grundstabilitet och tid för att samverka. Samverkan 
förutsätter att berörda parter rör sig i periferin till varandra och har ett 
gemensamt syfte och mål för samverkan. Genom samverkan blir resultatet 
bättre för målgruppen men det är inte alltid resurssparande, utan förutsätter 
fungerande grundverksamheter för att tillsammans nå ännu längre.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden anser att kärnverksamheterna behöver stärkas 
för att ge utrymme och möjlighet till ändamålsenlig samverkan. För att, som 
revisionen pekar på, stärka arbetet för målgruppen och inte kompensera de 
brister och glapp som finns. Det behövs en tydligare styrning med prioriteringar 
om vad som ska åstadkommas och hur avgränsningen ser ut, det vill säga den 
gemensamma målbilden.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden har det politiska samarbetsuppdraget avseende 
Lokalt inflytande, vilket ska följas upp under hösten/vintern 20/21. Sedan 
tidigare revisionsrapport om samverkan kring barn och unga har friskolorna 
initierats i nätverksarbetet kring barn och unga. Inom ramen för allt ANDT-
arbete ingår även friskolor utifrån ett målgruppsperspektiv. De nätverk som 
samordnas inom uppdraget innehåller en rad olika externa samverkansparter, 
såsom näringsliv, föreningsliv, samfund, regionen med fler.  
 
Under sommaren 2020 initierades ett uppdrag som syftar till att förbättra 
samverkan kring mötesplatserna i staden. Det är Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen tillsammans med Arbetslivsförvaltningen, Vård- och 
äldreförvaltningen, Kulturförvaltningen och AB Bostäder som ska ta fram 
skriftliga avtal för att främja samverkan på mötesplatserna för att ytterst stärka 
verksamheten gentemot invånarna. 
 
Stadsrevisionen har inte inkluderat civilsamhället i sin revision, vilka är en 
extern aktör som nämnden arbetar mycket tillsammans med, bland annat inom 
ramen för överenskommelsen och inom föreningslivet. Föreningslivet är ett 
komplement till stadens verksamhet och nämndens ambition är att stärka dem 
ytterligare för att gynna utvecklingen på våra bostadsområden för barn och 
unga. Föreningslivet är oberoende och styr sin egen agenda, men de nya 
föreningsbidragen medger stöd till föreningar som vill göra extra för 
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målgruppen barn och unga. Nämnden samverkar med flera förningar för att 
främja barn och ungas fritid, där föreningar öppnar upp för 
ungdomsverksamhet i syfte att nå fler från målgruppen och erbjuda fler barn 
och unga en meningsfull fritid. 
  
Det finns andra uppdrag som nämnden har, vilka skulle behöva tydligare 
målformuleringar för att uppnås i samverkan, såsom simkunnigheten. Därför 
har arbetet med en vattensäker kommun initierats tillsammans med Svenska 
livräddningssällskapet och berörda nämnder och bolag, i syfte att öka 
kunskapen om vatten och höja simkunnigheten.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga 
                              

Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen 
 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



Från: Revisionskontoret 
Skickat: den 31 mars 2020 12:00 
Till: Svante Stomberg; Kommunstyrelsen Diarium; Ulf Olsson; Tom Andersson; 

Malin Carlsson; Niklas Arvidsson; Annette Persson Carlson; Kerstin 
Hermansson; Andreas Exner; Anna Svalander; Pär Arvidsson Fäldt; 
Grundskolenämnden Diarium; Per Carlsson; Ulf Sjösten; Susanne Karlander; 
Christer Samuelsson; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Diarium; 
Andreas Cerny; Oliver Öberg; Leila Pekkala; Ina Furtenbach Lindén; 
Förskolenämnden Diarium; Andreas Ekström; Marie Fridén; Erik Johnson; 
Hans Abrahamsson; Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium; Mats 
Tolfsson; Hasse Ikävalko; Kristina Ramsälv Waldenström; Magnus Stenmark; 
Sociala omsorgsnämnden Diarium; Yvonne Persson; Mattias Karlsson; Britt-
Marie Halldén; Tommy Jingfors; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 
Håkan Eriksson; Magnus Sjödahl; Christer Lundberg 

Ämne: Ändrad svarstid för Revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa 
parter kring barn och unga 

 
Hej! 
 
Med anledning av Coronasituationen har Stadsrevisionen beslutat att ändra svarsdatumet för 
Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga till: 
 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2020-09-30. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Revisionskontoret 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Borås Stad - Revisionskontoret 
Sturegatan 42, 501 80 Borås 
033 -35 71 56   
0768-88 71 56 
boras.se 

 

Från: Revisionskontoret  
Skickat: den 24 februari 2020 10:18 
Till: Svante Stomberg <Svante.Stomberg@boras.se>; Kommunstyrelsen Diarium <KS.diarium@boras.se>; 
Ulf Olsson <Ulf.Olsson@boras.se>; Tom Andersson <tom.andersson@boras.se>; Malin Carlsson 
<malin.carlsson@boras.se>; Niklas Arvidsson <niklas.arvidsson@boras.se>; Annette Persson Carlson 
<annette.carlson@boras.se>; Kerstin Hermansson <kerstin.hermansson@boras.se>; Andreas Exner 
<andreas.exner@boras.se>; Anna Svalander <anna.svalander@boras.se>; Pär Arvidsson Fäldt 
<par.faldt@boras.se>; Grundskolenämnden Diarium <GRN.diarium@boras.se>; Per Carlsson 
<per.carlsson@politiker.boras.se>; Ulf Sjösten <ulf.sjosten@politiker.boras.se>; Susanne Karlander 
<susanne.karlander@politiker.boras.se>; Christer Samuelsson <christer.samuelsson@boras.se>; 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Diarium <UN.diarium@boras.se>; Andreas Cerny 
<andreas.cerny@politiker.boras.se>; Oliver Öberg <oliver.oberg@politiker.boras.se>; Leila Pekkala 
<leila.pekkala@politiker.boras.se>; Ina Furtenbach Lindén <ina.furtenbach.linden@boras.se>; 
Förskolenämnden Diarium <FN.diarium@boras.se>; Andreas Ekström 
<andreas.ekstrom@politiker.boras.se>; Marie Fridén <marie.friden@politiker.boras.se>; Erik Johnson 
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<erik.johnson@politiker.boras.se>; Hans Abrahamsson <Hans.Abrahamsson@boras.se>; Individ- och 
familjeomsorgsnämnden Diarium <IFON.diarium@boras.se>; Mats Tolfsson 
<mats.tolfsson@politiker.boras.se>; Hasse Ikävalko <hasse.ikavalko@politiker.boras.se>; Kristina 
Ramsälv Waldenström <kristina.waldenstrom@politiker.boras.se>; Magnus Stenmark 
<magnus.stenmark@boras.se>; Sociala omsorgsnämnden Diarium <SON.diarium@boras.se>; Yvonne 
Persson <yvonne.persson@politiker.boras.se>; Mattias Karlsson <mattias2.karlsson@politiker.boras.se>; 
Britt-Marie Halldén <britt-marie.hallden@politiker.boras.se>; Tommy Jingfors 
<tommy.jingfors@boras.se>; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium <FF.diarium@boras.se>; Håkan 
Eriksson <hakan.eriksson@politiker.boras.se>; Magnus Sjödahl <magnus.sjodahl@politiker.boras.se>; 
Christer Lundberg <christer.lundberg@politiker.boras.se> 
Ämne: Revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga 
 
Översänder Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga.  
 
Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2020-05-29. 

 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Revisionskontoret 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Borås Stad - Revisionskontoret 
Sturegatan 42, 501 80 Borås 
033 -35 71 56   
0768-88 71 56 
boras.se 
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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



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

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 Stad  |  Stadsrevisionen•

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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Från: Revisionskontoret 
Skickat: den 31 mars 2020 12:00 
Till: Svante Stomberg; Kommunstyrelsen Diarium; Ulf Olsson; Tom Andersson; 

Malin Carlsson; Niklas Arvidsson; Annette Persson Carlson; Kerstin 
Hermansson; Andreas Exner; Anna Svalander; Pär Arvidsson Fäldt; 
Grundskolenämnden Diarium; Per Carlsson; Ulf Sjösten; Susanne Karlander; 
Christer Samuelsson; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Diarium; 
Andreas Cerny; Oliver Öberg; Leila Pekkala; Ina Furtenbach Lindén; 
Förskolenämnden Diarium; Andreas Ekström; Marie Fridén; Erik Johnson; 
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Sociala omsorgsnämnden Diarium; Yvonne Persson; Mattias Karlsson; Britt-
Marie Halldén; Tommy Jingfors; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 
Håkan Eriksson; Magnus Sjödahl; Christer Lundberg 

Ämne: Ändrad svarstid för Revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa 
parter kring barn och unga 

 
Hej! 
 
Med anledning av Coronasituationen har Stadsrevisionen beslutat att ändra svarsdatumet för 
Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga till: 
 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2020-09-30. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Revisionskontoret 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Borås Stad - Revisionskontoret 
Sturegatan 42, 501 80 Borås 
033 -35 71 56   
0768-88 71 56 
boras.se 
 

Från: Revisionskontoret  
Skickat: den 24 februari 2020 10:18 
Till: Svante Stomberg <Svante.Stomberg@boras.se>; Kommunstyrelsen Diarium <KS.diarium@boras.se>; 
Ulf Olsson <Ulf.Olsson@boras.se>; Tom Andersson <tom.andersson@boras.se>; Malin Carlsson 
<malin.carlsson@boras.se>; Niklas Arvidsson <niklas.arvidsson@boras.se>; Annette Persson Carlson 
<annette.carlson@boras.se>; Kerstin Hermansson <kerstin.hermansson@boras.se>; Andreas Exner 
<andreas.exner@boras.se>; Anna Svalander <anna.svalander@boras.se>; Pär Arvidsson Fäldt 
<par.faldt@boras.se>; Grundskolenämnden Diarium <GRN.diarium@boras.se>; Per Carlsson 
<per.carlsson@politiker.boras.se>; Ulf Sjösten <ulf.sjosten@politiker.boras.se>; Susanne Karlander 
<susanne.karlander@politiker.boras.se>; Christer Samuelsson <christer.samuelsson@boras.se>; 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Diarium <UN.diarium@boras.se>; Andreas Cerny 
<andreas.cerny@politiker.boras.se>; Oliver Öberg <oliver.oberg@politiker.boras.se>; Leila Pekkala 
<leila.pekkala@politiker.boras.se>; Ina Furtenbach Lindén <ina.furtenbach.linden@boras.se>; 
Förskolenämnden Diarium <FN.diarium@boras.se>; Andreas Ekström 
<andreas.ekstrom@politiker.boras.se>; Marie Fridén <marie.friden@politiker.boras.se>; Erik Johnson 

mailto:Svante.Stomberg@boras.se
mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:Ulf.Olsson@boras.se
mailto:tom.andersson@boras.se
mailto:malin.carlsson@boras.se
mailto:niklas.arvidsson@boras.se
mailto:annette.carlson@boras.se
mailto:kerstin.hermansson@boras.se
mailto:andreas.exner@boras.se
mailto:anna.svalander@boras.se
mailto:par.faldt@boras.se
mailto:GRN.diarium@boras.se
mailto:per.carlsson@politiker.boras.se
mailto:ulf.sjosten@politiker.boras.se
mailto:susanne.karlander@politiker.boras.se
mailto:christer.samuelsson@boras.se
mailto:UN.diarium@boras.se
mailto:andreas.cerny@politiker.boras.se
mailto:oliver.oberg@politiker.boras.se
mailto:leila.pekkala@politiker.boras.se
mailto:ina.furtenbach.linden@boras.se
mailto:FN.diarium@boras.se
mailto:andreas.ekstrom@politiker.boras.se
mailto:marie.friden@politiker.boras.se


<erik.johnson@politiker.boras.se>; Hans Abrahamsson <Hans.Abrahamsson@boras.se>; Individ- och 
familjeomsorgsnämnden Diarium <IFON.diarium@boras.se>; Mats Tolfsson 
<mats.tolfsson@politiker.boras.se>; Hasse Ikävalko <hasse.ikavalko@politiker.boras.se>; Kristina 
Ramsälv Waldenström <kristina.waldenstrom@politiker.boras.se>; Magnus Stenmark 
<magnus.stenmark@boras.se>; Sociala omsorgsnämnden Diarium <SON.diarium@boras.se>; Yvonne 
Persson <yvonne.persson@politiker.boras.se>; Mattias Karlsson <mattias2.karlsson@politiker.boras.se>; 
Britt-Marie Halldén <britt-marie.hallden@politiker.boras.se>; Tommy Jingfors 
<tommy.jingfors@boras.se>; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium <FF.diarium@boras.se>; Håkan 
Eriksson <hakan.eriksson@politiker.boras.se>; Magnus Sjödahl <magnus.sjodahl@politiker.boras.se>; 
Christer Lundberg <christer.lundberg@politiker.boras.se> 
Ämne: Revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga 
 
Översänder Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga.  
 
Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2020-05-29. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Revisionskontoret 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Borås Stad - Revisionskontoret 
Sturegatan 42, 501 80 Borås 
033 -35 71 56   
0768-88 71 56 
boras.se 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033-35 72 19 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-09-30 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00107 3.7.1.0 
 

  

 

Möjlighet att flytta folkhälsomedel på grund av Covid-
19 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner ansökan till Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden om att flytta folkhälsomedel till 2021 på grund av covid-19 
och översänder skrivelsen till Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och till 
Kommunstyrelsen för kännedom. 
        

 Ärendet i sin helhet 
Borås Stad har samverkansavtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
avseende lokalt folkhälsoarbete. Avsikten med avtalen är att underlätta det 
tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större 
genomslagskraft.  
Nuvarande samverkansavtal avseende folkhälsa löper ut vid årsskiftet, och 
enligt avtalen ska de medel som inte förbrukats återbetalas till respektive 
huvudman. På grund av Covid-19 kommer vissa av årets folkhälsoinsatser inte 
kunna genomföras enligt plan och därmed har Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden gett möjlighet att flytta folkhälsomedel till 2021 för de 
insatser som uteblivit.  
 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har angett följande kriterier för insatserna 
som flyttas fram: 
 
• Att de finns med i verksamhetsplan 2020 men har uteblivit på grund av 

covid-19  
• Att de ligger linje med Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål ”skillnader 

i livsvillkor och hälsa ska minska” samt stadens prioriterade mål  
• Att de är riktade till någon av målgrupperna barn och unga, äldre, personer 

med funktionsnedsättning eller grupp som särskilt drabbats av 
konsekvenser till följd av covid-19  

• Att de är 50/50-finansierad av hälso- och sjukvårdsnämnden och staden, 
samt att stadens finansiering kan vara av annan karaktär än ekonomiska 
medel.  

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Borås Stad, ansöker härmed genom Fritids- och folkhälsonämnden, om 
att flytta 250 000 kr av folkhälsomedel till 2021, på grund av utebliva 
insatser i samband med covid-19. 
 
Flytten av medel avser nedanstående insatser, vilka riktar sig till prioriterade 
målgrupper, de följer verksamhetsplanen och kraven på samfinansiering.  
 
Insats  Målgrupp  Syfte  Kronor  
Simskola för 
kvinnor. Höstens 
kurs flyttas till våren 
då två kurser 
erbjuds.  
 

Kvinnor som 
inte kan 
simma i 
vuxen ålder 

Höja simkunnigheten hos kvinnor 
i syfte att bli mer självständiga, 
främja fysisk aktivitet samt öka 
förutsättningarna att de tar med 
sina barn och familjer till olika 
vattenaktiviteter.   

50 000 kr  

Utställning Årsrika, 
flyttas fram till 
hösten 2021  

Alla 
intresserade, 
men seniorer 
i synnerhet  
 

Utställningen Årsrika som skildrar 
äldre människor liv i text och 
bilder ska ställas ut på Träffpunkt 
Simonsland 

50 000 kr 

Enkätundersökning 
ang äldres hälsa, 
flyttas till 2021 
 

Äldre Enkätundersökningen syftar till 
att ge bättre statistik och kunskap 
avseende målgruppens äldres 
hälsa och mående 

100 000 kr  

Föräldraskapsstöd, 
kurser/föreläsningar 
flyttas fram till 
våren 2021  
 

Föräldrar 
och/eller 
andra 
anhöriga 

Föräldraskapsstödskurser erbjuds 
för att stärka föräldrar och 
vårdnadshavare i sin förmåga att 
tillgodose barns rättigheter och 
behov.  

50 000 kr 

               

Beslutsunderlag 
1. Beslut från Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-05-20 § 56 Möjlighet 
att flytta folkhälsomedel på grund av Covid-19 
                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



  

 

 

Protokoll från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 2020-05-20 

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar: 

 

8 (31) 

§ 56 

Möjlighet att flytta folkhälsomedel på grund av Covid-19 

Diarienummer HSNS 2020-00059 

Beslut 

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner möjligheten att flytta 

folkhälsomedel till 2021 på grund av Covid-19. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har samverkansavtal med varje kommun 

inom nämndens geografiska ansvarsområde avseende lokalt folkhälsoarbete. 

Avsikten med avtalen är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett 

bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.  

Nuvarande samverkansavtal avseende folkhälsa löper ut vid årsskiftet, och enligt 

avtalen ska de medel som inte förbrukats återbetalas till respektive huvudman. På 

grund av Covid-19 kommer vissa av årets folkhälsoinsatser inte kunna 

genomföras enligt plan. Koncernkontoret föreslår södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden att ge kommunerna möjlighet att ansöka om att flytta medel 

till kommande år för de insatser som uteblivit. Koncernkontoret föreslår att 

kriterierna för att flytta medlen för insatsen/insatserna ska vara att de: 

 finns med i verksamhetsplan 2020 men har uteblivit på grund av Covid-19 

 ligger linje med nämndens mål ”skillnader i livsvillkor och hälsa ska 

minska” samt kommunens prioriterade mål  

 är riktade till någon av målgrupperna barn och unga, äldre, personer med 

funktionsnedsättning eller grupp som särskilt drabbats av konsekvenser till 

följd av Covid-19 

 är 50/50-finansierad av hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen, 

samt att kommunens finansiering kan vara av annan karaktär än 

ekonomiska medel.    

 

Om medlen inte uppfyller ovannämnda kriterier kan undantag eventuellt göras om 

flyttade medel syftar till att avsluta eller implementera pågående projekt eller 

utvecklingsarbete.  

Ansökan skickas in till nämnden senast den 31 oktober 2020. Nämnden fattar 

beslut med ansökan som grund. Om nämnden godkänner ansökan ska 
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uppföljningen ske inom ramen för ordinarie avtalsuppföljning och tydligt 

redovisas i budgeten. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden överförda medel får 

inte föras över ytterligare ett år utan ska då betalas tillbaka till nämnden. 

Beslutet omfattar följande samverkansavtal: 

HSNS 2016-00041 

HSNS 2016-00042 

HSNS 2016-00043 

HSNS 2016-00044 

HSNS 2016-00045 

HSNS 2016-00046 

HSNS 2016-00047 

HSNS 2016-00048 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2020-04-20 

Skickas till 

 

 bollebygds.kommun@bollebygd.se, eva.lidslot@bollebygd.se 

 boras.stad@boras.se 

 Borås Stad, folkhälsostrateg Åsa Skytt, asa.akytt@boras.se 

 herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se,  

viveca.lundahl@admin.herrljunga.se 

 markskommun@mark.se, lina.sjostrand@mark.se 

 kansliet@svenljunga.se, erika.till@svenljunga.se 

 kommun@tranemo.se, karin.eliasson@tranemo.se 

 kommun@ulricehamn.se, felix.lekare@ulricehamn.se 

 kommunen@vargarda.se, robert.hagstrom@vargarda.se 
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Föreskrifter för avfallshantering 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Borås stads förslag kring 
Avfallsföreskrifter samt översänder det till Kommunstyrelsen.       

 Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Borås stads förslag kring 
Avfallsföreskrifter. Nämnden anser att innehållet i förslaget är positivt. Utifrån 
nämndens uppdrag har vi inga synpunkter att lyfta men betonar vikten av 
återvinning och återbruk för ett långsiktigt hållbarhetsarbete.               

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Föreskrifter för Avfallshantering, 2020-07-01 
                               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
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 
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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. 
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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.  
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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.  
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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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Remiss: Avfallsföreskrifter 

 

Remissinstanser 

1. Alla kommunala nämnder 

2. Kommunala Bostadsbolag 

3. Borås Energi- och miljö AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 30 september. 

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

Ange diarienummer KS 2020-00566 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802
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Hej 

Avfallsförskrifterna skickas hermed på remiss. sisata svarsdatum är den 30 september.  

Hälsningar Susanne Arneborg 
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Svar på revisionsrapport - Ärendeberedningsprocessen 
i Borås Stads nämnder 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka Stadsrevisionens förslag 
om att en gemensam ärendeberedningsprocess för samtliga nämnder bör 
införas med av Kommunfullmäktige beslutade gemensamma vägledande 
principer och bestämmelser för ärendens beredning.        

Ärendet i sin helhet 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningsprocessen i Borås Stads nämnder 
med syftet att göra en bedömning om nämndernas ärendeberedning är 
ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. Revisionen har påvisat att 
nämndernas ärendeberedning varierar i stor utsträckning och att 
förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika förutsättningar då beslut ska 
fattas. Efter granskningen har Fritids- och folkhälsonämndens 
ärendeberedning, i likhet med flertalet nämnders, inte bedömts vara helt 
ändamålsenlig. Nämnden bör förbättra transparensen i ärendeberedningen och 
tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina 
ärendeskrivelser. Vidare behöver säkerställas att beredningsunderlagen är 
sakliga, opartiska, baserade på professionell sakkunskap och att de omfattar en 
allsidig belysning av aktuella områden.  
 
Ur demokratisynpunkt är det viktigt med tydlighet, saklighet, opartiskhet och 
transparens och det är nämndens uppfattning att en gemensamt beslutad 
ärendeberedning för samtliga kommunens nämnder är eftersträvansvärd. 
Fritids- och folkhälsonämnden delar Stadsrevisionens bedömning om att en för 
staden gemensam ärendeberedningsprocess bör införas.                

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder,  
2020-02-26                                
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Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen 
 

 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

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

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

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

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

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

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

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

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat i bilagd rapport.

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

Bill Johansson     Boris Preijde 
Ordförande första revisorsgruppen  Ordförande andra revisorsgruppen

Missiv
  2020-02-17

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Ärendeberedning i  
Borås Stads nämnder

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna 
i Borås Stads nämnder ser olika ut i flera avseenden. I 
granskningen konstateras att det finns variationer i nämn
dernas ärendeberedningsprocesser gällande förekomsten 
av fem av tio processteg. Nämndernas arbetsformer inom 
respektive processteg visar också på skillnader. De flesta 
nämnderna har olika former av interna processbeskriv
ningar, lathundar eller tidsscheman som stöd för just sin 
ärendeberedningsprocess. 

3



Trots de skillnader som finns visar granskningen att 
det går att urskilja två huvudsakliga typer av ärende
beredningsprocesser hos Borås Stads nämnder.Den för
sta huvudtypen följer i större omfattning dokumentet 
Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder. 
Dessa processer medför i varierande grad politisk avstäm
ning före och under beredningsarbetet och avstämning 
med nämndsordförande inför nämnd sammanträde. 
Dessa nämnder använder sig också av dokumentmal
len för ärendeskrivelser i Ciceron vilket innebär att både 
nämndens ordförande och för valtningschef skriver under 
ärendeskrivelser. Sammantaget sker detta i 13 av de gran
skade nämnderna. I en del av dessa nämnder förekommer 
det att man ändrar i ärendeskrivelser efter nämndsam
manträden och att utskickade förslag inför sammanträden 
inte är upprättade och registrerade i diariesystemet trots 
att handlingarna är att betrakta som expedierade. De fles
ta nämnderna expedierar regelmässigt protokollsutdrag, 
ärendeskrivelse och andra underlag efter mötet.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Revisionsfrågor:

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

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

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

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

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

1.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar ärendeberedningsprocessen i följande nämnder: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Lagar, regler, normer och vägledning

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

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

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

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

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

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

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

• rätten att ta del av allmänna handlingar,

• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

• forskningens behov 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

• Redovisa närvaron hos ledamöter och ersättare

• Vilka ärenden som behandlats

• Yrkanden och förslag

• Propositionsordning och omröstningar

• Vilka beslut som fattats och vilka reservationer som inkommit. 

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

2.2.4 Förvaltningslagen (FL) 

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

Detta framgår av följande fyra principer:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• samlar in tillräckligt med information

• genomför en tillräcklig analys av materialet

• utreder vilka beslutsalternativ som är rimliga

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

32 SOU 2015:24; En kommunallag för framtiden, 288ff
33 Ibid. 2015:24
34 Ibid. 2015:24, 290f
35 Ibid. 2015:24, 288f
36 Ibid. 
37 Ibid. 2015:24; 291ff
38 Lundin, Thelander, Öberg, IFAU 2013:11; Det välgrundade beslutet, 2013: Kap. 3.1
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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-
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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 Stad, Miljö- och konsumentnämnden protokoll 2019-02-26 
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Internetkällor
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Borås Stads intranät för anställda:
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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
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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


Från: Revisionskontoret 
Skickat: den 26 februari 2020 10:36 
Till: Svante Stomberg; Kommunstyrelsen Diarium; Ulf Olsson; Tom Andersson; 

Malin Carlsson; Niklas Arvidsson; Annette Persson Carlson; Kerstin 
Hermansson; Andreas Exner; Anna Svalander; Dag Forsström; 
Arbetslivsnämnden Diarium; Bo Johansson; Birgitta Bergman; Mattias 
Danielsson; Tommy Jingfors; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; Håkan 
Eriksson; Magnus Sjödahl; Christer Lundberg; Ina Furtenbach Lindén; 
Förskolenämnden Diarium; Andreas Ekström; Marie Fridén; Erik Johnson; Pär 
Arvidsson Fäldt; Grundskolenämnden Diarium; Per Carlsson; Ulf Sjösten; 
Susanne Karlander; Christer Samuelsson; Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Diarium; Andreas Cerny; Oliver Öberg; Leila 
Pekkala; Hans Abrahamsson; Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium; 
Mats Tolfsson; Hasse Ikävalko; Kristina Ramsälv Waldenström; Eva-Lotta 
Franzén; Kulturnämnden Diarium; Sara Andersson; Falco Güldenpfennig; Lars 
Gustaf Andersson; Anders Waldau; Lokalförsörjningsnämnden Diarium; 
Helene Sandberg; Nils-Åke Björklund; Kjell Hjalmarsson; Agneta Sander; Tage 
Nilsson; Per Månsson; Sofia Bohlin; Miljöförvaltningen Diarium; Jonas Ward; 
Samhällsbyggnadsnämnden Diarium; Morgan Hjalmarsson; Lars-Gunnar 
Comén; Bengt-Arne Bohlin; Kenneth Lundkvist; Servicenämnden Diarium; 
Micael Svensson; Ulf Sjösten; Barbro Nordqvist; Magnus Stenmark; Sociala 
omsorgsnämnden Diarium; Yvonne Persson; Mattias Karlsson; Britt-Marie 
Halldén; Gunnar Isackson; Tekniska nämnden Diarium; Jan Idehed; Paul-Andre 
Safko; Sead Omerovic; Maria Jonsson; Vård- och äldrenämnden Diarium; 
Johan Wikander; Hans Gustafsson; Rose-Marie Liljenby Andersson; Rickard 
Byström; Överförmyndarnämnden Diarium; Christina Frisk; Anna Christensen 

Ämne: Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 
Bifogade filer: Missiv - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder.pdf; Rapportsammandrag - 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder.pdf; Revisionsrapport - 
Ärendeberedning i Borås Stads nämnder.pdf 

 
Översänder Revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder.  
 
Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2020-05-29. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Revisionskontoret 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Borås Stad - Revisionskontoret 
Sturegatan 42, 501 80 Borås 
033 -35 71 56   
0768-88 71 56 
boras.se 
 



Från: Revisionskontoret 
Skickat: den 31 mars 2020 12:00 
Till: Svante Stomberg; Kommunstyrelsen Diarium; Ulf Olsson; Tom Andersson; 

Malin Carlsson; Niklas Arvidsson; Annette Persson Carlson; Kerstin 
Hermansson; Andreas Exner; Anna Svalander; Dag Forsström; 
Arbetslivsnämnden Diarium; Bo Johansson; Birgitta Bergman; Mattias 
Danielsson; Tommy Jingfors; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; Håkan 
Eriksson; Magnus Sjödahl; Christer Lundberg; Ina Furtenbach Lindén; 
Förskolenämnden Diarium; Andreas Ekström; Marie Fridén; Erik Johnson; Pär 
Arvidsson Fäldt; Grundskolenämnden Diarium; Per Carlsson; Ulf Sjösten; 
Susanne Karlander; Christer Samuelsson; Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Diarium; Andreas Cerny; Oliver Öberg; Leila 
Pekkala; Hans Abrahamsson; Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium; 
Mats Tolfsson; Hasse Ikävalko; Kristina Ramsälv Waldenström; Eva-Lotta 
Franzén; Kulturnämnden Diarium; Sara Andersson; Falco Güldenpfennig; Lars 
Gustaf Andersson; Anders Waldau; Lokalförsörjningsnämnden Diarium; 
Helene Sandberg; Nils-Åke Björklund; Kjell Hjalmarsson; Agneta Sander; Tage 
Nilsson; Per Månsson; Sofia Bohlin; Miljöförvaltningen Diarium; Jonas Ward; 
Samhällsbyggnadsnämnden Diarium; Morgan Hjalmarsson; Lars-Gunnar 
Comén; Bengt-Arne Bohlin; Kenneth Lundkvist; Servicenämnden Diarium; 
Micael Svensson; Ulf Sjösten; Barbro Nordqvist; Magnus Stenmark; Sociala 
omsorgsnämnden Diarium; Yvonne Persson; Mattias Karlsson; Britt-Marie 
Halldén; Gunnar Isackson; Tekniska nämnden Diarium; Jan Idehed; Paul-Andre 
Safko; Sead Omerovic; Maria Jonsson; Vård- och äldrenämnden Diarium; 
Johan Wikander; Hans Gustafsson; Rose-Marie Liljenby Andersson; Rickard 
Byström; Överförmyndarnämnden Diarium; Christina Frisk; Anna Christensen 

Ämne: Ändrad svarstid för Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 
nämnder 

 
Hej! 
 
Med anledning av Coronasituationen har Stadsrevisionen beslutat att ändra svarsdatumet för 
Revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder till: 
 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2020-09-30. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Revisionskontoret 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Borås Stad - Revisionskontoret 
Sturegatan 42, 501 80 Borås 
033 -35 71 56   
0768-88 71 56 
boras.se 
 

Från: Revisionskontoret  
Skickat: den 26 februari 2020 10:36 
Till: Svante Stomberg <Svante.Stomberg@boras.se>; Kommunstyrelsen Diarium <KS.diarium@boras.se>; 

mailto:Svante.Stomberg@boras.se
mailto:KS.diarium@boras.se


Ulf Olsson <Ulf.Olsson@boras.se>; Tom Andersson <tom.andersson@boras.se>; Malin Carlsson 
<malin.carlsson@boras.se>; Niklas Arvidsson <niklas.arvidsson@boras.se>; Annette Persson Carlson 
<annette.carlson@boras.se>; Kerstin Hermansson <kerstin.hermansson@boras.se>; Andreas Exner 
<andreas.exner@boras.se>; Anna Svalander <anna.svalander@boras.se>; Dag Forsström 
<Dag.Forsstrom@boras.se>; Arbetslivsnämnden Diarium <ALN.diarium@boras.se>; Bo Johansson <lars-
ake2.johansson@politiker.boras.se>; Birgitta Bergman <birgitta.bergman@politiker.boras.se>; Mattias 
Danielsson <mattias.danielsson@politiker.boras.se>; Tommy Jingfors <tommy.jingfors@boras.se>; 
Fritids- och folkhälsonämnden Diarium <FF.diarium@boras.se>; Håkan Eriksson 
<hakan.eriksson@politiker.boras.se>; Magnus Sjödahl <magnus.sjodahl@politiker.boras.se>; Christer 
Lundberg <christer.lundberg@politiker.boras.se>; Ina Furtenbach Lindén 
<ina.furtenbach.linden@boras.se>; Förskolenämnden Diarium <FN.diarium@boras.se>; Andreas Ekström 
<andreas.ekstrom@politiker.boras.se>; Marie Fridén <marie.friden@politiker.boras.se>; Erik Johnson 
<erik.johnson@politiker.boras.se>; Pär Arvidsson Fäldt <par.faldt@boras.se>; Grundskolenämnden 
Diarium <GRN.diarium@boras.se>; Per Carlsson <per.carlsson@politiker.boras.se>; Ulf Sjösten 
<ulf.sjosten@politiker.boras.se>; Susanne Karlander <susanne.karlander@politiker.boras.se>; Christer 
Samuelsson <christer.samuelsson@boras.se>; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Diarium 
<UN.diarium@boras.se>; Andreas Cerny <andreas.cerny@politiker.boras.se>; Oliver Öberg 
<oliver.oberg@politiker.boras.se>; Leila Pekkala <leila.pekkala@politiker.boras.se>; Hans Abrahamsson 
<Hans.Abrahamsson@boras.se>; Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium 
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<anna.christensen@politiker.boras.se> 
Ämne: Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder 
 
Översänder Revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder.  
 
Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2020-05-29. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Revisionskontoret 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Borås Stad - Revisionskontoret 
Sturegatan 42, 501 80 Borås 
033 -35 71 56   
0768-88 71 56 
boras.se 
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Svar på e-petition: Grillplatser på Almenäs 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker medborgarens e-petition angående 

uppförande av fler grillplatser på Almenäs.        

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har mottagit en e-petition från en medborgare 

som önskar fler grillplatser på Almenäs badplats och fritidsområde, ”förslagsvis 

kanske 10-20 meter långa … där fler personer kan grilla enskilt. Inga sittbänkar 

för att undvika långsittare!” 

 

Att uppföra fler grillar/grillplatser på Almenäs är en avvägning. Området är inte 

alltför stort och det finns redan 6 grillplatser. Dock vill vi gärna minska antalet 

vanliga grillar samt engångsgrillar som allmänheten tar med till Almenäs, då 

dessa utgör risker för barn som springer och leker på badplatsområdet. Att ha 

”grillbäddar” alternativt mindre utekök på fasta platser skulle minska denna risk 

och samtidigt ge möjlighet för fler att grilla på Almenäs. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker därför skribentens förslag, och har 

som ambition att uppföra någon form av ”grillbäddar” eller utekök när 

ekonomisk möjlighet finns.               

Beslutsunderlag 

1. E-petition: Grillplatser på Almenäs, 2020-08-05                         

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Förslagsställaren 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Från: Carl Morberg 
Skickat: den 5 augusti 2020 09:05 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Kopia: info@rosenholm.com 
Ämne: E-petition: Grillplatser på Almenäs 
 

E-petition: Grillplatser på Almenäs 
 

Sammanfattning 
Långsmala grillplatser, 10-20 meter minst, utan bänkar. 

Beskrivning 
Mer folk än vanligt just nu - kanske på grund av Corona. 
Alla grillplatser är upptagna hela dagarna av enskilda grupper som sitter runt de få 
grillplatserna. 
Önskvärt om ni byggde om dessa. 
 
Förslagsvis kanske 10-20 meter långa, kanske ännu längre, där fler personer kan grilla 
enskilt. Inga sittbänkar för att undvika långsittare! 

Förslagsställare 
Håkan Andersson  
info@rosenholm.com 
 

Underskrifter 
1 underskrifter 
 

Länk: 

https://boras.demokratiportalen.se/adminProposal?pid=273 

 

Not: 
Ovanstående e-petition är inlämnad i Borås Stads e-petitionssystem. Enligt de regler som 
Kommunfullmäktige fastställt skall e-petitionen efter det att den varit exponerad på stadens 
webbplats överlämnas till den nämnd/bolag som handlägger e-petitionens ämnesområde. Den 
skall sedan hanteras som ett vanligt ärende hos nämnden/bolaget. 

Eftersom Kommunfullmäktige två gånger per år får en redovisning av hur e-petitionerna har 
handlagts, behöver Stadsledningskansliet (Carl Morberg) få en redovisning från nämnden när 
ärendet behandlats. 

 

 

 
Carl Morberg 
Kommunsekreterare 

mailto:info@rosenholm.com
https://boras.demokratiportalen.se/adminProposal?pid=273


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad – Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
033-35 84 29 
0768-88 84 29 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås 
Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 

http://boras.se/
https://www.boras.se/pub
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Miljömålsuppföljning tertial 2 2020 för Fritids- och 
folkhälsonämnden   

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämndens beslutar att godkänna miljömålsuppföljning 
tertial 2 2020 samt översänder den till Miljö- och konsumentnämnden.        

Ärendet i sin helhet 
I Fritids- och folkhälsonämndens miljömålsuppföljning för tertial 2 rapporteras 
nämnden åtgärdsarbete utifrån Borås Stads miljömål. Borås Stad fick nya 
miljömål för 2018-2021 som beslutades av Kommunfullmäktige 2018. 

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra 
prioriterade områden. 
 

• Hållbara perspektiv 

• Hållbar samhällsplanering 

• Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

• Hållbar natur                   

Beslutsunderlag 
1. Miljömålsuppföljning tertial 2 2020 för Fritids- och folkhälsonämnden                               

Beslutet expedieras till 
1. Miljö- och konsumentnämnden 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



 

 

 

 

 

Miljörapport Tertial 2 2020 

Fritids- och folkhälsonämnden 
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Inledning 

I denna miljörapport redovisas Fritids- och folkhälsoförvaltningens åtgärdsarbete med Borås Stads 
miljömål. 

Borås Stad fick nya miljömål för 2018-2021 som beslutades av Kommunfullmäktige 2018. 

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. 

 Hållbara perspektiv 

 Hållbar samhällsplanering 

 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

 Hållbar natur 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

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

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

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

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 

Kommentar Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas. 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 

Hållbar samhällsplanering 

Beskrivning 

Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
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kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 

för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 

hälsomässigt hållbara. 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus 
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 

I de fall där fritids och folkhälsoförvaltningen gör någon form av byggnationer eller markentreprenader, 
ställer vi alltid krav på de underentreprenörer som nyttjas att de följer de riktlinjer och policys som 
Borås Stad har satt. Detta gäller interna såväl som externa underentreprenörer och leverantörer. 
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Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och 
folkhälsonämnden januari-juni 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av inkomna 
synpunkter för januari – juni 2020 och översända den till Kommunstyrelsen.                      

Ärendet i sin helhet 
Antalet inkomna synpunkter har jämfört med samma period tidigare år minskat. 
Anledningen till detta är inte att det inkommit färre synpunkter, utan det beror 
på att vi infört felanmälan. Tidigare år har inte Borås Stads medborgare kunnat 
välja alternativet felanmälan när de skickat in synpunkter till Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen via hemsidan eller appen, men sedan tidigare i år har den 
möjligheten funnits. 
 
Antalet inkomna synpunkter till Fritids- och folkhälsoförvaltningen under 
perioden januari-juni 2020 är 88 stycken. Antalet inkomna felanmälan under 
den perioden är 97 stycken. Räknar man ihop dessa så har inkomna 
synpunkter/felanmälan för tredje året i rad fördubblats. 
 
Samma period under föregående år (januari-juni 2019) kom det in 110 stycken. 
Då fanns inte alternativet felanmälan. 
 
Likt tidigare år står Borås Stads kommunala badplatser och spår och leder för 
merparten av de inkomna synpunkterna och felanmälan.               

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och folkhälsonämnden 
januari-juni 2020                           

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 



 
 

 
 

Redovisning av inkomna 
synpunkter januari-juni 2020 
Fritids- och folkhälsonämnden 
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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. 

Antalet inkomna synpunkter har jämfört med samma period tidigare år minskat. Anledningen till detta 
är inte att det inkommit färre synpunkter, utan det beror på att vi infört felanmälan. Tidigare år har inte 
Borås Stads medborgare kunnat välja alternativet felanmälan när de skickat in synpunkter till Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen via hemsidan eller appen, men sedan tidigare i år har den möjligheten 
funnits. 
 
Antalet inkomna synpunkter till Fritids- och folkhälsoförvaltningen under perioden januari-juni 2020 är 
88 stycken. Antalet inkomna felanmälan under den perioden är 97 stycken. Räknar man ihop dessa så 
har inkomna synpunkter/felanmälan för tredje året i rad fördubblats. 
 
Samma period under föregående år (januari-juni 2019) kom det in 110 stycken. Då fanns inte 
alternativet felanmälan. 
 
Likt tidigare år står Borås Stads kommunala badplatser och spår och leder för merparten av de inkomna 
synpunkterna och felanmälan. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 
2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Badplatser 31 Nedskräpning/sophantering, hundbad, parkering, 
skadegörelse, skyltar, camping etc. 

Idrottsplatser 16 Belysning 

Idrottshallar 9 Vägen till Ryda fotbollshall 

Spår och leder 9 Belysning 

Badenheten 8 Öppettider, vattentemperatur 

Kransmossen/Kypegården 6 Skadegörelse 

Skatehallen/Lundby 2  

Övrigt 7  

Totalt för förvaltningen 88  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
jun 2020 

Fråga jan-
jun 2020 

Förslag jan-
jun 2020 

Klagomål 
jan-jun 2020 

Totalt jan-
jun 2020 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 1 7 8 64 80 

Information 0 2 1 1 4 

Tjänster 0 2 1 1 4 

Totalt 1 11 10 66 88 

4 Ständiga förbättringar 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under 2020 infört funktionen "felanmälan" vilket har underlättat 
mycket av arbetet på anläggningsenheten. Många av synpunkterna som inkom innan vi införde 
funktionen felanmälan passade bättre som felanmälan och skulle hanterats på ett annat sätt. 
Nu när vi infört felanmälan kan vi med enkelhet beställa arbeten till utförare, få det åtgärdat samt få 
kvittens på att arbetet är utfört via Infracontrol. 

  

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2020 

83 5 88 

6 Synpunktsrutinen 
  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Förvaltningen har följt rutinen till större delen. En del 
av de lite mer komplicerade ärendena har inte 
besvarats i tid. 

7 Vidarebefordrade ärenden 
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 0 
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Borås Stads Cykelstrategi 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen Borås Stads cykelstrategi och 
skickar till Kommunstyrelsen        

 Ärendet i sin helhet 
Borås Stad vill flytta fram sina positioner när det gäller att öka andelen boråsare 
som cyklar. Det finns erfarenheter från städer som lyckats göra cyklingen 
attraktiv och det har visat sig viktigt att arbeta målmedvetet och långsiktigt med 
områdena cykelinfrastruktur, drift- och underhåll, kommunikation/mobility 
management samt stöd och tjänster. Därför bygger förslaget på dessa fyra 
områden.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på förslaget om Borås Stads 
cykelstrategi.  
 
Utifrån ett folkhälsoperspektiv vill Fritids- och folkhälsonämnden lyfta vikten 
av fysisk aktivitet för invånare i alla åldrar. Generellt sett har vi blivit mindre 
fysiskt aktiva och det beror både på färre fysiskt aktiva yrken, men också på att 
färre går och cyklar. Bilåkandet har samtidigt ökat och under perioden mellan 
1990 och 2015 minskade cykelresorna totalt med 38 procent och barns 
skolresor på cykel minskade med 48 procent. Att främja cyklande gynnar både 
barns och vuxnas hälsa.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden vill även understryka vikten av att involvera 
lokala aktörer i arbetet. Både lokala områdesnätverk och ortsråd kan bidra med 
god kunskap och även fungera som viktiga ”informationsbärare” inom 
respektive område/ort. Detta gäller både där Borås Stad är väghållare, men 
även där någon annan aktör bär ansvaret. 
 
Prioriteringar bör göras i områden och stråk i närheten av idrotts- och 
föreningsanläggningar samt badplatser. Detta är strategiskt viktiga målpunkter 
där många personer i olika åldrar rör sig. För många barn och ungdomar är 
cykel det enda alternativet och på flera av dessa platser saknas idag möjligheten 
att på ett säkert och tryggt sätt kunna ta sig till fots eller med cykel. Fler säkra 
gång- och cykelvägar skulle även minska trängseln vid våra badplatser med 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

begränsade parkeringsmöjligheter under sommarperioden. Ett mer utvecklat 
cykelnät hade även underlättat flödet till och från olika platser inom varje ort. 
 
Vidare vill Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med berörda nämnder 
verka för flera och anpassade cykelparkeringar vid större anläggningar och 
friluftsområden såsom Kransmossen, Kypegården och området kring Borås 
Arena.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen och skickar svaret till 
Kommunstyrelsen. 
 
               

Beslutsunderlag 
1. Remiss Borås Stads cykelstrategi 
                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

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

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

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

FORTSATT ARBETE

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

Tabell 1. Utdrag från kommunens Översiktsplan

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Cykelinfrastruktur, inklusive parkering

• Drift- och underhåll

• Kommunikation och mobility management

• Stöd och tjänster

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

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

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

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

Cykelvägnätet, genom att:

• Skapa sammanhängande nät.

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

Cykelparkering, genom att:

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

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

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

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

Trafiksäkerhet, genom att:

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

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

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

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

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

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

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

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

utveckla kommunikationen mellan kommunen och cyklisterna.

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

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

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

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

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

Figur 1.  Mål för andel cykelresor

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

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

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

Som stöd för prioritering av åtgärder ges nedanstående vägledning.

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

• Genomför åtgärder där det finns brister i trafiksäkerheten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uppföljning 
Kommunstyrelsen är ansvarig för en övergripande uppföljning av färdmedelsfördelningens 
utveckling och kommer därmed även specifikt följa upp målet för cykelresornas andel av alla resor.
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Telefon 
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MISSIV 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-08-27 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS  2017-00260 

  

 
 

Remiss: Cykelstrategi 
Stadsledningskansliet har tagit fram ett förslag till Cykelstrategi som nu sänds på 
remiss. Den politiska beredningen i Kommunstyrelsen hanteras efter remissen. 

Remissinstanser 
1. Tekniska nämnden 

2. Samhällsbyggnadsnämnden 

3. Miljö- och konsumentnämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Fritids- och folkhälsonämnden 

6. Lokalförsörjningsnämnden 

7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

8. Servicenämnden 

9. Trafikverket 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-10-15. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se Ange 
diarienummer KS 2017-00260  och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057



Från: Karin.Graad@boras.se 
Skickat: den 28 augusti 2020 08:03 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: 2017-00260 Remiss Cykelstrategi - Missiv 
Bifogade filer: Cykelstrategi - remissversion 2020-08-24.pdf; 

Missiv.doc 
 

 Hej! 

stadsledningskansliet har tagit fram ett förslag på Cykelstrategi som nu sänds på remiss. 

Vid frågor kontakta 

  

Karin Graad 033-357057 

karin.graad@boras.se 

mailto:karin.graad@boras.se


Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden  
2020-09-30 

 

1. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-27 § 99 samt bilaga avseende 
Revidering av Riktlinjer för resor (2020-00162 1.2.2.1) 
 

2. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-27 § 101 samt bilaga avseende 
Delårsrapport januari-april för nämnderna (2020-00160 1.2.4.1)  
 

3. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-27 § 102 avseende 
Borgensåtagande till Boråshallen AB-KFUM Borås basket för om- och tillbyggnad av 
serveringsdel och kök i Boråshallen (2019-00033 3.6.8.0) 
 

4. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-27 § 103 avseende Antagande 
av Borås Stads Strategi för friluftsliv (2019-00047 3.6.8.25) 
 

5. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-09-07 § 327 avseende Målbild för 
"Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och unga" (2019-00147 1.4.2.0) 
 

6. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-24 § 285 avseende Lupp-2017 
återrapportering 1,5 år (2020-00013 1.1.6.4) 
 

7. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-09-07 § 332 samt bilaga avseende 
Revidering Visionen Borås 2025 (2020-00166 1.1.4.2) 
 

8. Kulturnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-24 § 95 samt bilaga avseende 
Fastigheten Solbacken (2020-00167  
 

9. Kulturnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-24  § 101 samt bilagor avseende 
Bibilioteksprogram 2020-2023 (2020-00052 3.6.2.0) 
 

10.  Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-27 § 101 
avseende Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst mellan Borås stad och södra hälso- 
och sjukvårdsnämnden för 2021 och tills vidare (2020-00136 3.2.1.3) 
 

11. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-08-27 § 93 
avseende Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2021-2024 mellan Borås stad 
och södra hälso- och sjukvårdsnämnden (2020-00137 3.2.1.3) 
 

12. Kommunstyrelsen: Anmälan om Rekommendation om närvaro för ledamöter i 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av 
Coronapandemin 2020-08-27 (2020-00149 1.1.3.0) 
 

13. Ekonomistyrning: Anmälan av Tider för Årsredovisning 2020, Budgetuppföljning 
2021och Budget 2022 2020-09-09 (2020-00159 2.4.1.0) 
 



14. Kommunfullmäktige: Anmälan av förslag på Kommunfullmäktiges och 
Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021 (2020-00154 1.1.3.0) 
 
 



Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden  
2020-09-30 

 

1.  Föreningsenheten: Beslut 2020-09-10 om bifall om Ansökan från Borås GIF om 
anläggningsbidrag avseende Borås Gif multiarena (2020-00163 3.6.8.2) 
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