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Dnr IFON 2020-00119 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning efter juli 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning för juli 

2020 med helårsprognos.         

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 

helårsprognos efter varje månad som redovisas nämnden.                

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning efter juli 2020.                                 

Samverkan 

Ärendet har 2020-08-20 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering.  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 
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1 Inledning 

Nämndens uppgift 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och 
familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har 
dessutom ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor 
som är socialt utsatta eller långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden. 

Nämnden har dessutom två av Kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessen "mjuka 
frågor". De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och 
befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

Verksamheten 2020 

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som 
kommer att etableras i Borås. 

Arbetet med att stärka familjehemsvården ska fortsätta under 2020. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 

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

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i arbetet. 

Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektet framarbetade metoder ska 
implementeras i nämndens ordinarie verksamhet. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2019-

07 
Budget 2020 

Budget 
2020-07 

Utfall 2020-
07 

Prognos 
2020 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

-8 218 -15 851 -9 213 -9 024 -15 110 741 

Politisk 
verksamh
et 

-1 445 -2 445 -1 425 -1 248 -2 445 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

-40 181 -77 571 -45 072 -41 828 -76 071 1 500 

Barn- och 
ungdoms
vård 

-72 590 -136 230 -76 001 -84 766 -148 730 -12 500 

Vård av 
vuxna 

-45 640 -81 744 -45 047 -47 960 -87 044 -5 300 

Flyktingve
rksamhet 

0 0 0 0 0 0 

Övrig 
verksamh
et 

0 0 0 0 0 0 

Buffert 0 -3 059 -1 784 0 0 3 059 

Summa -168 074 -316 900 -178 542 -184 826 -329 400 -12 500 

Nya uppdrag 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, i nära samverkan med andra nämnder som 
jobbar med barn och ungdomar, utreda möjligheterna att inrätta en särskild förebyggande-enhet med 
uppdrag att motverka att unga i riskzon hamnar i normbrytande beteenden. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska tillsammans med Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som 
relationsvåldsenheten riktar sig till kan sänkas från 18 till 16 år. Utredningen ska också belysa vilken 
hjälp ungdomar mellan 16-18 år kan få av respektive nämnd. 
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Ekonomiska förutsättningar 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunbidrag för år 2020 är på 305 900 tkr. En buffert är avsatt 
med 1 %, 3 059 tkr. 

Tillskott i budget utöver löner med 2,7 % och övriga kostnader med 1,8 % 

 Avtal Ungdomsmottagning, 1 200 tkr 

 Utökning Barnahus, 300 tkr 

 Förstärkt Familjehemsvård, 2 000 tkr  

 Helårseffekt Stödboende, 3 000 tkr 

 Strukturerat underskott i grunduppdrag (volymökning) 5 800 tkr 

 Utav volymökningen på 5 800 tkr är 60 %, 3 480 tkr budgeterat på familjehemsplatser och 
40 %, 2 320 budgeterat på köp av platser HVB 13-20 år.   

 En fjärde familjecentral, 600 tkr 

 Bytt Kommunbidrag med Vård- och äldrenämnden, 1 300 tkr överfört till Vård- och 
äldrenämnden för köp av platser på Vård och omsorgsboende.   

Individ och familjeomsorgsnämnden har fått extra anslag på 11 000 tkr. De 11 000 är fördelade enligt 
nedan. 

 Barn- och ungdomsvård, 5 000 tkr familjehemsplaceringar 

 Barn- och ungdomsvård, 5 000 tkr, köpta platser 13-20 år 

 Vård av vuxna, 1 000 tkr köp av externa platser.  

Summa kommunbidrag efter extra anslag 316 900 tkr. 

Beslutade besparingsförslag budget 2020 

 Smedjan minska en tjänst besparing 650 tkr, minska från två tjänster till en tjänst 

 Vräkningsförebyggande minska en tjänst 600 tkr, minska från 4,5 tjänster till 3,5 tjänster 

 Cedern minska en tjänst 700 tkr, minska från fyra tjänster till tre tjänster 

 Träffen 435 tkr, se över lokalerna för verksamheten 

 Fortsätta arbetet med att minska placeringskostnaderna för barn och unga, vuxna genom att 
använda Rätt matchat stöd vid omprövning/uppföljning av vård, samt avslut av vård och arbeta 
enligt Strukturerat hemtagningsarbete. Bevaka ansvarsområde och gränssnitt i förhållande till 
andra vårdgivare, samt använda gällande rutiner för att nå överenskommelse. 

 Se över den interna öppenvården som bedrivs inom nämndens område och se vilka 
synergieffekter och kostnadsminskningar som går att uppnå genom samverkan.   

Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 12 500 tkr. 

Underskottet består av: 

 Central administration + 741 tkr 

 Politisk verksamhet + - noll 

 Allmän IFO-Administration + 1 500 tkr 

 Barn och ungdomsvård - 12 500 tkr 

 Vård av vuxna - 5 300 tkr 

 Flyktingverksamhet + - noll 

 Buffert + 3 059 tkr 

 Totalsumma - 12 500 tkr. 

Nämnden prognostiserade i början av året ett stort underskott. Verksamhetsåret började med ett stort 
antal placerade på institution inom barn- och ungdomsvården. Nämnden har fått budgettillskott om 
11 000 tkr. Nuvarande prognos är ett underskott om 12 500 tkr. Ett fortsatt arbete pågår för att ge 
kostnadsminskningar och effektiviseringar. 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden har volymökningar avseende heldygnsplaceringar i likhet med de 
flesta kommuner. Antalet personer som behöver stöd av nämndens verksamhet har även ökat stegvis 
under de senaste åren. Fler får även öppenvårdsinsatser. Sammantaget är detta utmaningar för 
nämndens ekonomi och nämnden arbetar med att se över verksamheter, arbetssätt och 
effektiviseringsmöjligheter. Fler ungdomar med mycket komplex och sammansatt problematik har 
tillkommit under hösten 2019 och våren 2020. Detta märks särskilt i gruppen 17-21 år. Enheten unga 
vuxna som arbetar med målgruppen 18-26 år har behövt placera flera unga med missbruk, psykisk 
problematik utåtagerande problematik. Strävan att göra kortvariga institutionsplaceringar och sedan 
försöka hitta lösningar på hemmaplan med öppenvårdsinsatser. 

En tydligare inriktning mot vård och insatser i den egna hemmamiljö och det egna nätverket 

Redan nu strävar nämnden efter lösningar på hemmaplan istället för placeringar. Nämnden har uttalat 
en ytterligare strikthet i bedömning vid placering på institution och att i pågående placeringar pröva 
vård i den egna hemmiljön och nätverket med de olika öppenvårdsinsatserna. Detta förväntas ge 
ytterligare kostnadsminskningar. Denna inriktning kan innebära att vissa öppenvårdsresurser utökas för 
att undvika placering eller för att möjliggöra ett avslut av en placering. Vårdtidens längd ska även noga 
övervägas med återkommande ställningstagande kring att avsluta institutionsvården till förmån för 
insatser i familjehem eller i hemmamiljön. 

Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HR-
funktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheterna med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 741 tkr beroende ej tillsatta 
tjänster under året. 

Politisk nämnd  

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas hålla sin budget. 

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO Administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna samt vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelat i fyra områden. 
Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Under allmän IFO administration ingår även socialrådgivare, där nämnden ska medverka med 
socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad. 
Verksamheten är en förebyggande insats. 

Övrig verksamhet under allmän IFO administration består av: 

 Familjerådgivning, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd och Ulricehamn ingår.   

 Familjerätt, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga och 
Tranemo ingår.  

 Social jour, där även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn samt Vårgårda ingår.  

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten har fått medel från Socialstyrelsen för bemanning under år 2020 med 664 282 kr. 

Verksamhet beräknas göra ett plusresultat med 1 500 tkr, framförallt beroende på att alla tjänster inte är 
tillsatta under året. 
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Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
Dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Barnahus, Utväg, Ungdomsmottagning och 
Spädbarnsverksamhet bedrivs tillsammans med Västra Götalandsregionen. 

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser och öka den enskildes delaktighet. All vård som ges med stöd 
av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och 
ungas behov i centrum. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensens inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt. 

Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt 
skede för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till omfattande insatser för individer 
där påtagliga problem redan visat sig. 

Samarbetet med annan verksamhet och annan huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom 
ramen för nämndens samarbetsuppdrag. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den 
enskilde är av stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella 
planer, SIP. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder bland annat genom, fältverksamheten och 
stödcentrum för unga. En serviceinsats, Origo finns också sedan januari 2018 och riktar sig till föräldrar 
med barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. 

Verksamheten barn och unga beräknas göra ett underskott på 12 500 tkr. 

Underskottet består av: 

 Köp av externa platser minus 14 665 tkr 

De stora underskotten inom köp av externa platser finns under verksamheterna: 

 Familjehemsplaceringar internt och externt minus 11 158 tkr 

 HVB 13-20 år, minus 7 907 tkr 

 HVB 0-12 år, plus minus noll tkr 

 Öppenvård, plus 4 400 tkr 

 Övrig verksamhet plus 2 165 tkr främsta anledning alla tjänster kommer inte vara tillsatta under 
året. 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-07-31, 180 st 

 2020-06-30, 179 st 

 2020-05-31, 177 st 

 2020-04-30, 180 st 

 2020-03-31, 176 st 

 2020-02-29, 177 st 

 2020-01-31, 173 st.  

Snitt 202001–202007, 177 st 
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Jämfört med år 2019: 

 2019-07-31, 163 st 

 2019-06-30, 157 st 

 2019-05-31, 161 st 

 2019-04-30, 156 st 

 2019-03-31, 151 st  

 2019-02-28, 158 st 

 2019-01-31, 154 st. 

Snitt 201901-201907, 157 st. 

Snitt 201901-201911, 158 st 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser under år 2020: 

 2020-07-31, 232 st 

 2020-06-30, 245 st 

 2020-05-31, 221 st 

 2020-04-30, 222 st 

 2020-03-31, 227 st 

 2020-02-29, 218 st 

 2020-01-31, 223 st. 

Snitt 202001-202007, 227 st 

Jämfört med år 2019: 

 2019-07-31, 198 st  

 2019-06-30, 206 st 

 2019-05-31, 195 st 

 2019-04-30, 205 st 

 2019-03-31, 200 st 

 2019-02-28, 187 st 

 2019-01-31, 183 st. 

Snitt 201901-201907, 196 st. 

Snitt 201901-201911 198 st 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, Åklagarmyndigheten och kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås och Lerum. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. I Barnahus 
blir det ett bättre samlat bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. I 
verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbetet på Barnahus. En utökning med 0,5 % 
samordnare är beslutad för 2020. 

Verksamheten Barnahus beräknas hålla budget. 
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Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård, familjehemsvård och interna insatser för vuxna och 
unga vuxna med beroendeproblematik. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar sedan 2017 riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Den riktade myndighetsutövningen har inneburit att unga vuxna som tidigare inte 
haft insatser från Socialtjänsten blivit synliggjorda. 

Det finns individuellt behovsprövade öppenvårdsinsatser, service insatser, akuta och långsiktiga 
boendeformer utifrån missbruk och social problematik, en öppen verksamhet för socialt utsatta och det 
Vräkningsförebyggande arbete, vars samordningsuppdrag gäller alla i staden som riskerar att vräkas. 

Hemlöshet är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten och nämndens samordningsansvar för 
socialt utsatta grupper med behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i nämndens 
boendeuppdrag. Arbetet är en viktig del i Program mot hemlöshet som nämnden ansvara,r för där 
målet är kvarboende, och för andrahandskontrakt att beviljas egna kontrakt. 

Verksamhetsområdet IFO vuxen hanterar utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt. Dessa brukare får sitt stöd av den Boendesociala enheten. 
Under 2020 pågår ett utvecklingsarbete i samverkan med Arbetslivsförvaltningen som kommer att 
resultera i att ALF övertar anskaffning av bostäder och IFO utredning och eventuell insats av 
andrahandskontrakt för klienter i en hemlös situation med behov av insatser ifrån socialtjänsten. Den 
förändrade organisationen har försenats och kommer inte att i sin helhet att starta förrän i januari 2021. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad. 
Verksamheten är ett externt stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med 
psykisk ohälsa som behöver en långsiktig boendelösning. 

IFO vuxen har sedan juni en öppenvårdsmottagning istället för två då Cedern flyttade till samma 
lokaler som Yxhammarmottagningen. Verksamheten arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med 
riskbruk, missbruk eller beroende En del i mottagningens arbete är den strukturerade 
öppenvårdsmodellen "Smedjan”. Inom insatserna finns även mobila team. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 5 300 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 2 930 tkr (Sammanlagd kostnad 5 644 tkr), 
finns en budget på 2 714 tkr 

 Övriga köp av externa platser minus 1 000 tkr. Under övriga köp av externt köpta platser är det 
framförallt köp av platser specialboende (entreprenaden på Badhusgatan) och Institutionsvård 
LVM. 

 Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett underskott med 1 370 tkr. 

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-07-31, 68 st 

 2020-06-30, 68 st  

 2020-05-31, 56 st 

 2020-04-30, 49 st 

 2020-03-31, 49 st 

 2020-02-29, 41 st 

 2020-01-31, 51 st. 

Snitt 202001–202007, 55 st 
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Jämfört med år 2019: 

 2019-07-31, 50 st  

 2019-06-30, 52 st 

 2019-05-31, 55 st 

 2019-04-30, 55 st  

 2019-03-31, 56 st  

 2019-02-28, 60 st 

 2019-01-31, 55 st. 

Snitt 201901-201907, 55 st. 

Snitt 201901-201911, 52 st 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser under 2020: 

 2020-07-31, 73 st 

 2020-06-30, 71 st 

 2020-05-31, 82 st 

 2020-04-30, 86 st 

 2020-03-31, 93 st 

 2020-02-29, 83 st 

 2020-01-31, 86 st. 

Snitt 202001-202007, 82 st. 

Jämfört med år 2019: 

 2019-07-31, 77 st 

 2019-06-30, 76 st 

 2019-05-31, 85 st 

 2019-04-30, 88 st 

 2019-03-31, 79 st 

 2019-02-28, 79 st 

 2019-01-31, 79 st. 

Snitt 201901-201907, 80 st. 

Snitt 201901-201911, 81 st 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och finansieras av 
Migrationsverket. 

Verksamheten placerar främst ensamkommande barn och unga i familjehem eller internt stödboende. 
Ett fåtal platser köps externt. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har tecknat ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP 
med aktörer från civilsamhället för de ensamkommande asylsökande som är över 18 år. I avtalet ersätts 
föreningen Agape med 28 tkr per månad. Kostnaden kan rymmas inom de medel som ersätts av 
Migrationsverket men eventuellt så kan nämnden komma att göra ett underskott inom denna 
verksamhet. Utöver de som ges boendelösning inom denna överenskommelse så har verksamheten 
några som under året fyller 18 år och som kan ge en kostnad som inte ersätts av Migrationsverket. 
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Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-07-31, 9 st 

 2020-06-30, 8 st 

 2020-05-31, 24 st 

 2020-04-30, 24 st 

 2020-03-31, 26 st 

 2020-02-29, 32 st 

 2020-01-31, 38 st. 

Snitt 202001-202007, 23 st. 

Jämfört med år 2019: 

 2019-07-31, 78 st 

 2019-06-30, 79 st 

 2019-05-31, 80 st 

 2019-04-30, 80 st 

 2019-03-31, 84 st  

 2019-02-28, 93 st 

 2019-01-31, 99 st. 

Snitt 201901-201907, 85 st. 

Snitt 201901-201911 75 st. 

Verksamheten beräkna gå + - noll. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Jul 2019 Budget 2020 Utfall Jul 2020 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser  163 140 180 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser  198 220 232 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser  78 40 9 

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Jul 2019 Budget 2020 Utfall Jul 2020 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser  50 61 68 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser  77 75 73 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Per-Olof Jinnegård  
Handläggare 
033 357073 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-08-25 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00120 1.2.4.1 
 

  

 

Budget 2021:1 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer förslaget till Budget för 2021 

och översänder denna till Kommunstyrelsen.          

Ärendet i sin helhet 

Nämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområden barn och 

familj, vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har upprättat ett 

förslag till budget för 2021 utifrån det preliminära kommunbidraget.                 

Beslutsunderlag 

Budget 2021:1 Individ- och familjeomsorgsnämnden                                                            

Samverkan 

Ärendet har 2020-08-20 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se  

 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Roger Cardell 

Tel. 35 70 40 

 

Ekonomiska ramar 2021 
 

Stadsledningskansliet 

Stadsrevisionen 

Borås Stads nämnder 

 

 

 

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 15 juni 2020 fastställt förutsättningar och ekono-

miska ramar för arbetet med kommunens Budget 2021. Nedan redovisas principer för budget-

ramarna samt den ekonomiska utveckling som har varit och den som beräknas framgent som 

underlag för Kommunstyrelsens beslut. 

  

Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen för 2019 ett resultat som totalt inte nådde de 

finansiella målen men som ändå slutade på +99 mnkr vilket är 19 mnkr bättre än 

Kommunfullmäktiges fastställda budget. De ekonomiska resultaten på nämndnivå var dock inte 

tillfredsställande med ett sammantaget negativt resultat jämfört med Kommunbidragen på – 119 

mnkr. Att kommunen ändå kunnat prestera ett acceptabelt resultat beror främst på 

realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar, förbättrat finansnetto och ett bättre skatteutfall för 

redovisningsåret 2019. 

 

De senaste månaderna med Coronapandemin har inneburit en global konjunkturkollaps med 

exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder 

världen över. Någon klar bild över hur stora tapp det rör sig om kommer vi inte ha förrän 

längre fram. Betydande ovisshet råder därför kring vad som väntar framöver. Osäkerheten 

är hög även på kort sikt och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer kring smittspridning och 

vårdbehov, kring de smittbegränsande åtgärderna och ekonomisk politiska krisinsatser för att 

stötta konjunkturen samt hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin.  

 

Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser 

i nuläget. Den beräkning som SKR gör och ligger till grund för skatteunderlaget åren 

2020–2023 är ett scenario. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och 

konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en 

prognos i vanlig bemärkelse. 

 

Från att ha legat på 4,5 % tillväxt under 2017 och 3,6 % 2018 förväntas skatteunderlaget att öka 

med mer beskedliga 2,2 % under 2019. För 2020 bedöms en mycket stor nedgång av 

skatteunderlaget till endast 0,9 % med en återhämtning i SKR´s osäkra scenario till 3,5 % 2021 

och något högre de nästkommande åren. 
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Borås Stads planeringsmodell 
 

I många kommuner läggs nämndernas ekonomiska förutsättningar för nästkommande år fast i 

början av året. Syftet är att tidigt kunna förbereda och planera verksamheten efter eventuella 

ekonomiska förändringar. Nackdelen är att i en tid med snabba och dramatiska förändringar i 

ekonomin så kan det vara vanskligt att ha för lång tid mellan plan och verklighet. Budgeten blir 

inaktuell från start och omarbetningar krävs. 

 

Borås Stad har sedan lång tid en modell med preliminära ramar i juni, nämndförslag i augusti 

och ett traditionellt budgetbeslut i Kommunfullmäktige i november. Syftet har varit att så långt 

som möjligt invänta de ekonomiska förutsättningarna för nästa år, för att få en så realistisk 

budgetdiskussion som möjligt. 

 

Kommunstyrelsen anser att nämnderna i samband med de preliminära ramarna i juni får ett till-

räckligt underlag för att planeringsmässigt vidta åtgärder under hösten. Förberedelser och an-

passning till de ekonomiska förutsättningarna bör givetvis ske i tid, så att inte förändringseffek-

ter dröjer till långt in på det nya året. Utgångspunkten är att nämnderna vid en normal 

konjunktur skall kompenseras för pris- och löneökningar för den befintliga verksamheten. I 

rambeslutet kompenseras även skolan, förskolan, gymnasiet och äldreomsorgen för 

volymförändringar som baseras på befolkningsprognoser för sina respektive målgrupper. 

Övriga nämnders volymeffekter behandlas under höstens budgetprocess. Ev. politiska 

satsningar och omprioriteringar mellan verksamheterna görs inte i dagsläget vid detta tillfälle. I 

svaret till Stadsrevisionen i samband med granskningen av Borås Stads budgetprocess 

framfördes att Kommunstyrelsen tar med sig frågan huruvida rambeslutet även kan innehålla 

viss politisk prioritering mellan verksamheterna och i vilken omfattning. Kommunstyrelsen kan 

se att detta skulle kunna ge nämnderna ett än mer relevant underlag för att planera sin 

verksamhet. I ett pågående arbete inom ”Tillitsresan” diskuteras en del förslag till förändringar 

inom budgetarbetet bl.a. på vilken nivå i organisationen mål och uppdrag kan formuleras och 

beslutas. 

 

Budgetförutsättningarna för de nästkommande åren kommer också givetvis att präglas av 

effekter av Coronautbrottet beroende på hur långvarigt det s.k. nödläget kommer att pågå. Vi 

får förhålla oss till läget och ha en anpassningsbar organisation för de viktiga arbetsuppgifter 

som kommunen tillhandahåller. Viktigt i sammanhanget är att inte tappa greppet över 

ekonomin i varje givet ögonblick. 
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Den ekonomiska utvecklingen för Borås Stad  
 

Borås har en vana att under lågkonjunkturer och svåra tider klara sig relativt väl genom att dra 

ned eller anpassa kostnaderna samt vidta andra ekonomiska styråtgärder. Med hjälp av en rad 

förutseende avsättningar ex. till pensionsskulden och den s. k resultatutjämningsreserven RUR 

har nämnderna i budgetprocesserna kunnat tillföras extra resurser. 

 

Delårsrapporten per april 2020 prognostiserar, under rådande osäkra omständigheter, ett 

årsresultat för kommunen som helhet på i stort sett 0 mnkr mot budgeterade +80 mnkr.  

Nämndernas ekonomiska resultat liksom förra året visar på stora underskott dock mindre än 

förra året borträknat engångskostnader för sanering av Gässlösaområdet och extraordinära 

kostnader för skyddsutrustning. Ekonomisk kontroll är än viktigare framöver när vi nu går in i 

en period med lägre nivå på skatteunderlagsutvecklingen. 

 

Det ekonomiska läget känns ändå relativt stabilt men helt klart osäkert ut inför 2021. 

Förutsättningarna är en lägre utveckling av skatteintäkterna, hög investeringsnivå, en relativt 

stor RUR och planerade buffertar.  En utmaning redan nu och på lite längre sikt är som tidigare 

nämnts kraven som finns inbyggt i den demografiska utvecklingen. Ramarna för 2021 har lagts 

på en nivå som ur ett finansiellt perspektiv genererar ett relativt svagt resultat historiskt. Med 

utnyttjande av RUR (Resultatutjämningsreserven) når vi ändå inte upp till vårt finansiella mål. 

 

 

Budgetförutsättningar 2021-2023 ur ett makroperspektiv 
 

SKR redovisar att coronapandemin orsakat en konjunkturkollaps både internationellt 

och i Sverige. Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt, och därmed också 

skatteunderlaget, trots de åtgärder som satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av 

pandemin. I hög grad kommer skatteunderlaget att påverkas  av aviserade och beslutade 

åtgärder som ingår i de ”krispaket” regeringen presenterat den senaste tiden. För 2020 visar 

SKR´s scenario en inbromsning till den lägsta ökningstakt vi haft sedan före skattereformen 

1990/91. Orsaken är framförallt att den kraftiga minskningen av arbetade timmar i kombination 

med låga lönehöjningar som innebär att lönesumman beräknas minska. Dessutom räknar SKR 

med att vissa åtgärder för att minska pandemins effekter leder till tillfälligt stora utbetalningar 

av sociala ersättningar framförallt arbetsmarknadsersättningar och tillfällig föräldrapenning. I 

ett osäkert scenario börjar konjunkturåterhämtningen i höst med en återhämtning för antalet 

arbetade timmar. Trots negativ indexering av inkomstanknutna pensioner nästa år bidrar det till 

successivt tilltagande skatteunderlagstillväxt. Mot slutet av perioden ligger den nära det 

historiska genomsnittet. Tillsammans med den kraftiga inbromsningen. 2019–2020 blir dock 

den ackumulerade effekten att skatteunderlagets nivå år 2023 landar ett par procentenheter lägre 

än februariprognosen. 
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De generella statsbidragen har tills dags dato höjts med 12,5 mdr inför 2021 att jämföras med 

hittills aviserade 28,5 mdr under 2020 på grund av coronapandemin. I budgetpropositionen för 

2021 avser regeringen att återkomma i frågan om kommunsektorns behov utöver de tillskott på 

12,5 miljarder som aviserades den 2 april avseende 2021 och kommande år.  

 

 

 
Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring 

 2019 2020 2021 2022 2023 

BNP 1,3 -4,1 3,3 3,6 3,3 

Sysselsättning -0,3 -3,3 1,8 1,2 1,2 

Öppen arbetslöshet 6,8 8,9 8,9 8,3 7,6 

KPIF 1,7 0,7 1,0 1,7 2,0 

Skatteunderlag 

exkl regelförändringar 
3,5 1,3 3,3 3,5 3,6 

Skatter och generella 

statsbidrag Borås 

3,6 4,4 2,0 3,2 3,1 

 

 

 

För 2021 beräknas skatteunderlaget öka med 3,3 % i en osäker prognos och utifrån en låg nivå 

2020. Det innebär att det finns ett begränsat utrymme till nya verksamhetsutökningar i höstens 

budgetprocess om inte kommunsektorn tillförs mer medel eller genom egna omprioriteringar 

eller effektiviseringar. Skatteunderlagsutvecklingen därefter förväntas bli måttlig under 

perioden 2022-2023. Detta ställer högre krav på kostnadskontroll då de ekonomiska 

marginalerna blir mindre.  

 

 

Finansiella mål för Borås 
 

Vilken verksamhetsnivå som Borås Stad lägger sig på beror förutom på kostnads- och 

skatteintäktsutvecklingen också på våra finansiella mål. Kommunfullmäktige har som 

övergripande finansiellt mål att kommunens resultat skall uppgå till 2-3 % av skatte- och 

bidragsintäkterna och att soliditeten successivt skall närma sig en nivå på 80 % vilket konkret 

innebär att investeringarna bör egenfinansieras till 80%. (Kommunens resultat + avskrivningar 

skall som lägst uppgå till 80% av årets investeringar) 

 

Den ekonomiska utvecklingen de senaste åren har givit anledning att komplettera teorin bakom 

de finansiella målen. Utgångspunkten är att det finansiella resultatmålet på lägst 2 % står fast 

men skall ses över tiden. Konkret har detta inneburit att ett lägre budgeterat resultat har kunnat 

accepterats i budgetläget men målsättningen över tiden ligger på en verklig resultatnivå på lägst 

2%. Med hänsyn till den ekonomiska styrka som Borås Stad har uppvisat under en längre 

period har de finansiella resultatmålen kunnat uppnås och samtidigt har verksamheterna kunnat 



 2020-06-15   5(6) 

   2020/KS0069 

få ett relativt stort ekonomiskt utrymme. Då investeringarna förväntas ligga på en relativt hög 

nivå även framöver och med ett sjunkande skatteunderlag kan det finnas anledning att se över 

det finansiella resultatmålet än tydligare kopplat till investeringsvolymen och då även ta hänsyn 

till hela kommunkoncernens lånenivå. 

 

Under 2013 inrättade Borås systemet med Resultatutjämningsreserv; RUR. Syftet med RUR är 

att utjämna resurserna mellan åren i syfte att ge verksamheterna stabilare planerings-

förutsättningar. Vid ingången av 2020 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. 

Huvudsyftet är att utjämna skatteintäkter över en konjunkturcykel dvs utnyttja reserven när 

konjunkturen är svag och skatteintäkterna förmodas bli lägre än normalt. Kommunfullmäktige 

har antagit Sveriges kommuner och regioners beräkningsmodell som säger att om den årliga 

skatteunderlagsutvecklingen jämfört med ett tio-årigt genomsnitt är lägre kan reserven 

utnyttjas.  

 

I arbetet med budget 2021 bedömer SKR att skatteunderlaget är på den nivån att det är 

tillämpligt att disponera medel ur RUR. I den senaste prognosen för 2021 bedöms 

skatteunderlaget ligga 0,6 % under genomsnittet för de tio senaste åren varför det kan bli 

aktuellt att ta RUR i anspråk under 2021. Det finansiella resultatet för Borås kan då 

budgetmässigt förstärkas med 31 mnkr. 

 

Det är med ovanstående utgångspunkter som Kommunstyrelsen i budgetramarna föreslår ett 

budgeterat finansiellt resultat på +49 mnkr för 2021. Med föreslaget uttag ur RUR som dock ej 

bokförs kan balanskravsresultatet läggas på +80 mnkr. Detta ger då ett resultat som uppgår till 

1,2 % av skatteintäkter- och generella statsbidrag. Den budgeterade resultatnivån inkl. RUR 

medger en investeringsnivå på ca 500 mnkr om självfinansieringsmålet på 80% skall hållas. 

 

Nivån för de generella statsbidragen under 2021 är än så länge osäker och hittills lägre än vad 

som lagts ut för 2020. Budgetpropositionen senare i höst får utvisa om det blir ytterligare 

tillskott till kommunsektorn. I detta osäkra läge ger Kommunstyrelsen nämnderna i uppdrag att 

inför höstens budgetarbete redovisa olika nivåer på effektiviseringsåtgärder som underlag 

beroende på hur det ekonomiska läget ser ut senare under året. Varje nämnd/förvaltning skall 

därför i sitt budgetförslag beskriva åtgärder och effekter om den ekonomiska ramen 

minskas med 0,5%, 1,0% respektive 1,5%.  

 

 

För resten av planperioden 2022-2023 är skatteunderlagsutvecklingen osäker men på en 

någorlunda genomsnittlig nivå de senaste tio åren. Den ekonomiska utvecklingen förväntas inte 

bidra till att vi når våra finansiella mål på egen hand under planperioden trots att kostnadsnivån 

lagts på en klart lägre nivå än de senaste åren. Givet dessa förutsättningar ser den finansiella 

planen för perioden 2021-2023 ut enligt nedan: 
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 Prog. 2020 2021 2022 2023 

Ökning av verksamhetens  

nettokostnader, % 

-därav nämnder 

 

Resultatandel av skatteintäkter, % 

 

5,8 

5,3 

 

0,0 

 

2,5 

1,3 

 

0,7 

 

2,9 

 

 

0,9 

 

3,0 

 

 

1,0 

Årets resultat, mnkr (exkl. RUR) 3 49 66 75 

Årets resultat, mnkr (inkl. RUR) 105  

(teoretiskt) 

80 82 83 

 

Ramuppräkning 2021 
 

Generellt 

Resultatet för 2021 är budgeterat till 49 mnkr. Denna resultatnivå utgår från Budget 2020 med 

avdrag för ev. tillfälliga kommunbidrag 2020 plus förändringar av Kommunbidragen hittills 

under året som skall kvarstå 2021 eller genom andra beslut.  

 

Utifrån denna Kommunbidragsnivå räknas ramarna upp med: 

 

-Löner; 2,0%  Från utgångsläge efter löneförhandlingarna 2020.  

   Avser ekonomisk ramuppräkning för den del av 

   kommunbidraget som består av löner. 

  

-Övriga kostnader; 1,0%  Bedömd KPIF-utveckling under 2021 från SKR 

 

 

 

-Volymförändringar; 

  Folkbokförd målgrupp Grundskolenämnden kompenseras med 75 % för 

Grundskolan. Förskolenämnden och Vård- och 

omsorgsnämnden kompenseras med 100 % för 

Barnomsorg och Äldreomsorg. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

kompenseras med 75 % för Gymnasieskolan. 

 

-Effektiviseringsförslag  Tre nivåer 0,5%, 1,0% och 1,5% skall redovisas. 

  

 

Målgruppsförändringar/befolkningsprognoser 

I syfte att ge nämnderna fortsatt goda planeringsförutsättningar inför det kommande budgetåret 

kommer Kommunstyrelsen liksom förra året använda befolkningsprognos för budgetåret 2021 

vid beräkning av Kommunbidrag till den del av nämndernas verksamhet som ges via 

målgruppsförändringar.  I ovanstående ramförutsättningar tillämpas denna metod.  
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Tillkommande poster 

Utöver de generella ramuppräkningarna har Kommunstyrelsen liksom tidigare år gjort vissa 

avsättningar utifrån bedömd utveckling under 2021. Dessa poster budgeteras som en central 

reserv/buffert. Under budgetprocessen kommer en del av dessa medel att läggas ut som ökade 

kommunbidrag. Ex. kommer ett utrymme på 12 mnkr att avsättas under åren 2020-2022 för att 

genomföra ”Borås 400 år”. 

  

Nämndvisa reserver/buffertar 

Under en lång tid har det varit obligatoriskt för de flesta nämnder att inom sitt kommunbidrag 

avsätta en buffert/reserv till oförutsedda händelser. Buffertarna gör nämnderna mindre känsliga 

för oplanerade verksamhetskostnader och gör att sådana lättare kan hanteras utan att kortsiktiga 

verksamhetsingrepp/besparingar behöver tas till. För 2021 gäller att nämnderna inom sitt 

kommunbidrag avsätter 1 % till oförutsedda kostnader/buffert. 

 

Övrigt 

Totalt innebär ramarna för 2021 att nämndernas kommunbidrag beräknas öka med endast 1,3 % 

jämfört med budgeten för 2020. När den slutliga budgeten tas i november kommer troligtvis 

ökningen att bli högre då en del av de centralt avsatta medlen kommer att läggas ut till 

nämnderna.  

 

Investeringsbudgeten 

Investeringsvolymen förväntas de kommande åren uppgå till ca 600 mnkr årligen i genomsnitt, 

Så kallade ”lönsamma investeringar” kommer att prioriteras. För att redan nu få en uppfattning 

om investeringsnivån för de målgruppsstyrda investeringarna inom förskola, grundskola, 

gymnasiet, äldreomsorg och LSS har en genomgång med Lokalförsörjningskontoret gjorts av 

behoven för planperioden. Detta får ses som indata till höstens budgetprocess för de s.k. 

nödvändiga investeringar som behöver göras för att tillgodose behoven hos våra stora 

målgrupper.  

 

Interna kapitalkostnader 

Servicekontoret-Redovisning har beräknat de faktiska kapitalkostnaderna för projekt 

färdigställda t.o.m. 2019. Respektive nämnd får själva utifrån en egen bedömning av 

investeringsvolymen komplettera uppgifterna med de kapitalkostnader som följer av 2020 års 

beräknade investeringar. Fr.o.m. 2017 har Borås Stad förändrat beräkningsmodellen för de 

interna kapitalkostnaderna som påförs nämnderna. Den reala annuitetsmodellen lämnas till 

förmån för den allmänt rådande metoden med rak avskrivning och nominell ränta på 

återstående restvärde. Internräntan föreslås att sänkas till 1,25 (1,5)% för 2021. 

 

Taxor och avgifter 

De nämnder som ansvarar för taxor- och avgifter som skall beslutas av Kommunfullmäktige 

skall normalt bifoga beslutsunderlag till förändringar av taxor i sitt budgetförslag. Detta för att 

beslut skall kunna tas av Kommunfullmäktige vid ordinarie sammanträde om budgeten. Om det 

föreslås strukturella förändringar av taxor eller avgifter utöver indexförändringar eller liknande 

skall en tydlig beskrivning bifogas om vilka effekter/konsekvenser detta får för taxekollektivets 

målgrupper. Gärna med konkreta exempel hur det slår mot olika verksamheter/näringsidkare. 
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Borås Stads vision 2025 - Indikatorer i Budget 2021 
För att säkerställa att Borås Stad är på väg att utvecklas mot visionen finns ett antal indikatorer 

Alla indikatorer, både de som Kommunfullmäktige styr över och nämndernas egna indikatorer, 

skall redovisas inom något av de sju målområdena i Borås Stads vision 2025 eller under det 

”åttonde målområdet” Egen organisation. Redovisning av indikatorerna sker i vårt styr- och 

ledningssystem Stratsys.  

 

 

 

 

Budgetförslagens utformning  
 

Blanketter 

Inga blanketter skickas ut. Hela budgetupplägget och anvisningar finns i STRATSYS. 

 

Tider 

Nämndbehandlad budget inlämnas till Kommunstyrelsen 28 Augusti 

Beslut i Kommunstyrelsen 26 Oktober 

Beslut i Kommunfullmäktige 26 November 

 

 

Övrigt 

Budgetförslagen skall inskickas digitalt till Kommunstyrelsens diarium senast den 28 augusti. 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Budgetramar för år 2021 fastställs enligt upprättat förslag. 
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1 Inledning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för delområde barn och unga, vuxna samt för 
ensamkommande barn. Nämnden har dessutom tilldelats två av kommunalfullmäktiges fastställda 
samarbetsuppdrag. Ett särskilt samarbetsuppdrag gällande barn och unga i riskzonen, samt ett 
samarbetsuppdrag gällande boendeprocessen. 

Brukare och befolkning.  
Borås Stad växer och har sedan 2010 ökat med ca 10 000 varav ca 3000 i åldern 0-19 år. Ökningen 
beräknas fortsätta och Borås förväntas öka med ca 1200 innevånare per år under åren 2020-2023. Det 
finns en tydlig ökning av barn och i åldern 10-19 år. Detta leder till ett ökat behov av insatser från 
Individ- och familjeomsorgen. Asylsökande som befinner sig i Borås, ingår inte i befolkningsstatistiken 
förrän den dag de eventuellt blir folkbokförda i Borås. Antalet som aktualiseras till Individ- och 
familjeomsorg beror på flera omständigheter såsom flyktingsituationen, konjunktur, samhällskriser, 
utvecklingen i olika bostadsområden vilket kan skifta under åren. En ökad folkmängd medför dock 
långsiktigt att antalet som behöver insatser från socialtjänst också ökar. Ramtilldelningen i Borås Stads 
budget för Individ- och familjeomsorgsnämnden följer inte volymutvecklingen vilket medför att 
befolkningsökningen inte beaktas. Antalet anmälningar och ansökningar till verksamheterna har ökat 
under de senaste 3 åren och denna tendens gäller även första halvåret 2020. Se tabellen nedan. 

  År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 

Antalet unika barn och unga 1736 1842 2013 2222 

Antalet unika unga vuxna /vuxna 669 707 688 627 

Kommentar till tabell: I tidigare statistik har en felaktig uppgift lämnats för år 2018 848 unika unga 
Vuxna/vuxna vilket berodde dels på att antalet över 65 år medräknats samt fel i hämtningen ur 
programmet. Uppgiften är nu korrigerad. De över 65 år är 50 personer 2018 och 48 personer 2019 och 
ingår inte i uppgiften. 

Verksamhet.                                                                                                                     

Asylverksamheten har varit föremål för ett stort omställningsarbete under perioden 2017-2020. 
Samtliga HVB (hem för vård eller boende) för denna målgrupp är avvecklade. Fortfarande bor ett antal 
ungdomar bor kvar i stödboende, i av nämnden blockförhyrda lägenheter eller egna lägenheter där på 
olika sätt nämndens verksamheter behöver vara involverade. Ett antal behöver fortsatta 
boendestödjande insatser och öppenvårdsinsatser. 

Utvecklingsarbetet med den förstärkta familjehemsvården har givit ett utökat stöd till familjehemmen 
och till de placerade barnen. Detta förväntas även resultera i en ökad kvalitet i familjehemsvården. 

Den samverkan som sker utifrån Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunövergripande 
samordningsansvar för sociala boendefrågor har resulterat i ett utökat uppdrag med en väg in till Borås 
stad för samtliga som har en social boendeproblematik. Något som förväntas bli märkbart under 2021. 

 
Samverkan inom ramarna för samverkansformerna Säker och trygg kommun samt Närvårdssamverkan 
kommer att fortsätta under 2021. Nämnden ansvarar för en socialrådgivare på var och en av de fyra 
familjecentralerna i Borås. 

Efter 2017 års organisations- och lokalförändringar har verksamheterna varit trångbodda och utspridda 
på flera ställen och ett arbete har pågått för att utöka lokalytan för att förbättra arbetsmiljön och för att 
långsiktigt samla verksamheten i gemensamma lokaler. Nämnden har under våren 2020 lämnat en lokal 
för öppenvården och hyrt in en ny lokal och byggt om denna för att anpassa för myndighet och 
öppenvård. Nu har nämnden i för verksamheterna ändamålsenliga lokaler. Totalt sett har denna 
förändring medfört betydligt ökade lokalkostnader för nämnden. 
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Medarbetare 
Kompetensförsörjningen främst avseende socionomer kräver insatser både inom nämnden men även 
kommunövergripande. En plan för systematisk kompetensförsörjning finns och även ett 
kommunövergripande arbete i KAL-grupp (kompetensförsörjning- och personalförsörjning, 
lönebildning, arbetsvillkor) som resulterat i en handlingsplan. Individ- och familjeomsorgen strävar 
efter att vara en attraktiv arbetsgivare och att öka marknadsföringen av både verksamhet och de yrken 
som finns i verksamheten. Satsningar har gjorts inom områden såsom lönesättning, 
kompetensutveckling, arbetsledning och introduktion. Yrkesresan, ett webbaserat program för 
introduktion och kompetenspåfyllnad är en del och en omfattande utbildning i systemteoretiskt 
förhållningssätt en annan del i satsningen kring kompetensutveckling. Våren 2020 har 92 % av 
handläggare som utreder barnavårdsärenden minst ett års yrkeserfarenhet jämfört med 2018 då siffran 
var 78 %, detta är en tydlig förbättring men Borås ligger dock fortfarande lågt jämfört med andra 
jämnstora kommuner och arbetet med kompetensförsörjning behöver fortgå. 

Socialtjänst-Chatt 
Nämnden har under våren 2020 i samverkan med Arbetslivsnämnden startat en ny Socialtjänst -chatt. 
Detta för att under Corona-situationen öka tillgänglighet till kontakt med socialtjänsten. Chatt kommer 
att utvärderas under hösten 2020. 

2  Omvärldsanalys 
Rekrytering - personal/lönepolitiken 
Behörighetskraven för området barn och unga medför att det endast är socionomexamen som ger 
behörighet. Under det senaste året har det märkts att det varit lättare att rekrytera personal till 
socialtjänsten. Handlingsplanen med olika åtgärder kring kompetensförsörjning behöver dock följas 
upp under 2021. En annan för nämndens verksamhet viktig framgångsfaktor är att fortsätta att behålla 
och vid behov rekrytera kompetenta enhetschefer. 
 
Nämnden satsar sedan hösten 2018 på systemteoretisk utbildning i olika omfattning för samtlig 
personal. 

I ett samarbete med Sociala omsorgsförvaltningen tillhandahåller nämnden sedan februari 2019 chef i 
beredskap, CiB, för att säkerställa och tydliggöra arbetsmiljö- och arbetsgivaransvaret kvällar, nätter och 
helger. Nämnden saknar budgetmedel för denna verksamhet. 

Brist på familjehem  
Människors livsvillkor och förutsättningar för att göra sociala insatser har förändrats nationellt vilket 
bidrar till en ökad svårighet att rekrytera familjehem. Stödet till familjehemmen som Borås stad anlitar 
har utvecklats och utökats under de senaste 3 åren. Kvalitén på familjehemsvården har kunnat 
förstärkas. En utvärdering kring denna satsning kommer att färdigställas under hösten 2020. 
 
Ökad segregation- behovet av att arbeta med motverkande insatser 
Det finns flera tecken på att segregationen i Sverige har ökat under en längre tid och att antalet 
områden med socioekonomiska utmaningar har blivit fler. Även om det går att skönja vissa positiva 
tecken i utvecklingen under senare tid, är skillnaderna i uppväxt- och levnadsvillkor för personer som 
bor i områden med socioekonomiska utmaningar stora. Individ- och familjeomsorgsnämnden har en 
viktig roll i såväl det strategiska arbetet att motverka segregation som att stödja grupper och enskilda till 
ökad integration. Många bor även trångbott och har med sig traumatiska upplevelser. Antalet som kan 
bli aktuella för insatser inom Individ- och familjeomsorgen kan förmodas öka under de närmaste åren. 
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Ensamkommande asylsökande barn 
Det är ett fortsatt lågt antal ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Gymnasielagen som gäller 
från och med 1 juni 2018 påverkar även ensamkommande unga i Borås. De som fyllt 18 år kan utifrån 
lagen ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd under 13 månader.  I Borås finns för närvarande 
fortfarande ca 40 unga ensamkommande asylsökande som fyllt 18 år. 
Bristen på lediga lägenheter i Borås får konsekvenser för målgruppen ensamkommande barns 
möjligheter att flytta ut från Hem för vård- och boenden (HVB), familjehem stödboenden och 
kommunala andrahandsboenden. Utöver ensamkommande barn arbetar nämnden även med barn i 
asylsökande familjer. En viss ökning har märkts kring denna målgrupp. 

Brist på bostäder - konsekvenser 
Generellt sett är utbudet av bostäder idag för lågt i Borås men bostadsbristens konsekvenser är inte lika 
för alla utan varierar beroende på exempelvis ekonomiska resurser. Kommunens ansvar i 
hemlöshetsfrågan befinner sig mellan den generella bostadsförsörjningen och socialtjänsten. 
Socialtjänsten har inget generellt ansvar för att ordna en bostad till bostadslösa men kan däremot 
besluta om bistånd till boende med olika individuellt utformade insatser. Hemlösheten har blivit ett allt 
mer centralt problem för socialtjänsten. 

Särskilt svårt att tillgodose sitt behov av bostad har hushåll som har stora problem med att lösa sin 
bostadssituation själva och/eller är i behov av särskilda insatser från socialtjänsten för att kunna få en 
bostad. Detta kräver att Borås stad har ett nära strukturerat samarbete med både de kommunala 
bostadsbolagen och privata bostadsbolag. En viktig del i detta är det boendesociala arbetet som blir den 
trygghet som gör att bostadsbolagen låter socialtjänsten anskaffa lägenheter i deras bestånd. Det 
vräkningsförebyggande arbetet är viktigt utifrån svårigheten att få en ny bostad efter att ha blivit vräkt. 

Förändringar inom Familjerättsområdet 
En digital lösning föreslås att ersätta den utredning som nyblivna ogifta föräldrar idag genomgår för att 
fastställa faderskap. Den 22 augusti 2018 lämnade regeringens utredare över förslag om enklare 
föräldraskap till Justitiedepartementet. Förslaget beräknas gälla från januari 2021. 

Mini Maria 

Enligt Socialstyrelsens årsrapport har narkotikaanvändningen nationellt fortsatt öka även om 
skolundersökningar visar att andelen riktigt unga som aldrig testat narkotika glädjande nog också ökar. 
Det finns i staden ungdomar med svåra missbruk ofta kombinerad med psykisk ohälsa och fler i 
riskbruk. 
Mini Maria är en mottagning för ungdomar upp till 21 år med riskbruk, missbruk och beroende av 
droger och alkohol. Utifrån närvårdssamverkan är planen att 2021 starta en mottagning som utgår ifrån 
Borås som erbjuder råd, stöd och behandling för ungdomar och deras föräldrar samt provtagning. Mini 
Maria är ett samarbetsprojekt mellan regionen och kommunerna i Södra Älvsborg. Personal kommer 
att vara anställda av kommun respektive primärvård och ett ekonomiskt avtal mellan kommunerna och 
primärvården kommer att upprättas. Mini Maria kommer att ta över delar av nämndens uppdrag när det 
gäller unga med missbruk vilket innebär en organisationsförändring. 

Digitalisering - Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
Digitaliseringen ökar möjligheten för brukare att få kontakt med socialtjänsten. Det öppnar även upp 
för nya sätt att föra dialog mellan brukare och socialtjänsten. Tillskapandet av brukar - och 
närståendebaserade nätverk via socialtjänsten kan stödja möjligheter till självhjälp. Socialtjänstens 
handläggning kan effektiviseras och därmed förbättra servicen till brukarna. Nya e-tjänster är på gång 
att utvecklas inom t.ex. råd- och stöd-, samt chattforum. Utvecklingen påverkar såväl arbetssätt som 
mjuk- och hårdvara i verksamheten. Utvecklingsarbetet kräver ekonomiska resurser för såväl 
programvara, teknik och metodutveckling. 
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Kvalitetskrav 
Kraven på fortsatt utveckling av kvalitet inom socialtjänsten är i fokus och Socialstyrelsen har bl.a. 
föreskrivit att kommuner ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten. 
Detta arbete är omfattande och inbegriper hela socialtjänsten och ställer krav på ett mer systematiserat 
sätt att arbeta med kvalitetsfrågor än tidigare. 
 
Ny socialtjänstlag? 
Den av regeringen beslutade översynen av socialtjänstlagen har fått en förlängd utredningstid till den 3 
augusti 2020. Detta förväntas ge lagändringar som påverkar Individ- och familjeomsorgens 
verksamheter. 
 
Corona-pandemin 
Corona-Pandemin har påverkat samhället på flera sätt. Sveriges BNP och ekonomi har försämrats. Fler 
har permitterats och fler är arbetslösa. För personer med låg utbildningsbakgrund är det svårare att 
komma in på arbetsmarknaden. Barn och unga har i minskad utsträckning varit i skolan och haft det 
sociala sammanhang och stöd som detta innebär. Sammantaget förväntas detta leda till ett ökat tryck på 
socialtjänstens barn- och ungdomsvård och missbruksvård. 

3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 
nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2019 Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

7,1 6,5 7,7 6,8 5 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

11,4 10,8 11,1 10,8 10 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

57,6 43  60 70 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar för att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att 
utöva sitt ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet i vardagsarbetet. Det görs genom regelbundna 
månadsuppföljningar i syfte att följa personalnyckeltal såsom sjukfrånvaro, antal sjukfall, in- och utflöde 
i rehabilitering, frisktal samt personalomsättning. Samtliga chefer inom förvaltningen har under året fått 
kompetensutveckling på området genom en omfattande arbetsmiljöutbildning i syfte att ytterligare 
förstärka och kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i alla dess delar. Fokus i 
arbetsmiljöarbetet är att med ett nära HR-stöd arbeta med tidiga insatser på individ- och 
organisationsnivå, att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö, att utveckla specialkompetens och metodstöd 
samt erbjuda mentorer och handledning. Under våren 2020 påverkades sjukfrånvaron mot bakgrund av 
Corona-pandemin. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 
Arbetad tid för timavlönade under år 2020 beräknas till 10,8 årsarbetare. Inom nämndens 
verksamhetsområde anställs timavlönade inom boendeverksamheterna för vuxna och inom 
myndigheten under studietiden. Under Corona-pandemin har ett höjt sjukskrivningstal ökat behovet att 
använda timavlönad personal ökat och påverkar utfallet för verksamhetsåret. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 
Förvaltningens hälsoinspiratörer ska med stöd av HR uppmuntra till aktiviteter som gynnar hälsa och 
friskvård. Under verksamhetsåret bjuds de in till aktiviteter som syftar till att ge dem goda 
förutsättningar och stärkt kunskap kring hur de kan arbeta för en hälsosam arbetsplats. Nästintill 
samtliga enheter på förvaltningen har en hälsoinspiratör. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Intäkter 64 626 40 258 40 258 38 630 

Kostnader -375 557 -354 099 -369 658 -357 509 

Buffert 0 -3 059 0 -3 221 

Nettokostnader -310 931 -316 900 -329 400 -322 100 

Kommunbidrag 288 850 316 900 316 900 322 100 

Resultat -22 081 0 -12 500 0 

Ackumulerat resultat -15 -15 -15 -15 

     

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 

4.2 Nämndens uppgift 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Individ- och 
familjeomsorgens delområde barn och unga och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har 
även ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor som är 
socialt utsatta och långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden. 

Nämnden har dessutom två av Kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boende 
processens mjuka frågor. De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra 
ansvar och befogenheter i frågor om gemensam karaktär. 

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som 
kommer att etableras i Borås Stad. 



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Budget 2021 8(21) 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 

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

4.2.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktige har fördelat ut ett antal särskilda samarbetsuppdrag som ett sätt att tydliggöra 
ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. Uppdragen innebär att nämnden har: 

• befogenheter att sammankalla berörda nämnder 
• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 
• skapa förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 
• formulera mål för uppdraget 
• resultat mäts, utvärderas och redovisas 

IFO-nämnden har två särskilda samarbetsuppdrag. 

1. Barn och unga 

IFO-nämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende barn och unga. 

Hur nämnden ska arbeta med uppdraget: 

Att i samverkan med övriga nämnder som möter barn och unga, identifiera barn och unga i riskzonen 
för att i samverkan utforma ett effektivt och tvärprofessionellt stöd åt en grupp barn och unga eller det 
enskilda barnet/ungdomen. Nämnden använder för sitt uppdrag samarbetsstrukturen Säker och trygg 
Borås. Det pågår även ett arbete i staden och en handlingsplan tas fram för Socialt hållbart Borås. I 
närvårdssamverkan finns den lokala arbetsgruppen när det gäller samverkan förskola, skola socialtjänst, 
region, inbegripet primärvård. Vid samverkan inom Närvårdssamverkan används SIP (Samordnad 
individuell plan). Ett liknande verktyg har tagits fram att användas i den interna samverkan när endast 
t.ex. grundskolan och IFO samarbetar kring ett enskilt barn/elev. 

Nämnden bedriver numera också en serviceinsats som en möjlighet att tidigt och snabbt nå fram till 
familjer som behöver hjälp i begränsad omfattning genom att erbjuda ett antal samtal. 

Målsättning: 

Att genom en god samverkan tillse att barn och unga i riskzonen får det stöd och hjälp de behöver. Fler 
koordinerade insatser ger bättre effekt i stödet och ökar barnets förutsättningar att få hjälp tidigt. 

Kriterier för utvärdering: 

Uppföljning av SIP, samordnad individuell plan görs 2-4 gånger per år och används för 
verksamhetsutveckling. 

2. Boendeprocessen 

IFO-nämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende boendeprocessen. 

Hur nämnden ska arbeta med uppdraget: 

Att i fortsatt samverkan med övriga nämnder identifiera de utsatta grupper som är socialtjänstens 
ansvar och utveckla anpassade insatser. Ansvarsfördelning och samverkan mellan Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden kring andrahandskontrakt, övergångslägenheter och 
boendesociala insatser är fastställd. Kontinuerliga samverkansformer finns och rutiner. Det innebär 
även att Individ-och familjeomsorgsnämndens boendesociala enhet och Myndighet behöver utvecklas 
för nya målgrupper och för utredning och biståndsbedömning för dessa grupper inför 2021. 
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Stöd till enskilda att hantera sin ekonomi är en del i programmet mot hemlöshet. Frågan om stöd till 
enskilda att hantera den egna ekonomin har berörts inom ramen för samverkansarbetet kring 
boendeprocessen utan att det ännu har resulterat i specifika förslag. En gemensam dialog har påbörjats 
mellan verksamma på strategisk nivå inom de berörda förvaltningarna. Utifrån denna dialog är det tänkt 
att arbeta vidare med frågan under hösten 2020 
Nämnden samordnar som en del i samarbetsuppdraget även det vräkningsförebyggande arbetet som 
bidrar till att människor inte hamnar i en hemlös situation. 

Målsättning: 

Att antalet personer, som är hemlösa utifrån socialstyrelsens definition av hemlöshet, i utfallet ifrån 
Borås Stads årliga kartläggning av hemlösheten inte ska öka. Att genom vräkningsförebyggande arbete 
minska antalet personer som hamnar i en hemlös situation. 

Kriterier för utvärdering 

Befolkningsökningen, bostadssituationen och ett ökat inflöde till IFO påverkar förutsättningarna och 
gör att målet är att antalet hemlösa i kartläggningen inte ska öka. 

  

  

4.3 Ekonomiska förutsättningar 
Individ- och familjeomsorgsnämnden preliminära kommunbidrag för år 2021 är 322 100 tkr. 

Jämfört med år 2020, 316 900 tkr är ökningen av kommunbidraget 5 200 tkr. Utav ökningen av 
kommunbidraget är uppräkning av löner med 2,0 % samt övrigt med 1,0  %. 

En buffert på 3 221 tkr är avsatt. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 15 559 tkr för år 2020. 
Bufferten täcker med 3 059 tkr nettot blir minus 12 500 tkr. 

Underskottet består av plus 741 tkr central administration, plus 1 500 tkr allmän IFO verksamhet, 
minus 12 500 tkr barn och ungdomsvård, minus 5 300 tkr vård av vuxna samt buffert plus 3 059 tkr. 

Underskottet inom Individ- och familjeomsorgsnämnden framförallt inom barn- och ungdomsvården 
är en följd av volymökning, fler unika individer är aktualiserade och fler har mer omfattande insatser. 
Trots åtgärdsplan för att minska kostnaderna kommer nämnden inte att hantera kostnadsökningen till 
följd av ökade volymer inom 2021 års budgetram. 

  År 2017 År 2018 År 2019 

Vårddygn HVB/SiS 0-20 år 9046 10193 12447 

Vårddygn HVB/SiS 21år - 15606 19626 18092 

Inom öppenvården finns även en tydlig ökningstrend avseende barn och unga samt unga vuxna 18-20 
år. Om man ser på juni månad 2017, nämndens första verksamhetsår, hade 209 i åldern 0-20 år 
öppenvård. I juni 2020 är siffran 248 unika personer. 

Borås stad hade 2019, 16 % lägre kostnad/invånare för social barn- och ungdomsvård jämfört med 
riksgenomsnittet (2018 var kostnaden 17 % lägre). Liknande skillnad har funnits i flera år.  I Västra 
Götaland är det endast kommuner med betydligt mindre befolkning som har lägre kostnad per 
invånare. Institutionsvården för de i åldern 0-20 år kostar 544 kr/ invånare och är betydligt under 
riksgenomsnittet på 765 kr/invånare. Jämförelsen med andra kommuner talar för att Borås stad har en 
lägre kostnad för barn- och ungdomsvård, lägre antal placeringar inom institutionsvård och genomfört 
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satsningar inom öppenvård som möjliggjort de låga siffrorna för placeringar. 
 
En uppräkning med 1 % för övriga kostnader påverkar Individ- och familjeomsorgsnämnden i stor 
utsträckning eftersom nämnden i förhållande till sin budget köper mycket extern vård där kostnaderna 
höjs betydligt mer. Statens institutionsstyrelse höjer sina dygnskostnader vanligen med ca 3 %, baserade 
på deras verksamheters löneökningar, som nämnden inte kan påverka. 

Borås har två särskilt utsatta områden där segregationen är särskilt tydlig och den socioekonomiska 
utsattheten stor, vilket medför särskild belastning på samhällets funktioner bland annat socialtjänsten 
för att möta behoven där. Här behövs med stor säkerhet utvecklade och utökade insatser hösten 2020 
och under 2021. 
 
Effekter av Corona-pandemin förväntas inför år 2021 ge ett ökat inflöde av anmälningar och 
ansökningar gällande barn, unga och vuxna. Fler förväntas behöva rådgivning, öppenvårdsstöd och i 
vissa fall även placering utom hemmet. 
Nämnden avser att äska medel för volymökningar för placeringar och öppenvård med 6 000 tkr. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med inriktningen mot vård och insatser i den egna 
hemmamiljö och det egna nätverket. 

Nämnden har inför 2020 uttalat en strikthet i bedömningen vid placering på institution och att i 
pågående placeringar pröva vård i den egna hemmamiljön och nätverket med olika öppenvårdsinsatser. 
Detta förväntas ge kostnadsminskningar. För att uppnå syftet med denna inriktning innebär det att 
vissa öppenvårdsresurser behöver utökas för att undvika placering eller för att möjliggöra ett avslut av 
en placering. Vårdtidens längd ska även noga övervägas med återkommande ställningstagande kring att 
avsluta institutionsvården till förmån för insats i familjehem eller i hemmamiljö. 

Nämnden ökar även sitt arbete för att möjliggöra placeringar i den enskildes nätverk i de fall placering 
utanför hemmet behövs. Utifrån inspiration från andra kommuner som tagit fram arbetsmetoder för att 
öka involvering och engagemang i barn och ungas nätverk kommer nämnden att utveckla detta arbete 
2021. Barn- och unga verksamheten har haft kontakt med Örgryte -Härlanda som utvecklat ett 
arbetssätt för delaktighet och nätverksinvolvering (ÖSA Örgryte-Härlanda säkerhetsarbetsteam) för att 
ta del av och implementera delar av detta i Borås. Den systemteoretiska utbildningen som nämnden 
satsat på under flera år ger även redskap till att uppnå lösningar i nätverk och i hemmiljö. 
 
Plan är även att under hösten 2020/våren 2021 pröva en ny form av insats, extravuxen som ger barn 
och unga ökade möjligheter att ha inflytande över den insats de ska få. Extravuxen är en 
biståndsbedömd insats, som ligger i mellanrummet mellan öppenvårdsinsatser och placering, framtagen 
av föreningen Maskrosbarn tillsammans med ungdomar och socialtjänsten. Projektet syftar till att 
implementera Extravuxen som en del av nämndens befintliga utbud av insatser. En överenskommelse 
om Idéburet offentligt partnerskap kommer att göras mellan nämnden och föreningen Maskrosbarn. 
 
Det pågår även en inventering av vilka målgrupper som får olika insatser inom öppenvården och i 
vilken omfattning dessa ges. Syftet är att under hösten 2020 se om det finns förutsättningar att ändra i 
dels prioriteringar/omfattning och dels vilken form av insats som ges. Något som skulle kunna frigöra 
resurser till att göra insatser i ett tidigare skede innan placeringar krävs. 
 
Nämnden äskar medel till att utveckla nätverksarbete och öppenvårdslösningar med 2 000 tkr. 
 
Borås stad har godkänt ett inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar som reglerar innehåll, 
samverkan och kostnadsfördelning mellan kommun och region. Borås stad har utifrån 
inriktningsdokumentet ett avtal för 3 år med regionen med stegvis ökad kostnad. 2021 utgör år 3 på 
avtalet och ökningen inför detta år är 1 011 tkr. Nämnden äskar medel för det av Borås stad 
undertecknade avtal med 1011 tkr. 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden har sedan 2017 samverkat med Sociala omsorgsnämnden kring 
en bemanningspool. Social omsorgsnämnden har uppmärksammat att nämnden utifrån 
kostnadsberäkningar haft en för låg ersättning och efter omräkning är ersättningen höjd med 
ca 1 000 tkr.  Nämnden äskar medel för att kunna ställa om till denna väsentligt ökade kostnad. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har sedan den nya organisationen haft verksamhetsgrenarna 
utspridda i flera olika lokaler och har även haft omfattande problem med vattenläckor och ventilation i 
dessa lokaler. Nu har nya lokaler anskaffats och anpassats till verksamheterna och dessa har även 
kunnat samlas i närheten till varandra vilket gynnar samverkan och effektivitet. Detta har varit den 
långsiktiga målbilden för nämndens lokaler sedan 2017 då det inte var möjligt att ordna en 
sammanhållen lokallösning. Lokalförändringarna har dock lett till väsentligen ökade kostnader. Enbart 
förändringar kopplade till nya lokaler ger en ökad kostnad om ca 4 000 tkr/år. Nämnden äskar nu 
medel för för denna kostnadsökning som syftat till att uppnå goda och likvärdiga lokalförutsättningar 
för nämndens verksamheter. 
 
Nämnden ser ett utvecklingsbehov för unga och unga vuxna i åldern 15-22 år som har 
drogproblematik. Nämnden har ett stort antal aktuella i målgruppen. Insatser görs men utvecklingen 
leder tyvärr ofta till sena omfattande insatser och placeringar. Utveckling med samarbetet med 
Regionen och Mini-Maria är positivt men nämnden kan se värde av att utveckla ett nytt mobilt team 
inriktat på denna målgrupp. Nämnden äskar medel för att ges möjlighet att påbörja uppbyggnaden av 
ett sådant team med 1 500 tkr. 

Vårdformen tvång i öppenvård inom Individ- och familjeomsorgsnämnden som har en budget med 
2 714 tkr har nämnden svårt att påverka och har en otillräcklig finansiering. Nämnden fick 2 000 tkr för 
denna vårdform 2018. Läkare avgör när det är lämpligt att personer skrivs ut från Rättspsykiatrisk vård 
till annan vårdform där kostnaden delas mellan Region och kommun. Antalet utskrivna till denna 
vårdform varierar över åren men nämnden har inte haft finansiering för kostnaderna. Nedan återges 
kostnaden de senaste åren. Nämnden äskar medel för att täcka denna vårdinsats. 

• Kostnad tvång i öppenvård, år 2017, 4 557 tkr 
• Kostnad tvång i öppenvård, år 2018, 4 991 tkr 
• Kostnad tvång i öppenvård, år 2019, 3 970 tkr 
• Kostnad tvång i öppenvård, år 2020, 5 644 tkr (prognos)  

Individ- och familjeomsorgsnämnden äskar medel med 18 011 tkr. 

• Ökad kostnad för avtalet för ungdomsmottagningen 1 011 tkr  
• Volymökningar, placeringar/öppenvård 6 000 tkr  
• Lokalkostnad för Fabriksgatan 4 000 tkr 
• Bemanningspoolen 500 tkr 
• Tvång i öppenvård 3 000 tkr 
• Utveckling av nätverksarbete och öppenvård 2 000 tkr 
• Mobilt team för målgrupp 15-22 år med drogproblematik 1 500 tkr  

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer att minska med nio årsarbeten under 2020 för att 
minska nämndens underskott.  
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4.3.1 Effektiviseringskrav 2021 

1. Minskad ram med 0,5 %, 1 585 tkr 
Förslag kostnadseffektivisering: Minska antal tjänster inom administration, myndighetsutövning eller 
förebyggande serviceinsatser. 
Effekter för nämnden: Nämnden kommer att minska under 2020 med 9 tjänster inom administration. 
Ytterligare minskningar inom administration kan medföra problem att upprätthålla nämndens 
åtaganden. Ytterligare samverkan med andra nämnder kring tjänster kan krävas.  Det finns ett tryck på 
öppenvård och myndighetsutövning vilket gör det svårt att genomföra minskningar inom denna 
verksamhet. Det finns olika förebyggande serviceinsatser där minskning av en tjänst kan göras men 
som får effekter på det förebyggande arbetet. Både allmänhet, andra nämnder i Borås stad och 
samverkande andra myndigheter har förväntningar på att Individ- och familjeomsorgsnämnden 
bedriver förebyggande serviceinsatser. Ett ökat behov av serviceinsatser som förväntas komma till följd 
av Corona-pandemin blir då svårare att möta. 

2. Minskad ram med 1,0 %, 3 169 tkr. 
Förslag kostnadseffektivisering: Minska antal tjänster inom administration, myndighetsutövning eller 
förebyggande serviceinsatser. Förändring av akutboende genom att nuvarande fastighet sägs upp och 
att en annan lokal anskaffas med färre platser och som är kopplat till något av övriga befintliga 
stödboenden. Effektiviseringen, lokalförändring och platsminskning genererar en kostnadsminskning 
med 1 584 tkr. 
Detta förslag kan genomföras endast under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner denna 
förändring. 
Effekter för nämnden: Utöver det som nämnts under föregående punkt innebär detta färre 
akutboendeplatser som främst påverkar möjligheten att ordna akutboende för EU-medborgare. Det ger 
dock bättre koppling till befintligt stödboende och till viss del förbättrad möjlighet att stötta i processen 
till att bryta hemlöshet. 

3. Minskad ram med 1,5 %, 4 754 tkr. 
Förslag till kostnadseffektivisering: Minska antal tjänster inom myndighetsutövning eller förebyggande 
serviceinsatser och förändring av akutboendet utifrån föregående. Ytterligare 1 tjänst inom central 
administration och 1 tjänst inom serviceverksamhet. 
Effekter för nämnden: Påverkar nämndens administration och begränsar ytterligare de förebyggande 
åtgärderna. 

Effektiviseringsåtgärder Minskad ram 0,5% Minskad ram med 
1,0% 

Minskad ram med 
1,5% 

Minska antalet anställda inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden 1 585 3 169 4 754 

Summa 1 585 3 169 4 754 
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4.3.2 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att åstadkomma ett jämställt och långsiktigt, hållbart samhälle. 
Det innebär att jämställdhetsperspektivet införlivas i allt beslutsfattande, all planering och allt utförande 
i alla verksamhetsområden – från politiska beslut till effekter för brukarna. Forskning och 
kartläggningar visar att föreställningar om kön tycks påverka såväl utredningsbenägenhet som 
behandlingsinsatser inom socialtjänsten. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har satt upp tre mål för arbetet med jämställdhetsintegrering i 
förvaltningen. Dessa är att öka kunskapsnivån kring normkritik beträffande genus, att säkra ett 
likvärdigt och gott bemötande samt delaktighet och medskapande där detta är möjligt, oavsett kön och 
att identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter utifrån likvärdig service och likvärdig 
myndighetsutövning samt insatsers omfattning och utformning. För att nå måluppfyllelse har två 
åtgärder kopplats till varje målformulering. 
 
Ett första steg för att ge medarbetare förutsättningar att integrera jämställdhetsarbetet i det ordinarie 
arbetet var att ge dem ökad kunskap kring normkritiskt tänkande, diskriminering och stereotypa 
uppfattningar beträffande genus. En utbildningsinsats har genomförts våren 2019 och uppföljning av 
denna har skett på arbetsplatsträffar under 2020 utifrån ett specifikt framtaget arbetsmaterial. 
En del i ett jämställdhetsintegrerat arbete är att synliggöra eventuella skillnader och likheter mellan 
pojkar/män och flickor/kvinnor avseende anmälningar, utredningar och insatser. Könsuppdelad 
statistik tas fram från verksamhetssystemen när det gäller anmälningar, utredningar och insatser och 
dialog förs kring resultaten i verksamheterna. 
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4.4 Verksamhet 2021 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Central administration     

Intäkt 1 338 370 370 555 

Kostnad -15 862 -16 221 -15 480 -15 619 

Nettokostnad -14 524 -15 851 -15 110 -15 064 

Politisk verksamhet     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -2 270 -2 445 -2 445 -2 521 

Nettokostnad -2 270 -2 445 -2 445 -2 521 

Allmän IFO-verksamhet     

Intäkt 8 110 5 865 5 865 6 801 

Kostnad -79 018 -83 436 -81 936 -86 663 

Nettokostnad -70 908 -77 571 -76 071 -79 862 

Barn och ungdomsvård     

Intäkt 12 155 5 856 5 856 5 761 

Kostnad -151 234 -142 086 -154 586 -142 841 

Nettokostnad -139 079 -136 230 -148 730 -137 080 

Vård av vuxna     

Intäkt 14 215 14 103 14 103 13 278 

Kostnad -100 045 -95 847 -101 147 -97 630 

Nettokostnad -85 830 -81 744 -87 044 -84 352 

Flyktingverksamhet     

Intäkt 32 783 14 064 14 064 12 235 

Kostnad -31 103 -14 064 -14 064 -12 235 

Nettokostnad 1 680 0 0 0 

Övrig verksamhet     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 

Buffert     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -3 059 0 -3 221 

Nettokostnad 0 -3 059 0 -3 221 

Totalt     

Intäkt 68 601 40 258 40 258 38 630 

Kostnad -379 532 -357 158 -369 658 -360 730 

Nettokostnad -310 931 -316 900 -329 400 -322 100 
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HR-
funktion samt övrigt stödverksamhet. Den centrala administrationen arbetar tillsammans med 
verksamheten med ständiga förbättringar. 

Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av 
nämndsekreterare. 

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna samt vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelad i fyra områden. 
Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Under allmän IFO-administration ingår även socialrådgivare, där nämnden ska medverka i de 
familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad. Verksamheten arbetar 
förebyggande. 

Övrig verksamhet under allmän IFO administration består av: 

• Familjerådgivning, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd och Ulricehamn ingår. 
• Familjerättsverksamhet, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, 

Svenljunga och Tranemo ingår. 
• Social jour där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 

Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda ingår. 

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

  

4.4.1 Barn- och ungdomsvård 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  
Socialtjänsten spelar en viktig roll i arbetet med att förebygga sociala problem. Borås har två områden 
som definierats som särskilt utsatta och komplexiteten i det sociala arbetet har ökat. 

Nämnden har fastställt ett program för stärkt social barn- och ungdomsvård med fokus på fem 
områden - frigöra och utveckla, helhetssyn, förutsättningar, medskapande och samverkan. Till 
programmet finns en handlingsplan som beskriver hur utvecklingen av den sociala barn- och 
ungdomsvården ska genomföras under kommande år. 

Brukarnas mångfacetterade behov ställer stora krav på verksamheten och nämnden ska fokusera på 
tidiga insatser. Arbetsmodellen Rätt matchat stöd tillämpas så att den samlade kompetensen inom 
individ- och familjeomsorgen nyttjas optimalt för bäst matchat stöd till den enskilde. 

En förstärkt familjehemsvård har implementerats i verksamheten och bidragit till bättre och mer samlat 
stöd till de placerade barnen vilket ligger i linje med förändrade lagkrav inom området. 

Ett processorienterat arbetssätt ska tillämpas som sätter brukaren i fokus. Det processorienterade 
arbetssättet ställer krav på uthållighet och långsiktigt tänkande och bidrar till ett bättre helhetsperspektiv 
med fokus på förbättringar till nytta för brukaren. Aktörerna som finns kring individen ska tillsammans 
med denne verka som ett gemensamt team för att tillvarata de samlade resurserna och därmed 
effektivisera verksamheten. 
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Nämnden planerar att ingå en överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap med föreningen 
Maskrosbarn gällande utveckling av insatsen Extravuxen. Extravuxen är en insats som i vissa delar 
skiljer sig ifrån socialtjänstens nuvarande insatser, framförallt gällande flexibilitet, ungdomars 
medbestämmande och utbildning/handledning av de Extravuxna. Implementeringsprocessen kommer 
därför att bidra till nya förbättrade system och former av samverkan inom socialtjänsten. 

Fler socionomer har det senaste året sökt sig till barn- och ungdomsvården vilket inneburit att 
verksamheten klarat bemanna tjänsterna. Genom goda arbetsvillkor blir de anställda själva de bästa 
ambassadörerna för yrket och bidrar till att verksamheten kan attrahera, rekrytera, behålla och utveckla 
personal. På detta sätt skapas förutsättningar för verksamheten att fortsätta utvecklas och 
kvalitetssäkras. Det finns dock en risk för att situationen förändras då arbetsbelastningen tenderar öka 
igen utifrån att fler barn och unga befaras fara illa i spåren efter rådande pandemi i kombination med 
nämndens ansträngda ekonomiska läge. Medarbetare som finns närmast brukarna riskerar att utsättas 
för mer etiskt stress och press då de upplever att de inte i tillräcklig utsträckning kan hjälpa barn och 
unga i behov av stöd. 

Konsekvenser av rambudget 

Brukarperspektiv: 

Serviceinsatsen Origo har medfört att familjer i ett tidigt skede och utan biståndsprövning kan erhålla 
stöd och vägledning. Arbetsmodellen Rätt matchat stöd leder till att fler barn och unga som är i behov 
av socialtjänstens insatser erhåller vård anpassad efter sina behov.  Samverkan kring enskilda individer 
är ett prioriterat område för att genom de rutiner som finns göra gemensamma vård- och 
genomförandeplaner och tydliggöra de olika huvudmännens uppdrag och ansvar kring insatserna. 

Medarbetarperspektiv: 

Inom den sociala barn- och ungdomsvården finns lagreglerade behörighetskrav för att utföra vissa 
arbetsuppgifter. Dessa krav innebär i praktiken att det endast är en socionomexamen som ger 
behörighet. En god personalbemanning och tillgång till arbetsledning är en förutsättning för att kunna 
bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Verksamheten har efter flera år med vakanser kunnat bemanna 
befintliga tjänster. Många anställda inom myndighetsutövningen har kort yrkeserfarenhet vilket ställer 
höga krav på metodhandledare och enhetschefer. 

Verksamhetsperspektiv: 

Samverkan både internt och externt är en framgångsfaktor och leder till ett effektivare resursutnyttjande 
där den enskilde ska erhålla vård utifrån identifierade behov. Arbetsmodellen Rätt matchat stöd leder 
till en ökad flexibilitet och ett ökat samarbete mellan verksamheterna inom insatsfunktionen men också 
mellan insatsfunktionen och myndighetsutövningen. Verksamheten får en god överblick över de behov 
som efterfrågas och anpassar utbudet av insatser efter detta. 

Ekonomiperspektivet: 

Ett helhetsperspektiv kring individen är nödvändigt och att berörda aktörer tar ansvar för det egna 
verksamhetsområdet samt samverkar och erbjuder insatser utifrån individens behov koordinerat för 
bästa effekt. Därmed skapas också en ökad effektivitet. Komplexiteten i enskildas situation har ökat 
och kräver oftare fler omfattande och kostsamma insatser. Verksamheten Origo är ett kostnadseffektivt 
alternativ till familjer som i ett tidigt skede kan erhålla stöd och hjälp utan biståndsprövning. 
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4.4.2 Vård av vuxna 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  
  

Nämnden arbetar utifrån de Nationella riktlinjerna för vård och stöd vid Missbruk och beroende. Borås 
har två områden vilka definieras som socialt särskilt utsatta, och missbruk i kombination med psykisk 
ohälsa ökar, vilket förutsätter att vi kan erbjuda flexibla öppenvårdsinsatser i samverkan med andra 
huvudmän både internt och externt. 

Inriktningsdokumentet Program mot hemlöshet som fastslagits av Kommunstyrelsen tydliggör 
nämndens samordningsansvar för sociala boendefrågor. Inför den revidering som ska göras har det 
tydliggjorts att många utmaningar kring hemlöshet är av strukturell art och att flera nämnder har ett 
ansvar. 

Samarbetsuppdraget för boendeprocessens mjuka frågor resulterade i i ett förslag till förtydligande av 
bostadsanskaffning och en väg in för rådgivning, och vid behov utredning och eventuellt beslut, för 
människor i en hemlös situation med behov av insatser ifrån socialtjänsten. Efter beslut av 
Kommunstyrelsen hösten 2019 har rutiner för ett förändrat arbetssätt och en utvecklad samverkan 
mellan Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen arbetats fram och 
implementeras inför 2021. 

Konsekvenser av rambudget 

Brukarperspektiv: 

Nämnden arbetar sedan 2017 riktat mot gruppen unga vuxna med en egen myndighetsutövning vilket 
har medfört ett inflöde från målgruppen som inte tidigare varit aktuella inom Barn och Unga. Det har 
inneburit ett ökat behov av öppenvårdsinsatser och boendelösningar. Det drogfria stödboendet som 
startade hösten 2019 har visat sig vara en verksam insats när det gäller att ge ungdomar stöd ut ur ett 
beroende och det finns ett behov av en utökning av boendeplatser för att fortsätta arbeta för att ha 
kortare placeringar. 

Insatsen för anhöriga som inte har familjemedlem som går i behandling på Yxhammarmottagningen 
har upphört utifrån de budgetanpassningar som gjort att nämnden måste prioritera målgrupper. 

Flytten av två tjänster ifrån Cedern till Mini Maria kommer att innebära mindre resurser för 
förvaltningen utifrån att Mini Marias uppdrag även innefattar avtalskommunerna. 

Medarbetarperspektiv: 

Arbetsbelastningen är hög för enhetscheferna och kräver fungerande stödinsatser för att kunna 
vidmakthålla ett hållbart och närvarande ledarskap. 

Kritiska framgångsfaktorer är att rekrytera och behålla personal och en del i det är arbetet med 
kompetensutveckling och fortsatt fokus på att genom information och tydlighet arbeta med de 
utmaningar som budgetanpassningarna innebär. 

Verksamhetsperspektiv: 

Ett fungerande boende är en förutsättning för att kunna ta emot andra insatser. Ett ökat behov av 
interna öppenvårdsinsatser med mål att fler klienter ska få en egen bostad har gjort att de inte alltid 
räcker till. Ett fortsatt arbete för flexibla boendelösningar är en framgångsfaktor för att undvika och 
förkorta placeringar. 

Förvaltningen arbetar för en gemensam samverkansmodell för Unga Vuxna/Vuxna och Barn och Unga 
när det gäller öppenvårdsinsatser för att kunna matcha insatser utifrån våra olika kompetenser och de 
behov som finns. 

Nämndens arbete för en gemensam mottagning kommer att underlätta samverkan och flexibla 
arbetsmetoder inom förvaltningen. 
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Sociala jouren är en del i den gemensamma mottagningen med en förstärkning av medarbetare som 
arbetar med social jour. Det gör verksamheten mindre sårbar och säkrar kompetens och rättssäkerhet. 

Insatsen Cedern påverkas av den planerade starten av Mini Maria 2021. Insatsen kommer i och med 
Mini Maria att upphöra och kvarvarande personal ingå i Yxhammarmottagningens uppdrag. 

Den Boendesociala enheten och mottagningen kommer att få ett utökat och delvis förändrat uppdrag 
när den nya Boendeprocessen startar efter årsskiftet 2021. 

Ekonomiperspektiv: 

De budgetanpassningar som gjorts har minskat resurserna på Unga vuxna/Vuxnas insatssida vilket 
kräver att vi hittar andra sätt att arbeta för att kunna fullfölja våra uppdrag. 

Nämnden ser en ökning av antalet klienter med samsjuklighet vilket förutsätter att samverkan med 
andra huvudmän tydliggörs när det gäller ansvar och uppdrag. Nämnden har fortlöpande ej fullt ut 
budgeterade kostnader för vård av klienter dömda till Rättspsykiatrisk vård vars placeringar inte går att 
påverka. 

En förändring som innebär att antalet dygn minskas innan en patient inom psykiatrin bedöms som 
färdigbehandlad och betalningsansvar inträder kan komma att öka kostnaderna för nämnden. Det finns 
ibland en svårighet att ta hem klienter som är placerade inom Hem för vård och boende(HVB) på 
grund av att det inte finns interna boendelösningar i tillräcklig omfattning och/eller att de interna 
stödinsatserna inte räcker till trots prioriteringar. 
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4.4.3 Flyktingverksamhet 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  
Flyktingverksamheten har varit föremål för ett stort omställningsarbete under perioden 2017-2019. 
Samtliga hem för vård och boende, HVB för denna målgrupp har avvecklats. Fortfarande bor ett antal 
ungdomar bor kvar i familjehem, stödboende eller av nämnden blockförhyrda lägenheter. 

Verksamheten kring ensamkommande barn har minskat avsevärt och integreras mer och mer i den 
ordinarie verksamheten. Nämnden har i juni 2020 8 ensamkommande barn i åldern 13-17 placerade på 
hem för vård och boende eller i familjehem. Ytterligare ca 25 bor i stödboende eller i blockförhyrda 
lägenheter 

Konsekvenser av rambudget 

Brukarperspektiv: 

Antalet ensamkommande barn som anvisas kommunen förväntas fortsatt ligga på en mycket låg nivå 
även under år 2021. Majoriteten av de som ännu inte fått beslut i asylfrågan och fyllt 18 år har fått sitt 
boende ordnat av föreningen Agape som Borås Stad ingått ett avtal med. I Borås finns för närvarande 
ca 12 unga ensamkommande asylsökande som fyllt 18 år som får sitt boende ordnat genom föreningen 
Agape. Verksamheten minskar fortsatt då de ensamkommande barn som finns i verksamheten blir 
äldre och mer självgående och som en naturlig följd av detta inte längre har behov av vårdinsatser. 

Det finns behov av att erbjuda dessa ungdomar ett annat boendealternativ och som en följd av 
bostadsbristen riskerar de bli kvar längre än nödvändigt i verksamheten. 

Medarbetarperspektiv: 

Omställningsarbetet är i stort genomfört. 

Verksamhetsperspektiv: 

Ett stödboende finnas kvar vilket har intrigerats med tidigare stödboendet inom barn och unga. En 
flexibilitet eftersträvas så att antalet platser i möjligaste mån anpassas efter behovet. 

Ekonomiperspektivet: 

Migrationsverkets ersättning för verksamheten har minskat och som en följd av detta anpassas 
insatserna. Den rådande bostadsbristen får till följd att ungdomar blir kvar längre än nödvändigt inom 
socialtjänsten och dess insatser. Ett arbete pågår för att upphöra med de av nämnden blockförhyrda 
bostäderna. 



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Budget 2021 20(21) 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Individ- och familjeomsorg. 

5.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal aktualiserade barn och 
ungdomar 

2 222 2 300 2 400 

Andel aktualiserade av totala antalet 0-
20-åringar, % 

7,9 8,4 8,6 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser 

197 140 180 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser 

511 220 245 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser 

51 40 10 

I måttet barn och unga med heldygnsinsatser medräknas samtliga i åldern 0-20 år, även de som ingår i 
verksamheten Unga Vuxna. Här inräknas även de barn där vårdnaden överflyttats till familjehemmet. 
Från och med 2019 så anges i de två måtten barn och unga med öppenvårdsinsatser och barn och unga 
med heldygnsinsatser, det antal som har pågående insats under en månad. Måttet är således ett mått 
som anger hur många som har pågående insatser under en månad och inte som tidigare samtliga som 
haft insatser under hela året. Därav det lägre antalet jämfört med föregående år. Avsikten med 
förändringen i verksamhetsmåttet är att skapa en tydligare månatlig uppföljning där det blir lättare att 
relatera till budgetmått. I måtten ingår även de mellan 18-20 år som är aktuella inom verksamheten 
Unga vuxna. Måtten följer åldersindelningen och inte verksamhetsuppdelningen. 

5.1.2 Vuxen 

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal aktualiserade personer mellan 
21-64 år 

627 730 670 

Andel aktualiserade av totala antalet 
personer mellan 21-64 år (%) 

0,8 1,1 0,8 

Antal vuxna personer över 20 år med 
heldygnsinsatser 

116 61 60 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal vuxna personer över 20 år med 
öppenvårdsinsatser 

208 75 83 

OBS I de två måtten vuxna över 20 år med heldygnsinsatser och öppenvårdsinsatser så är antalet 
beräknat utifrån pågående insatser och inte som tidigare en summering av samtliga som någon gång 
varit aktuella under året.  Måtten anger de som är aktuella under en månad. Detta för att underlätta en 
tydligare månatlig uppföljning av budgeten. I måtten ingår inte de mellan 18-20 år även om de får sina 
insatser genom verksamheten Unga Vuxna. Dessa återfinns i måtten för åldrarna 0-20 år. 

6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

Summa     

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringar. 

6.2 Investeringar som löper över flera år 

Projekt Godkänd 
utgift 

Utgift 
tom 2019 

Total 
budget 

2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Projekt
status 

        

Summa        
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringar. 
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Intern kontrollplan 2021 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden antar den framtagna interna 

kontrollplanen för 2021 samt översänder den till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen.             

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll som gäller sedan  
2014-03-20. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde. Intern kontroll omfattar kommunens 
organisation, rutiner och system och syftar bland annat till att: 

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs 

 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

 Minimera risker, säkra system och rutiner 

 Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

 Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed  

 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 
Den interna kontrollplanen för Individ- och familjeomsorgen innehåller en 
väsentlighets- och sannolikhetsbedömning för olika riskbilder. 
 
Riskbilder med riskbedömning 9 eller högre i riskanalysen har tagits med i den 
interna kontrollplanen.  Nämnden har i samband med nämndsmötet i juni 
fastställt de risker som ska finnas med i kontrollplanen. Det kontrollplanen nu 
redovisar är de olika kontrollmoment som ska genomföras för at följa upp de 
identifierade riskerna.            

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2021 IFO 

2. Riskanalys 2021 IFO                                                           

Samverkan 

Ärendet har 2020-08-20 samverkats med de fackliga organisationerna.  
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 
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1 Inledning 

Nämnden har genomfört en riskanalys inför år 2021 och här nedan finns en genomgång av kontrollplanen med de kontrollmoment som ska göras. Risker 

som erhållit  riskbedömning 9 eller högre kommer med i kontrollplanen. Uppföljningen redovisas i samband med årsredovisningen 2022. 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Hantering av 
allmänna 
handlingar 

Risk för att 
dokumenthanterin
gsplan inte följs 
avseende förvaring 
och gallring 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Risk för att inte rutiner för att gallra och bevara 
handlingar följs 

Stickprov på följsamhet av 
dokumenthanteringsplan 

Stickprov med 
granskning  på 2 enheter, 1 
barn och unga och 1 inom 
Vuxen för att se hur 
dokumenthanteringsplan 
följs, inkluderar rutiner för 
informationssäkerhet. 
Granskningen fokuserar 
gallring inom 
myndighetsverksamhet. 
Stickproven görs varje höst. 

Varje år 

Avvikelser/Lex 
Sarah 

Ej identifierade 
och/eller 
åtgärdade 
avvikelser/Lex 
Sarah 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Risk att inte rapportera avvikelser och/eller Lex 
Sarah och risk att inte utreda och vidta 
åtgärder utifrån rapporten 

Uppföljning av årets Lex Sarah och avvikelser Utifrån rutin och process för 
Lex Sarah och för 
avvikelser följs samtliga Lex 
Sarah och avvikelser som 
gjorts under det gånga året. 

Varje år 
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3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontrollf
rekvens 

Bisyssla Bisysslor som 
skadar 
verksamhet, 
påverkar 
arbetsprestation 
eller är 
förtroendeskadlig 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Risk för att medarbetare har bisysslor som 
skadar verksamhet och/eller förtroendet för 
verksamheten 

Kontroll om chef har bedömt de under året 
inlämnade anmälningarna om bisyssla 

Enkät till chefer utifrån 
inlämnade anmälda 
bisysslor 

Varje år 

Rekrytering Risk för att 
kvaliteten blir lägre 
till följd av låg 
bemanning 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Risk till följd av svårigheten att kunna rekrytera 
socionomer 

Följa antalet vakanta tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 

Antalet vakanta tjänster 
rapporteras löpande 

Varje 
tertial 

Introduktion Risk för att det inte 
sker en bra 
introduktion 
 
Riskbedömning 
2021 

8 

Risk pga bland annat tidsbrist vilket är 
avgörande för att ny personal skall uppnå god 
kvalitet i sitt arbete 

Uppföljning av att nyanställda får en person 
med extra ansvar för grundintroduktion 

Webbenkät och stickprov vid 
årets slut 

Varje år 
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4 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Upphandling av 
vårdgivare 

Risk att 
upphandla/direktup
phandla en 
vårdgivare som är 
på obestånd eller 
har andra brister 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Risk i samband med köp av HVB eller 
familjehem 

Kontroll av att Borås Stads upphandlingsregler 
följs 

Stickprov Varje år 

Representation Risk att riktlinjer för 
representation inte 
följs 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Risken är att representationsreglerna för Borås 
stad och skatteverkets regler inte följs, samt att 
representationen /utbildningen inte är godkänd. 

Att deltagarförteckning och syfte framgår för 
kostnader avseende utbildning och 
representation i samband med granskning av 
leverantörsfakturor 

Stickprov Varje år 

Statsbidrag/ersä
ttningar 

Risk att inte 
samtliga 
statsbidrag eller 
ersättningar söks 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Att rutiner vid ansökan om statsbidrag inte följs Statsbidragsansökningar stäms av mot utlysta 
statsbidrag 

Genomföra avstämning en 
gång per år av gjorda 
ansökningar av statsbidrag . 
Stämma av mot utlysta 
statsbidrag. 

Varje år 

Bankkort Risk att bankkort 
används på ett 
felaktigt sätt i 
verksamheten 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Risk att rutiner kring bankkort inte följs Kontroll av förvaltningens rutin för användning 
av bankkort 

Stickprov av 8 
bankkort  med utdrag och 
redovisning under en 
period. 

Varje år 
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5 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Rekrytering 
Familjehem 

Risk att inte kunna 
rekrytera och 
behålla familjehem 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Risk som leder till svårighet att genomföra 
placeringar alternativt till köpa av externa 
lösningar 

Följa antalet interna familjehem Kontroll att detta genomförts 
utifrån egen statistik 

Varje 
tertial 

BoU mötet med 
barnet 

Risk att 
handläggaren inte 
träffar barnet i 
utredningen och i 
uppföljningar av 
insatser 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

 Stickprov i verksamhetssystem Stickprov/Kontoroll utifrån 
uppföljningsmall i BBIC 
under en månad (kryss i 
tredningsmall) 

Varje år 

Vuxen 
Delaktighet/med
skapande 

Risk att inte 
klienter är 
medskapande och 
delaktiga i 
utformandet av 
insatser 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Risk att klienten inte upplever sig lyssnad på 
eller kan påverka utredning och insatser 

Upplevelse av delaktighet mäts i 
brukarundersökningarna nationell och lokal 

Uppföljning av reultaten i 
brukarundersökningarna 

Varje år 

Medskapande/d
elaktighet BoU 

Risk för att 
brukarna inte är 
delaktiga/medskap
ande i utredning 
och eller 
genomförande 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Risk att klienten inte upplever sig lyssnad på 
eller kan påverka utredning och insatser 

Upplevelse av delaktighet mäts i Lokala och 
nationella brukarundersökningar 

Uppföljning av 
brukarundersökningarna 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Tid för möten 
med 
brukare/klienter 

Risk att det blir för 
lite tid för att möta 
brukare 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Risken är att olika faktorer såsom 
dokumentation, administration, systembrister 
samt avsaknad av digitala lösningar medför att 
det blir begränsad tid för att träffa barn och 
ungdomar. 

Antal möten med brukare Registrera antal möten med 
brukare under en 2- 
veckorsperiod 

Varje år 

Samverkan 
internt i Borås 
stad 

Risk att den 
interna samverkan 
i Borås kring dels 
barn och dels 
personer som 
behöver 
socialtjänstens 
stöd för sitt boende 
inte fungerar. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

 Uppföljning av  fyra interna rutiner kring 
samverkan mellan IFO-ALF, IFO -Grundskolan, 
IFO -Gymnasieskolan och  IFO-SOF. 

10 stickprov av  ärenden 
utifrån SIP eller LoSip 

Varje år 

Uppföljning organisatoriska avvikelser Följa upp organisatoriska 
avvikelser som berört dessa 
samverkansrutiner under 
2021. Arbetssättet med 
organisatoriska avvikelser 
beräknas starta hösten 
2021. 

Varje år 

Samverkan 
externt med 
andra aktörer 

Risk att barn och 
ungdomar inte får 
rätt hjälp eller stöd 
till följd av brister i 
extern samverkan 
med externa 
aktörer. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

brister i rutiner, samverkansformer som leder till 
att barn, ungdomar och vuxna missbrukare inte 
får stöd. 

Uppföljning av årets avvikelser utifrån 
Samordnad individuell plan (SIP) i samverkan 
kommun och Region samt eventuella tvister 
kommun/region. 

Sammanställning av 
samverkansavvikelser 

Varje år 
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1 Inledning 

2 Regler för Intern kontroll 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Synpunktshantering/K
valitet 

Handläggningstid i synpunktshanteringssystemet 
Beskrivning 
Risk för att handläggningstiden i 
synpunktshanteringssystemet inte hålls 

6 Nej Nämnden har få synpunkter och 
handläggningstiden har följts flera år 
och bedöms som rimlig och inte en 
så stor risk att denna ska finnas med 
i en kontrollplan. Andra områden 
såsom Lex Sarah och avvikelser har 
i kvalitetsarbetet identifierats som 
större möjliga risker. 

 

Ledningssystem för 
kvalitet 

Risk för att brukar/klienter inte får rätt insats och stöd 
Beskrivning 
Personal har inte kännedom om och/eller följer 
antagna rutiner 

6 Nej Processer och rutiner som finns i 
ledningssystemet är viktiga för 
verksamheten men risken att klienter 
få fel insats kan bara i liten grad 
kopplas till följsamhet till rutiner. 
Förslaget är att ta bort denna riskbild 
och istället ersätta den med något 
som tydligare kopplar till 
ledningssystemet och resultat i 
egenkontrollen . Dokumentation av 
viktiga ställningstaganden har där 
varit uppmärksammade och detta 
förs in som ny riskbild se nedan. 
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Hantering av 
allmänna handlingar 

Risk för att dokumenthanteringsplan inte följs 
avseende förvaring och gallring 
Beskrivning 
Risk för att inte rutiner för att gallra och bevara 
handlingar följs 

9 Ja Det är av stor vikt att rutiner i 
dokumenthanteringsplan kring såväl 
gallring och bevarande följs och 
säkras. Det är extra viktigt när media 
och lokal för handlingar ändras t.ex. 
vid byten av verksamhetssystem, 
digital förvaring och lokalbyten. 
Verksamheten har påbörjat ett 
arbete för att gå över till e-arkiv vilket 
kan förmodas komma under 2021. 

 

Avvikelser/Lex Sarah Ej identifierade och/eller åtgärdade avvikelser/Lex 
Sarah 
Beskrivning 
Risk att inte rapportera avvikelser och/eller Lex Sarah 
och risk att inte utreda och vidta åtgärder utifrån 
rapporten 

12 Ja Nämnden har få Lex Sarah och 
avvikelser. Ett nytt system för 
avvikelser håller på att tas fram för 
implementering under 2021. Det 
finns en vikt att följa detta. 

 

5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Bisyssla Bisysslor som skadar verksamhet, påverkar 
arbetsprestation eller är förtroendeskadlig 
Beskrivning 
Risk för att medarbetare har bisysslor som skadar 
verksamhet och/eller förtroendet för verksamheten 

9 Ja Risken är kopplad till medarbetarens 
rapportering av bisyssla och chefs 
ställningstagande kring denna. 

 

Rekrytering Risk för att kvaliteten blir lägre till följd av låg 
bemanning 
Beskrivning 
Risk till följd av svårigheten att kunna rekrytera 
socionomer 

12 Ja Nämnden har haft en längre period 
av få perioder av vakanser 
avseende socionomer och relativt 
sett betydligt lättare att kunna 
rekrytera i samband med de 
vakanser som naturligt ändå 
uppstår. Detta bör leda till att den tas 
bprt från den interna kontrollplanen. 
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Introduktion Risk för att det inte sker en bra introduktion 
Beskrivning 
Risk pga bland annat tidsbrist vilket är avgörande för 
att ny personal skall uppnå god kvalitet i sitt arbete 

8  I verksamheterna sker en väl 
genomtänkt introduktion och 
uppföljning av tidigare interna 
kontrollplaner visar på god och 
omfattande introduktion utom i 
enstaka fall. Något som motiverar att 
sannolikheten kan sänkas. Med full 
bemanning så är även tidsbristen 
mindre och introduktionen hinns 
med. 

 

Hot - och våld Risk för hot- och våld inom det sociala arbetet 
Beskrivning 
Risk för arbetsmiljö och eventuella arbetsskador 

12 Nej Följs upp separat i SAM 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
utifrån Tillbud och arbetsskada. 

 

Lön Risk för felaktig löneutbetalning 
Beskrivning 
Risk för att fel utbetald lön i samband med 
övertidsrapportering eller personliga utlägg 

6 Nej Tidigare års kontroller visar på 
mycket få fel. 

 

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Upphandling Risk för otillräcklig kompetens kring upphandling och 
direktupphandling som leder till ofördelaktiga avtal 
Beskrivning 
Personal har inte tillräcklig kompetens eller följer inte 
rutin vid direktupphandling 

6 Nej Kompetens kring upphandling finns 
inom nämndens kvalitet- och 
utvecklingsenhet och hos 
enhetschefer. Flera har genomfört 
utbildning i direktupphandling. I 
större upphandlingar anlitas 
Koncerninköp som har rätt 
kompetens för att undvika den 
uttryckta risken. Risken är att det 
inte är tydligt vad verksamheten ska 
ansvara för respektive koncerninköp. 
Detta kommer att tydliggöras 
framöver i samband med 
upphandlingar. 
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Upphandling av 
vårdgivare 

Risk att upphandla/direktupphandla en vårdgivare som 
är på obestånd eller har andra brister 
Beskrivning 
Risk i samband med köp av HVB eller familjehem 

9 Ja Funktionen "Grön ljus" används för 
att kontrollera att institutioner inte är 
på ekonomiskt obestånd. Det 
digitala verktyget "Placeringsinfo"  
har  även minskat sannolikheten. 
Verksamhetsmässiga brister som 
identifieras i IVO-rapporter är 
ytterligare ett verktyg som äevn kan 
följas i en kontrollplan. 

 

Representation Risk att riktlinjer för representation inte följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås stad 
och skatteverkets regler inte följs, samt att 
representationen /utbildningen inte är godkänd. 

9 Ja   

Statsbidrag/ersättning
ar 

Risk att inte samtliga statsbidrag eller ersättningar 
söks 
Beskrivning 
Att rutiner vid ansökan om statsbidrag inte följs 

9 Ja Gjorda ansökningar av statsbidrag 
bör följas upp med avstämning mot 
utlysta statsbidrag som avser 
nämndens verksamhet 

 

Kundfakturor Risk att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Risk att debiterar fel person eller verksamhet 

6 Nej Tidigare års kontroller visar på få 
felaktigheter 

 

Ersättning för 
ensamkommande 

Risk att inte få in de statsbidrag som Borås stad är 
berättigade till 
Beskrivning 
Risk pga förändringar i ersättningssystemet och de 
rutiner som finns kring återsökning via statsbidrag 

8 Nej Ersättningssystemen har under 
senare tid förenklats och blivit 
tydligare för kommunerna att följa. 
Migrationsverket meddelar även 
förändringar på ett tydligt sätt. Färre 
ensamkommande kommer även till 
Sverige och Borås vilket gör att det 
också av denna anledning är lättare 
att bevaka. Sammantaget har därav 
sannolikheten för att missa 
ansökningar av statsbidrag för dessa 
ändamål minskat. 

 

Bankkort Risk att bankkort används på ett felaktigt sätt i 
verksamheten 
Beskrivning 
Risk att rutiner kring bankkort inte följs 

9 Ja Bankkort används i flera 
insatsenheter. Uppföljning och 
översyn av rutiner är här viktigt. 
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7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Rekrytering 
Familjehem 

Risk att inte kunna rekrytera och behålla familjehem 
Beskrivning 
Risk som leder till svårighet att genomföra placeringar 
alternativt till köpa av externa lösningar 

12 Ja Ett område som under flera år följts 
kontinuerligt och som även är en 
stor del i arbetet med Förstärkt 
familjehemsvård. 

 

BoU mötet med 
barnet 

Risk att handläggaren inte träffar barnet i utredningen 
och i uppföljningar av insatser 
 

12 Ja Detta följs upp utifrån 
verksamhetssystemet och att möta 
barnet i samband med utredningar 
är väl inarbetat. Det finns en 
kännbar risk vilket gör detta område 
viktigt att fortsätta att följa 

 

Vuxen 
Delaktighet/medskap
ande 

Risk att inte klienter är medskapande och delaktiga i 
utformandet av insatser 
Beskrivning 
Risk att klienten inte upplever sig lyssnad på eller kan 
påverka utredning och insatser 

12 Ja   

Medskapande/delakti
ghet BoU 

Risk för att brukarna inte är delaktiga/medskapande i 
utredning och eller genomförande 
Beskrivning 
Risk att klienten inte upplever sig lyssnad på eller kan 
påverka utredning och insatser 

12 Ja   

Tid för möten med 
brukare/klienter 

Risk att det blir för lite tid för att möta brukare 
Beskrivning 
Risken är att olika faktorer såsom dokumentation, 
administration, systembrister samt avsaknad av 
digitala lösningar medför att det blir begränsad tid för 
att träffa barn och ungdomar. 

12 Ja   
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Samverkan internt i 
Borås stad 

Risk att den interna samverkan i Borås kring dels barn 
och dels personer som behöver socialtjänstens stöd 
för sitt boende inte fungerar. 
 

9 Ja Samverkan internt är och har varit 
fokuserat under flera år. Det har 
skett utveckling i samverkan, flera 
nya rutiner och arbetssätt har 
tillkommit. Fortfarande är detta dock 
ett viktigt område där det finns en 
sannolikhet för att brukaren ytterst 
ska drabbas. Viktigt att detta följs 
upp även i den interna 
kontrollplanen. 

 

Akuta placeringar i 
familjehem 

Risk att barn och ungdomar blir lidande till följd av 
akuta placeringar i familjehem 
Beskrivning 
Risk att placera i ett familjehem som är otillräckligt 
utrett och som inte är avpassat eller har brister 

8 Nej Detta är ett områden där nämnden 
fick kritik av IVO 2018. Här har 
rutinerna kring akuta placeringar 
ändrats så att i de fall det inte finns 
utredda familjehem så ska placering 
inledas på institution i avvaktan på 
att det finns ett tillräckligt utrett 
familjehem och där fullständiga 
referenser har kunnat tas. Detta gör 
att risken numera är betydligt lägre 
för att detta ska kunna uppträda 

 

Samverkan externt 
med andra aktörer 

Risk att barn och ungdomar inte får rätt hjälp eller 
stöd till följd av brister i extern samverkan med 
externa aktörer. 
Beskrivning 
brister i rutiner, samverkansformer som leder till att 
barn, ungdomar och vuxna missbrukare inte får stöd. 

9 Ja   
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8 Riskmatris 
K

o
n

s
e
k
v
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s
 

4 

4 
 

8 

 

12 

 

16 
 

3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 
 

2 

2 
 

4 
 

6 

 

8 
 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 24 

 

21 18 11 

24 19 

17 16 15 14 12 10 

13 9 5 2 

23 22 

20 8 7 6 4 1 

3 

8 16 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Bisyssla 1 Bisysslor som skadar verksamhet, 
påverkar arbetsprestation eller är 
förtroendeskadlig 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Risken är kopplad till medarbetarens 
rapportering av bisyssla och chefs 
ställningstagande kring denna. 

Synpunktshanterin
g/Kvalitet 

2 Handläggningstid i 
synpunktshanteringssystemet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Nämnden har få synpunkter och 
handläggningstiden har följts flera år 
och bedöms som rimlig och inte en 
så stor risk att denna ska finnas med 
i en kontrollplan. Andra områden 
såsom Lex Sarah och avvikelser har 
i kvalitetsarbetet identifierats som 
större möjliga risker. 

Ledningssystem 
för kvalitet 

3 Risk för att brukar/klienter inte får rätt 
insats och stöd 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Processer och rutiner som finns i 
ledningssystemet är viktiga för 
verksamheten men risken att klienter 
få fel insats kan bara i liten grad 
kopplas till följsamhet till rutiner. 
Förslaget är att ta bort denna riskbild 
och istället ersätta den med något 
som tydligare kopplar till 
ledningssystemet och resultat i 
egenkontrollen . Dokumentation av 
viktiga ställningstaganden har där 
varit uppmärksammade och detta 
förs in som ny riskbild se nedan. 

Hantering av 
allmänna 
handlingar 

4 Risk för att dokumenthanteringsplan inte 
följs avseende förvaring och gallring 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Det är av stor vikt att rutiner i 
dokumenthanteringsplan kring såväl 
gallring och bevarande följs och 
säkras. Det är extra viktigt när media 
och lokal för handlingar ändras t.ex. 
vid byten av verksamhetssystem, 
digital förvaring och lokalbyten. 
Verksamheten har påbörjat ett 
arbete för att gå över till e-arkiv vilket 
kan förmodas komma under 2021. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Upphandling 5 Risk för otillräcklig kompetens kring 
upphandling och direktupphandling som 
leder till ofördelaktiga avtal 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kompetens kring upphandling finns 
inom nämndens kvalitet- och 
utvecklingsenhet och hos 
enhetschefer. Flera har genomfört 
utbildning i direktupphandling. I 
större upphandlingar anlitas 
Koncerninköp som har rätt 
kompetens för att undvika den 
uttryckta risken. Risken är att det 
inte är tydligt vad verksamheten ska 
ansvara för respektive koncerninköp. 
Detta kommer att tydliggöras 
framöver i samband med 
upphandlingar. 

Upphandling av 
vårdgivare 

6 Risk att upphandla/direktupphandla en 
vårdgivare som är på obestånd eller har 
andra brister 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Funktionen "Grön ljus" används för 
att kontrollera att institutioner inte är 
på ekonomiskt obestånd. Det 
digitala verktyget "Placeringsinfo"  
har  även minskat sannolikheten. 
Verksamhetsmässiga brister som 
identifieras i IVO-rapporter är 
ytterligare ett verktyg som äevn kan 
följas i en kontrollplan. 

Representation 7 Risk att riktlinjer för representation inte 
följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Statsbidrag/ersättn
ingar 

8 Risk att inte samtliga statsbidrag eller 
ersättningar söks 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Gjorda ansökningar av statsbidrag 
bör följas upp med avstämning mot 
utlysta statsbidrag som avser 
nämndens verksamhet 

Kundfakturor 9 Risk att felaktiga kundfakturor skickas ut 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare års kontroller visar på få 
felaktigheter 

Rekrytering 10 Risk för att kvaliteten blir lägre till följd 
av låg bemanning 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Nämnden har haft en längre period 
av få perioder av vakanser 
avseende socionomer och relativt 
sett betydligt lättare att kunna 
rekrytera i samband med de 
vakanser som naturligt ändå 
uppstår. Detta bör leda till att den tas 
bprt från den interna kontrollplanen. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Introduktion 11 Risk för att det inte sker en bra 
introduktion 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8  I verksamheterna sker en väl 
genomtänkt introduktion och 
uppföljning av tidigare interna 
kontrollplaner visar på god och 
omfattande introduktion utom i 
enstaka fall. Något som motiverar att 
sannolikheten kan sänkas. Med full 
bemanning så är även tidsbristen 
mindre och introduktionen hinns 
med. 

Hot - och våld 12 Risk för hot- och våld inom det sociala 
arbetet 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Nej Följs upp separat i SAM 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
utifrån Tillbud och arbetsskada. 

Lön 13 Risk för felaktig löneutbetalning 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare års kontroller visar på 
mycket få fel. 

Rekrytering 
Familjehem 

14 Risk att inte kunna rekrytera och behålla 
familjehem 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Ett område som under flera år följts 
kontinuerligt och som även är en 
stor del i arbetet med Förstärkt 
familjehemsvård. 

BoU mötet med 
barnet 

15 Risk att handläggaren inte träffar barnet 
i utredningen och i uppföljningar av 
insatser 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Detta följs upp utifrån 
verksamhetssystemet och att möta 
barnet i samband med utredningar 
är väl inarbetat. Det finns en 
kännbar risk vilket gör detta område 
viktigt att fortsätta att följa 

Vuxen 
Delaktighet/medsk
apande 

16 Risk att inte klienter är medskapande 
och delaktiga i utformandet av insatser 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Medskapande/del
aktighet BoU 

17 Risk för att brukarna inte är 
delaktiga/medskapande i utredning och 
eller genomförande 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Ersättning för 
ensamkommande 

18 Risk att inte få in de statsbidrag som 
Borås stad är berättigade till 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Ersättningssystemen har under 
senare tid förenklats och blivit 
tydligare för kommunerna att följa. 
Migrationsverket meddelar även 
förändringar på ett tydligt sätt. Färre 
ensamkommande kommer även till 
Sverige och Borås vilket gör att det 
också av denna anledning är lättare 
att bevaka. Sammantaget har därav 
sannolikheten för att missa 
ansökningar av statsbidrag för dessa 
ändamål minskat. 

Tid för möten med 
brukare/klienter 

19 Risk att det blir för lite tid för att möta 
brukare 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Samverkan internt 
i Borås stad 

20 Risk att den interna samverkan i Borås 
kring dels barn och dels personer som 
behöver socialtjänstens stöd för sitt 
boende inte fungerar. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Samverkan internt är och har varit 
fokuserat under flera år. Det har 
skett utveckling i samverkan, flera 
nya rutiner och arbetssätt har 
tillkommit. Fortfarande är detta dock 
ett viktigt område där det finns en 
sannolikhet för att brukaren ytterst 
ska drabbas. Viktigt att detta följs 
upp även i den interna 
kontrollplanen. 

Akuta placeringar i 
familjehem 

21 Risk att barn och ungdomar blir lidande 
till följd av akuta placeringar i familjehem 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Detta är ett områden där nämnden 
fick kritik av IVO 2018. Här har 
rutinerna kring akuta placeringar 
ändrats så att i de fall det inte finns 
utredda familjehem så ska placering 
inledas på institution i avvaktan på 
att det finns ett tillräckligt utrett 
familjehem och där fullständiga 
referenser har kunnat tas. Detta gör 
att risken numera är betydligt lägre 
för att detta ska kunna uppträda 

Samverkan externt 
med andra aktörer 

22 Risk att barn och ungdomar inte får rätt 
hjälp eller stöd till följd av brister i extern 
samverkan med externa aktörer. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Bankkort 23 Risk att bankkort används på ett 
felaktigt sätt i verksamheten 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Bankkort används i flera 
insatsenheter. Uppföljning och 
översyn av rutiner är här viktigt. 

Avvikelser/Lex 
Sarah 

24 Ej identifierade och/eller åtgärdade 
avvikelser/Lex Sarah 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Nämnden har få Lex Sarah och 
avvikelser. Ett nytt system för 
avvikelser håller på att tas fram för 
implementering under 2021. Det 
finns en vikt att följa detta. 
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Förklaringar  
 
Ansvarsområde  
Förvaltningens ansvarsområde framgår av reglementet.  
 
Syftet med delegation  
Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. 
Syftet med delegation är att nå en administrativt enklare och snabbare handläggning. Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen  
och gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem.  
Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar förändras inte av att beslutanderätten delegeras.  
 
Delegater  
En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till:  
• Ett utskott (avdelning) av nämnden, t ex ett individutskott  
• En enskild ledamot eller ersättare, t ex ordförande 
• En anställd hos kommunen, denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den nämnd som delegerar beslutanderätten.  
 
Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av anställda och förtroendevalda att gemensamt fatta beslut.  
 
Delegation för socialassistent, socialsekreterare, familjerättssekreterare och familjehemssekreterare enligt beslut av nämnden gäller efter att 
vederbörande erhållit delegation av enhetschef bekräftad genom namnunderskrift av båda parter. I avvaktan på egen delegation fattar 
metodhandledare eller enhetschef beslut.  
 
Ej delegerbara ärenden  
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:  
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet  
• Framställningar eller yttrande till Kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av     
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  Kommunfullmäktige har överklagats  
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt  
• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  
Nämndens återkallande  
Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett 
ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som redan är fattat av en delegat.  
 
Brådskande ärenden  
Ordföranden, vice ordförande, 2:e vice ordförande eller annan nämndledamot som nämnden utsett, kan besluta på nämndens vägnar i brådskande 
ärenden. Beslutet ska då anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 
Personliga förhållanden och jäv  
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga förhållanden eller där jäv enligt KL, 6 kap 28 § förekommer.  
 
Anmälan av delegationsbeslut  
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till förvaltningschef, som anmäler till nämnden. Anmälningsrutinerna ska vara så utformade att 
nämnden får tillfredsställande insyn i och kontroll över hur beslutanderätten utövas. Nämnden avgör i vilken form delegationsbesluten ska anmälas till 
nämnden.  
Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagan som laglighetsprövning. Tiden är tre veckor från den dag 
som det på kommunens anslagstavla anslagits att protokollet justerats. Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre veckor, men räknas från 
den dag när den som beslutet rör fått ta del av beslutet.  
Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte heller av anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i 
gällande lagstiftning.  
 
Attesträtt  
Förvaltningschefen är bemyndigad att utse besluts- och behörighetsattestanter, enligt attestreglementet.  
 
Personalärenden  
Den som beslutar i personalärende ansvarar för att beslutet överensstämmer med författningar, föreskrifter i avtal samt övriga riktlinjer på det 
personaladministrativa området.  



   DELEGATIONSORDNING  
 
 

8 
 

Vid anställning av personal i arbetsledande ställning, eller som annars har arbetsuppgifter av särskild betydelse, ska beslutsfattaren samråda med 
närmaste högre chef före beslut.  
För lönesättning gäller särskilda rutiner.  
 
Upphandlingsärenden  
Den som beslutar om inköp eller träffar avtal om arbeten eller tjänster ansvarar för att upphandlingen sker enligt upphandlingsreglementet. 
Beslutsfattaren ansvarar för att välja den upphandlingsform som är lämplig med hänsyn till kravet på affärsmässighet och behovet av samordning.  
Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, dvs. ärendet får inte delas upp i syfte att kringgå befogenhetsbestämmelser. Den som beslutar om 
inköp ansvarar för att varan motsvarar de krav från bl.a. arbetsmiljösynpunkt som ställs på produkter i förvaltningens verksamhet.  
 
Kostnadsansvar  
Beslutsfattaren ska dels förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som beslutet kan innebära, dels beakta anvisningarna för 
medelsanvändning. Beslutsfattaren ska också förvissa sig om att täckning finns i budget.  
 
Facklig samverkan och MBL  
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna enligt Borås Stads samverkansavtal.  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

1. Allmän handling, GDPR, kamerabevakning, ekonomi, personal  
 
1.A. Allmän handling, GDPR och kamerabevakning  
1 
 

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till 
enskild eller annan myndighet. Uppgift ur sådan handling 
till myndighet eller förbehåll i samband med utlämnande 
till enskild.  
 

2 kap 2 och 14 §§ TF 
6 kap 2 och 6 §§ OSL 
10 kap 14 § OSL 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

2 Beslut om rättelse, radering och begränsning av 
behandling. 

Artiklarna 16-18 
GDPR  

Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

3 Ansökan om tillstånd till kamerabevakning 11§ 
Kamerabevaknings-
lagen  

Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

1.B. Ekonomi  
1 Utse attestanter Borås Stads 

attestreglemente 
Förvaltningschef  

2 Begäran till Kommunstyrelsen om handkassa Kontakthanterings-
PM från 
Stadsrevisionen  

Chef ekonomi   

3 
 

Skadeersättning till personal och allmänhet   Respektive chef 
Förvaltningschef  

I samråd med överordnad chef.  
OBS! Konsultera alltid försäkringsansvarig 
säkerhetssamordnare (CKS)  

4 Besluta om en hyra för lokaler inom Individ- och 
familjeomsorgsnämndens verksamhetsområde till en 
hyreskostnad motsvarande 15 prisbasbelopp per år 

  Förvaltningschef Kräver beslut av LFN. Om minst 3 år och ett 
hyresbelopp överstigande 5 milj kr under 
kontraktstiden, krävs KS/KF beslut.  

5 Besluta om anpassningar till Lokalförsörjnings-
förvaltningen om fastighetsrelaterade investeringar upp till 
15 prisbasbelopp  

 Förvaltningschef  Ex ombyggnad av befintlig lokal 

6 Upphandling av varor och tjänster upp till 25 
prisbasbelopp inom drifts- och investeringsbudget 
anvisade medel  

 Förvaltningschef  Avrop på befintliga ramavtal, utan förnyad 
konkurrensutsättning, inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel betraktas som 
verkställighet och anmäls ej  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
7 Upphandling av varor och tjänster upp till 10 

prisbasbelopp inom drifts- och investeringsbudget 
anvisade medel  

 Verksamhetschef  Avrop på befintliga ramavtal, utan förnyad 
konkurrensutsättning, inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel betraktas som 
verkställighet och anmäls ej  

8 Upphandling av varor och tjänster upp till 1 prisbasbelopp 
in inom drifts- och investeringsbudget anvisade medel  

 Enhetschef  Avrop på befintliga ramavtal, utan förnyad 
konkurrensutsättning, inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel betraktas som 
verkställighet och anmäls ej  

1.C. Personal, anställning och upphörande av anställning  
1 Tillsvidareanställning av enhetschef  32 § AB 

4 § LAS 
Verksamhetschef   

2 Tillsättning av verksamhetschef  32 § AB 
4 § LAS  

Förvaltningschef  

3 Tillsvidareanställning av övrig personal  32 § AB 
4 § LAS 

Respektive chef  

4 Anställda för viss tid, visst arbete, provanställning, allmän 
visstidsanställning, tidsbegränsad anställning, PAN och 
anställda för vikariat 

5 och 6 §§ LAS 
4 § AB 

Respektive chef   

5 Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist 
samt beslut om avsked 
 

4 § 2 st och 18-20 §§ 
LAS 

Respektive chef   

6 Anställa vikarie för förvaltningschef under ordinarie 
förvaltningschefs frånvaro för viss tid, max 6 månader 

  Regleras i Kommunstyrelsens delegationsordning 
där Stadsdirektör har delegation 

     
Verkställighetsåtgärder 
7 Beslut om övertid, fyllnadstid, jourtjänstgöring, beredskap, 

förskjuten arbetstid och kompensationsledighet 
20 § AB Enhetschef 

Motsv verkshetschef 
Motsv förvaltningschef 

 

8 Beslut om stadigvarande förflyttning mot den anställdes 
vilja 

§ 6 mom 1 2 st AB Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

Skrivelse 
Innan beslut fattas ska förhandlingar enligt MBL 
§ 11 och ev § 4 vara avslutade 

9 
 
 

Avstängning § 10 AB Förvaltningschef Skrivelse 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
10 Fastställa arbetstidsschema § 13 mom 5 AB Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  

Samråd med HR-enheten  

11 
 

Skriftlig varning § 13 AB Förvaltningschef Skrivelse 

12 Beslut om anställnings upphörande § 33 AB Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

Beslutanderätten avser uppsägning på egen hand  

13 Beslut om arbetstagares ledighet med lön  
(enskild angelägenhet) 

§ 32 AB HR-specialist 
HR-chef 
Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

 

14 
 
 

Beslut om ledighet med/utan lön 
Semester, studier, sjukdom, föräldraledighet, civil- och 
värnplikt, offentliga uppdrag 

Kap 6 §§ 25-31 AB Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
 

 

15 
 

Beslut om arbetstagares ledighet  Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  
 

Högst 6 månader vid särskilda skäl  
(prova annat arbete) 

16 Beslut om ledighet Lag om facklig 
förtroendeman 

HR-specialist 
HR-chef 
förvaltningschef  

I enlighet med delegation från Kommunstyrelsen  

17 Beslut om tillfälligt distansarbete  Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  

 

18 
 

Beslut om stadigvarande distansarbete  Förvaltningschef   

Lag om Medbestämmande (MBL) / Samverkansavtalet  
19 Förhandling och information  §§ 11, 12 och 19 BML  Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
HR-chef 
HR-specialist  
 

Tjänsteman som ska fatta beslut i ärende eller 
lägger förslag till nämnden ansvarar för att 
samverkan har fullgjorts inom ramen för 
samverkansavtalet eller att förhandlingar enligt 
MBL är avslutade innan beslut fattas 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
20 Förhandlingar § 14 MBL Verksamhetschef 

Motsv förvaltningschef 
HR-specialist 
HR-chef  
Förvaltningschef  

HR ska medverka i förhandlingen 
HR i dialog med verksamhetschef/ 
förvaltningschef  

21 
 

Förhandlingar § 38 MBL Förvaltningschef  

Lagen om anställningsskydd (LAS) 
22 Varsel och underrättelse om avsked eller uppsägning av 

personliga skäl 
§ 30 LAS Förvaltningschef I samråd med HR-chef  

23 
 

Beslut om avsked eller uppsägning av personliga skäl §§ 7-10 LAS  Förvaltningschef I samråd med HR-chef  

24 Besked att tidsbegränsad anställning inte kommer att 
fortsätta  

§§ 15-17 LAS Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR-chef  

Personalärenden – övrigt  
25 Varsel till facklig organisation att tidsbegränsad anställning 

inte kommer att fortsätta  
§ 30 LAS Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR-chef 

26 
 
 
 

Avvikelse från företrädesrätt till återanställning  § 32 LAS Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR-chef  

27 
 

Förbjuda bisyssla  § 7 LOA Verksamhetschef   

Kurser, konferenser, studie- och tjänsteresor  
28 Beslut om studiebidrag Personalpolitiska 

riktlinjer 
Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
 

  

29 
 
 
 
 

Beslut om personals deltagande i kurser, konferenser och 
studieresor inom landet  

 Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
30 Beslut om personals deltagande i kurser, konferenser och 

studieresor utomlands  
 

 Förvaltningschef   

Övrigt  
31 Utfärda tjänstgöringsintyg och vitsord  Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

 

32 Ledigförklarande av tjänst  Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

Innan tillsvidaretjänst ledigförklaras ska anmälan 
om vakansprövning göras av HR-enhet 

33 Ingångslön  HR-specialist 
HR-chef 

 

34 Telefonersättning 
Beslut om telefonersättning för viss personal  

 Förvaltningschef 
Ordförande  

 

Transporter i tjänsten  
35 Medge viss personal att för enskilt uppdrag mot ersättning 

använda taxi, buss eller egen bil i tjänsten  
 Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Förvaltningschef 
Ordförande 

 

36 Beslut om generellt tillstånd att använda egen bil i tjänsten  Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
Ordförande  

Gäller endast anställda som i sitt dagliga arbete 
måste använda egen bil i tjänsten  

1.D. Inköp/upphandling av varor och tjänster inom ramen för anvisade anslag  
1 
 

För högst 10 basbelopp  Förvaltningschef  

2 
 

För högst 5 basbelopp  Verksamhetschef  

3  
 

För högst 2 basbelopp  Enhetschef   

4 Inköp av arbets-, skydds- och profilkläder  Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

5 Beslut om ersättningsanspråk från personal och allmänhet  Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Efter samråd med stadens jurister  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
6 Infordra och anta anbud för inköp av tjänster  Enhetschef 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Vid anbudsöppning ska öppning, utvärdering, 
sammanställning göras tillsammans med 
ekonomen  

7 Träffa överenskommelse med organisationer och 
föreningar om deras medverkan vid skötsel av kommunala 
anläggningar samt beslut om ersättning för detta  

 Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

Uppvaktning av föreningar  
8 
 

Beslut om uppvaktning av föreningar   Ordförande   

2. Ärendehandläggning barn och unga  
 
1 Förhandsbedömning om utredning ska inledas eller ej  11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

2 Bedömning om barnet eller den unge är i behov av 
omedelbart skydd och beslut om huruvida det föreligger ett 
omedelbart skyddsbehov eller inte  

11 kap 1a § SoL Socialsekreterare 
Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

3 Beslut att avvisa/avskriva ärende, ansökan eller anmälan  Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

 

4 Begäran om brottsutredning  31 § LUL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet  
Enhetschef  

 

5 
 

Att utredning ska avslutas/avskrivas 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare   

6 Begäran om att annan kommun ska bistå i utredningen 11 kap 4 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  
 

 

7 Bifalla, avslå och ompröva vid förändrade förhållanden 
samt upphörande av bistånd i form av insatser i hemmet 
eller öppenvårdsinsatser, kommunala insatser 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
8 Bifalla, avstå och ompröva vid förändrade förhållanden 

samt upphörande av bistånd i form av insatser i hemmet 
eller öppenvårdsinsatser, externa insatser 

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

 

9 Bifalla, avslå och ompröva vid förändrade förhållanden 
samt upphörande av bistånd i form av kontaktfamilj/ 
kontaktperson/särskild kvalificerad kontaktperson 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

Socialsekreterares delegation avser 
kontaktperson/familj  

10 Bifalla, avstå och ompröva vid förändrade förhållanden 
samt upphörande av tillfällig vård utom det egna hemmet 

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

Högst 4 månader, gäller inte varaktig vård 

11 Bifalla, avstå och ompröva vid förändrade förhållanden 
samt upphörande av tillfällig vistelse i jourhem eller 
akuthem  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
under icke kontorstid  

12 
 

Upphörande av vård utom det egna hemmet 4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet  

13 Bifalla, avslå och upphörande i form av vård utom det egna 
hemmet till unga 18-20 år 

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

 

14 Bifalla, avslå och upphörande gällande jourlägenhet 
boendesocial insats med andrahandskontrakt 

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Enhetschef 
Socialsekreterare sociala jouren  
 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller jourlägenhet under icke kontorstid 

15 
 

Förlängning av utredningstiden 11 kap 2 § SoL Verksamhetschef   

16 Besluta om uppföljning efter avslutad utredning eller 
upphörd vård utanför hemmet 

11 kap 4a, b § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  
 

 

17 Medgivande eller beslut om vård för barn för 
stadigvarande vård och fostran i enskilt hem  

6 kap 6 § SoL Socialutskott  

18 
 

Övervägande om vården fortfarande behövs 6 kap 8 § SL Socialutskott   

19 
 

Särskilt övervägande om överflyttning av vårdnaden  6 kap 8 § SoL Socialutskott   

20 Ingå avtal, inklusive besluta om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehem 

6 kap 11 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef Familjehemsenheten  

Delegationen för enhetschef gäller ersättning 
enligt SKR:s rekommendationer 
Verksamhetschef kan ingå avtal om ersättning 
utöver SKR:s rekommendationer 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
21 Beslut om in- och utskrivning på Hem för vård och 

boende och stödboende  
3 kap 11 och 14 §§ 
SoF 
3 kap 1 § HSLF-FS 
2016:55 

Enhetschef på boendet 
Verksamhetschef  

 

22 Teckna hyresavtal avseende bostad åt ensamkommande 
ungdomar  

2 kap 1 § SoL Enhetschef  
Enhetschef Stöd och boende 
Ungdom  

Se Socialstyrelsens vägledning Socialtjänstens 
arbete med ensamkommande barn s 42  
och 50 

Överflyttning till och mottagande av ärenden från annan kommun  
23 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till 

annan kommun 
2 a kap 10 § SoL Enhetschef  Avser ärenden enligt SoL, såväl som LVU och 

LVM 
24 Beslut om att ta alternativt inte ta emot ärende från annan 

socialnämnd 
2a kap 10 § SoL Enhetschef  Avser ärenden enligt SoL, såväl som LVU och 

LVM 
25 Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning av ärende till 

annan socialnämnd 
2a kap 11 § SoL Socialutskott   

26 Beslut om överklagande till förvaltningsrätt och i 
förekommande fall till kammarrätt/Högsta 
förvaltningsdomstol över IVO:s beslut att nämnden ska ta 
emot ärenden från annan kommun samt avgivande av 
yttrande 

6 kap 37 § KL Enhetschef  
Socialutskott 

Beslut eller avgivande av yttrande görs av 
enhetschef då Socialutskott ej kan inväntas. 
Beslut av enhetschef anmäls till nästkommande 
Socialutskott. 

27 Begäran om inhibition till kammarrätt/Högsta 
förvaltningsdomstol  

48 § FL Socialutskott  

28 
 

Begäran om inhibition till kammarrätt/Högsta 
förvaltningsdomstol då socialutskottets beslut inte kan 
avvaktas 

48 § FL Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i socialutskott  

 

Arvoden, ersättningar och avgifter mm  
29 
 
 
 
 

Extra ersättning till barn och unga vid placering under 
placeringstiden, omplacering eller flyttning från familjehem 
eller hem för vård och boende 

4 kap 1-2 §§ SoL Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef Familjehemsenhet 
Enhetschef 

 

30 Ersättning för resor/umgängesresor utöver högsta 
omkostnadsersättning  

4 kap 1-2 §§ SoL Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef Familjehemsenhet  

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per 
barn och kalenderår 
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31 Ersättning för resor/umgängesresor vid tillämpning av 

lägsta omkostnadsersättning för familjehemsplacerade barn 
4 kap 1-2 §§ SoL Familjehemssekreterare 

Familjehemsenhet 
Metodhandledare  
Enhetschef Familjehemsenhet 
Enhetschef  

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per 
barn och kalenderår  

32 Tillfälligt förhöjd omkostnadsersättning, utöver gällande 
avtal, till barn och unga vid placering under 
placeringstiden, omplacering eller flyttning från familjehem 
eller hem för vård och boende  

4 kap 1-2 §§ SoL Familjehemssekreterare 
Familjehemsenhet 
Metodhandledare 
Familjehemsenhet  
Enhetschef Familjehemsenhet 

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per 
barn och kalenderår 

33 Omkostnadsersättning till familjehem med belopp över 24 
% av basbeloppet 

4 kap 1-2 §§ SoL Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef Familjehemsenhet 

Gäller vid akuta placeringar i avvaktan på nästa 
Socialutskott  

34 Övriga omkostnader till familjehem/jourhem/enskilt hem 
utöver gällande avtal  

 Enhetschef Familjehemsenhet 
Verksamhetschef 

Enhetschefens delegation gäller motsvarande ett 
inkomstbortfall av tjänst under högst ett år, 
övriga ärenden beslutas av verksamhetschef 

35 A. Arvode om omkostnadsersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj eller umgängesstödjare. 
Enligt anvisningar och riktlinjer. 

B. Arvode och omkostnadsersättning till kvalificerad 
kontaktperson. Enligt anvisningar och riktlinjer.  

C. Arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj. Utöver anvisningar och 
riktlinjer.  

3 kap 6 b § SoL A. Familjehemssekreterare 
B. Metodhandledare 

Familjehemsenhet 
C. Enhetschef 

Familjehemsenhet 

C. Beslut över SKR:s rekommendationer  

36 
 
 
 
 
 

Avgift från förälder vars barn är under 18 år och får vård i 
ett annat hem än det egna 

8 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef Familjehemsenhet 
Enhetschef  

 

37 Fastställa ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare  Familjehemssekreterare 
Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef Familjehemsenhet 
 

Enligt de ersättningsnivåer som gäller för gode 
män i Borås Stad  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
Återkrav av kostnader och avgifter mm  
38 Eftergift av avgift 9 kap 4 § SoL Metodhandledare Myndighet 

Enhetschef  
 

 

39 Att föra talan om ersättning hos Förvaltningsrätten för 
avgift enligt 8 kap 1 § 2 st SoL som förälder inte frivilligt 
betalar  

9 kap 3 § SoL Socialutskott   

2.A. Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
Vård enligt LVU  
1 
 

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och unga 6 § 1 och 2 st LVU Socialutskott   

2 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och unga 
då Socialutskottets beslut inte kan avvaktas  

6 § 1 och 2 §§ LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i Socialutskott  

 

3 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
ska upphöra  

9 § 3 st LVU Socialutskott   

4 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
ska upphöra då Socialutskottets beslut ej kan avvaktas 

9 § 3 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i Socialutskott 

 

5 
 

Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om vård  4 § LVU Socialutskott   

6 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård  8 § LVU Metodhandledare Myndighet  
Enhetschef  

 

7 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för 
läkarundersökning 

32 § 1 st LVU Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  
 

 

8 Beslut att begära polishandräckning för att bereda en 
läkare, som avses i 32 § LVU, tillträde till den unges hem 
eller för att föra den unge till läkarundersökning 

43 § 1 LVU Ordförande i nämnd med stöd 
av nämnda lagrum 

Beslut har endast nämnden eller dess ordförande 
rätt att fatta  

9 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 2 st LVU Socialutskott  
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10 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska 

vistas under vårdtiden då socialutskottets beslut inte kan 
avvaktas  

11 § 3 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i Socialutskott  

 

11 Beslut om att begära polishandräckning för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU 

43 § 2 LVU Socialutskott   

12 Beslut om att begära polishandräckning för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU, då 
socialutskottets beslut inte kan avvaktas  

43 § 2 LVU Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

Bilaga 1. Förteckning över behöriga delegater.  
Socialsekreterare inom sociala jouren anges enligt 
förteckning.  

13 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare 
och förälder som har umgänge reglerat genom dom eller 
avtal ska utförs. När överenskommelse inte kan nås med 
föräldern eller vårdnadshavaren i avvaktan på nämndens 
beslut  

14 § 2 st p 1 LVU  Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamot i Socialutskott  

 

14 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för 
föräldern eller vårdnadshavaren i avvaktan på nämndens 
beslut 

14 § 2 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamot i Socialutskott 

 

15 Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande 
av vistelseort 14 § 2 st p 1 och 2 LVU 

14 § 3 st LVU Socialutskott   

16 
 

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande 
behövs  

13 § 2 st LVU Socialutskott   

17 
 
 

Prövning om vård med stöd av 3 § LVU ska upphöra  13 § 3 st LVU Socialutskott   

18 
 

Beslut om att vården ska upphöra 21 § 1 st LVU Socialutskott   

Flyttningsförbud 
19 
 
 
 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud samt att tillfälligt 
flyttningsförbud ska upphöra 
 
 
 
 

27 § 2 st och 30 § 2 st 
LVU 

Socialutskott  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
20 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud samt att tillfälligt 

flyttningsförbud ska upphöra då socialutskottets beslut inte 
kan avvaktas  

27 § 2 st och 30 § 2 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i Socialutskott  

 

21 
 

Ansökan hos Förvaltningsrätten om flyttningsförbud 25 § LVU Socialutskott   

22 Beslut om den unges umgänge med förälder eller 
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller 
tillfälligt flyttningsbeslut när överenskommelse inte kan 
nås, i avvaktan på nämndens beslut  

31 § LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i Socialutskott 

 

23 
 

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st LVU Socialutskott   

24 
 

Beslut om upphörande av flyttningsförbud  26 § 2 st LVU Socialutskott  

25 Beslut om upphörande av flyttningsförbud då 
socialutskottets beslut inte kan avvaktas  

26 § 2 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i Socialutskott 

 

Överflyttning av vårdnad  
26 Särskilt övervägande om överflyttning av vårdnaden enligt 

6 kap 8 § Föräldrabalken  
 

13 § 3 st LVU Socialutskott    

Förebyggande insatser enligt LVU  
27 Beslut om att den unge ska hålla regelbunden kontakt med 

särskilt utsedd kontaktperson  
22 § 1 st p 1 LVU Socialutskott   

28 
 

Delta i behandling i öppna former inom socialtjänstlagen  22 § 1 st p 2 LVU Socialutskott   

29 Prövning av förebyggande insats ska upphöra 22 § 2 st LVU 
13 § 3 st LVU 
 

Socialutskott   

30 
 

Att förebyggande insats ska upphöra  
 
 
 

21 § 1 och 3 st LVU Socialutskott   
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
Utreseförbud  
31 Ansöka om utreseförbud till Förvaltningsrätten  31 b § LVU Socialutskott  
32 Beslut om tillfälligt utreseförbud 31 d § LVU Socialutskott 

Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamot i Socialutskott 

 

33 Beslut om tillfälligt undantag från utreseförbud 31 i § LVU Socialutskott   
     

2.B. Föräldrabalken  
Faderskap och föräldraskap  
1 Utreda vem som är far till barnet. Att ej utreda vem som är 

far till barnet 
2 kap 1 och 9 §§ FB Socialassistent 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  

Socialassistent har delegation på 
faderskapsärenden som gäller  
S-protokoll  

2 Utreda om det kan antas att en kvinna ska anses som 
förälder  

2 kap 8a och 9 §§ FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef Familjerätten  

 

3 Godkänna faderskapsbekräftelse och 
föräldraskapsbekräftelse 

1 kap 4 § FB 
1 kap 9 § FB 

Socialassistent 
Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

Socialassistent har delegation på 
faderskapsärenden som gäller S-protokoll 

4 Beslut om rättsgenetisk undersökning 2 kap 6 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

5 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

6 Att för barnets räkning väcka och föra talan i domstol för 
fastställelse av faderskap  

3 kap 5 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

7 Beslut om att till domstolen anmäla behov av förmyndare 
och medförmyndare när modern är under 18 år  

5 kap 2 § SoF Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
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Ärenden om vårdnad, boende och umgänge enligt FB mm  
8 Att godkänna/ej godkänna avtal om vårdnad, boende och 

umgänge 
6 kap 6, 14a, 15a, 17a 
§§ FB 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

9 Verkställande av umgängesstöd vid barns umgänge efter 
beslut i domstol 

6 kap 15c § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
 

 

10 Förordna utredare i mål eller ärenden om vårdnad, boende 
och umgänge  

6 kap 19 § FB Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  
 

 

11 Beslut om att utreda ett barns behov av umgänge med 
någon annan (ej förälder) som står barnet särskilt nära 

6 kap 15a § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

12 Förpröva/utreda barns umgänge med närstående 6 kap 15a § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
 

 

13 
 

Fatta beslut om vissa åtgärder utan vårdnadshavarnas 
samtycke  

6 kap 13a § FB Socialutskott   

14 Lämna upplysningar till domstol samt verkställa 
utredningar 

6 kap 19 och 20 §§ FB 
6 § Personutredning i 
Brottsmål 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

15 Avge yttrande angående umgängesstöd 6 kap 15c § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

16 Bifalla, avslå och ta beslut om upphörande av bistånd i 
form av kontaktperson vid umgänge 

3 kap 6 § SoL 
4 kap 1 § SoL 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

17 A. Fastställa arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktpersoner och umgängesstödjare, enligt SKR:s 
riktlinjer 

B. Fastställa arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktpersoner och umgängesstödjare, utöver 
riktlinjer  

3 kap 6b § SoL A. Familjerättssekreterare 
B. Metodhandledare eller 

enhetschef  

 



   DELEGATIONSORDNING  
 
 

23 
 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
18 Ändrad utbetalning av barnbidrag  106 kap 6-7 § SFB   Socialsekreterare 

Metodhandledare 
Enhetschef  

 

Samarbetssamtal  
19 Att genomföra domstolens beslut om samarbetssamtal  6 kap 18 § FB Familjerättssekreterare 

Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
 
 

 

Placering av barn över nationsgränserna  
20 
 

Godkänna att en utländsk myndighet placerar ett barn i 
Sverige  

6 kap 11a § SoL Socialutskott  
 

 

21 
 

Placera ett barn i ett annat land 6 kap 11b § SoL Socialutskott   

Adoptioner  
22 Medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands i 

syfte att adoptera det 
6 kap 12 § SoL 
10 kap 4 § SoL 
10 kap 5 § FB 

Socialutskott   

23 
 

Återkallelse av medgivande till adoption 6 kap 12 § SoL 
10 kap 4 § SoL 
10 kap 5 § FB 

Socialutskott  

24 Nämndens samtycke till fortsatt adoptionsförfarande vid 
samtycke  

6 kap 14 § SoL Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

25 Nämndens samtycke vid fortsatt adoptionsförfarande vid 
ej samtycke 

6 kap 12 § SoL 
10 kap 4 § SoL 
10 kap 5 § FB 

Socialutskott  

26 Lämna adoptionsutredning till domstol  4 kap 14 § FB Familjerättssekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  

 

27 Att utse handläggare till att genomföra en 
adoptionsutredning 

4 kap 14 § FB Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

3. Ärendehandläggning vuxna  
 
1 
 

Förhandsbedömning om utredning ska inledas eller ej  11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

Ansökan av part måste alltid utredas  

2 Beslut att avvisa/avskriva ärende  Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

Ex: Vid återtagen ansökan vid utebliven 
medverkan  

3 Bifalla/avslå och upphörande av bistånd i form av 
kontaktperson/upphörande av bistånd  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 
 

 

4 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson 

 Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

SKR:s cirkulär  

5 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av interna 
öppenvårdsinsatser 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 
 

 

6 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av extern 
öppenvård 

 Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  
 

 

7 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av 
jourlägenhet/ träningslägenhet  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  
 
 

Delegation för socialsekreterare sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
8 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av 

boendesocial insats med andrahandskontrakt / 
Kaptensgatan  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  
 

Delegation för socialsekreterare gäller 
omprövning av bistånd i form av fortsatt boende  

9 Bifalla, avslå och/eller upphörande av bistånd åt vuxen i 
form av vård, placering och omplacering i familjehem/hem 
för vård och boende 

4 kap 1 § SoL Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

10 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av övriga 
interna boendeformer 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 
 

 

11 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av externa 
boendeformer  

4 kap 1 § SoL  Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 
 

 

Återkrav av kostnader, avgifter  
12 Beslut om eftergift av avgift enligt 8 kap 1 § första stycket 

SoL 
9 kap 4 § SoL  Metodhandledare 

Enhetschef   
Verksamhetschef  
Förvaltningschef 

 

Ersättningar för uppehälle för vuxna  
13 Beslut om att ta ut ersättning (avgift) för uppehälle vid 

vård i familjehem eller i hem för vård och 
boende/öppenvård eller andra biståndsbedömda boenden  

8 kap 1 § 1 st SoL 
6 kap 1 § SoF 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  

 

Överflyttning till och mottagande av ärenden från annan kommun  
14 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till 

annan socialnämnd  
16 kap 1 § SoL Enhetschef 

Verksamhetschef  
 

15 Beslut om att ta alternativt inte ta emot ärende från annan 
socialnämnd  

16 kap 1 § SoL Enhetschef 
Verksamhetschef  

 

16 Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning av ärende till 
annan socialnämnd  

16 kap 1 § 3 st SoL  Socialutskott   
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
17 Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning av ärende till 

annan nämnd när Socialutskottets beslut inte kan avvaktas 
 Ordförande 

Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamot i Socialutskott  

 

3.A. Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)  
1 Beslut om att inleda/ej inleda utredning 7 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 

Metodhandledare 
Enhetschef 
Verksamhetschef 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  
  

2 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid 

3 
 

Beslut om omedelbart omhändertagande  13 § LVM Socialutskott   

4 Beslut om omedelbart omhändertagande då 
Socialutskottets beslut ej kan avvaktas 

13 § LVM Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i Socialutskott  

 

5 
 
 

Beslut om att medelbart omhändertagande ska upphöra  18 b § LVM  Socialutskott   

6 
 
 
 
 
 

Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra, 
när utskottets beslut inte kan avvaktas  

 Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i Socialutskott 

 

7 
 

Ansökan om vård enligt LVM 11 § LVM Socialutskott   

8 Beslut om att begära polishandräckning för att föra person 
till läkarundersökning  

45 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
9 Beslut om att begära polishandräckning för inställelse till 

vårdinstitution 
45 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid 

4. Lex Sarah, Lex Maria, Lex Maja 
 

1 Utredning, bedömning och beslut om ej missförhållande, 
påtaglig risk för missförhållande och missförhållande inom 
individ- och familjeomsorgen  

14 kap 6 § SoL Socialt ansvarig samordnare SAS 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

2 Utredning och bedömning om ej missförhållande, påtaglig 
risk för missförhållande och missförhållande inom individ- 
och familjeomsorgen  
 

14 kap 6 § SoL Verksamhetsutvecklare   

3 Anmälan till Inspektionen för Vård och omsorg om 
allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande enligt Lex Sarah 
 

14 kap 7 § SoL Individ- och familjeomsorgs-
nämnden  

 

4 Anmälan till Inspektionen för Vård och omsorg om 
allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande, då nämnden beslut inte kan avvaktas  

 Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamot i Socialutskott  

 

5 Beslut om anmälan till Inspektionen för Vård och omsorg 
av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, 
behandling eller undersökning  
 

6 kap 4 § LYHS Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska MAS  

 

6 Beslut om anmälan vid olyckor och tillbud till tillverkare, 
Läkemedelsverket, Socialstyrelsen  

Lagen om medicin-
tekniska produkter 
SOFS 2001:12  

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska MAS  

 

7 Informera kontrollmyndighet för djurskydd eller 
polismyndighet om att ett djur vanvårdas 

SFS 2018:1194 
(Lex Maja)  
 

Socialsekreterare   
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

5. Överklaganden, yttranden mm  
 
Överklaganden av och yttrande i ärenden enligt FL, SoL, LVU och LVM  
1 Beslut om yttrande till Förvaltningsrätten och i 

förekommande fall Kammarrätt/Högsta förvaltnings-
domstol över enskilds överklagande av nämndens beslut 
om hur vården av den unge ska ordnas eller vad hon eller 
han ska vistas under vårdtiden enligt 11 § LVU med 
yrkande att rätten med fastställande av nämndens beslut 
lämnar överklagandet utan bifall  
 
 

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott I avvaktan på Socialutskottets beslut; ordförande, 
vice ordförande, 2:e vice ordförande 

2 Yttrande till Förvaltningsrätt och i förekommande fall till 
Kammarrätt/Högsta förvaltningsdomstol över enskilds 
överklagande av nämndens beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort enligt LVU med yrkande att 
rätten med fastställande av nämndens beslut lämnar 
överklagandet utan bifall  
 

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott   

3 Yttrande till Förvaltningsrätt och i förekommande fall till 
Kammarrätt/Högsta förvaltningsdomstol över enskilds 
överklagande av nämndens beslut om fortsatt vård enligt  
2 eller 3 §§ LVU eller förebyggande insats enligt 22 § LVU 
med yrkande att rätten med fastställande av nämndens 
beslutar lämnar överklagandet utan bifall  
 

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott   

4 Yttrande till Förvaltningsrätt och i förekommande fall 
Kammarrätt/högsta förvaltningsdomstol över enskilds 
överklagande av nämndens beslut om fortsatt 
flyttningsförbud enligt LVU med yrkande att rätten med 
fastställande av nämndens beslut lämnar överklagandet 
utan bifall  
 

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott   
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
Yttrande till myndighet  
5 
 

Beslut att ompröva alternativt inte ompröva ett beslut  37-39 §§ FL Delegat i ursprungsbeslut  

6 Rättelse av beslut 36 § FL Enhetschef  
Verksamhetschef  

 

7 Beslut att avvisa överklaganden som har kommit in för 
sent 

45 § FL Delegat i ursprungsbeslut   

8 Yttrande till Förvaltningsdomstol i överklagade ärenden Lagrum i ursprungs-
beslut 

Delegat i ursprungsbeslut  

9 Överklaga och i förekommande fall begära inhibition av 
beslut  
 

42 § FL 
48 § FL 

Delegat i ursprungsbeslut   

10 Överklaga Migrationsverkets beslut gällande statlig 
ersättning 

29a § Förordningen 
om statlig ersättning 
 

Enhetschef   

Yttrande till allmän domstol enligt Brottsbalken  
11 Yttrande till domstol i brottsmål om den som är under 21 

år begått brott och kan bli föremål för vård eller åtgärd 
enligt socialtjänstlagen eller enligt LVU  

32 kap 1 och 2 §§ BrB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

12 Yttrande till domstol när den som begått brott kan bli 
föremål för vård enligt LVM  

31 kap 2 § BrB Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

Yttrande till åklagarmyndigheten mm  
13 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning för den som varit 

misstänkt för brott och som varit föremål för vård enligt 
LVM 

46 § LVM Enhetschef  
Verksamhetschef  

 

14 Lämna upplysningar och/eller förslag på åtgärder till 
domstol, åklagare och frivårdsmyndighet  

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottsmål 

Socialassistent 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

Socialassistentens delegation gäller att lämna 
upplysningar  

15 Yttrande till passmyndighet om utfärdande av pass utan 
vårdnadshavarens samtycke 

11 § Passlagen Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
16 
 
 

Yttrande till tingsrätt avseende god man eller förvaltare 11 kap 16 § FB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

Anmälan enligt Socialtjänstförordningen  
17 Anmälan till överförmyndare om:  

1. Behov av god man eller förvaltare enligt FB 
2. Att behov av god man eller förvaltare inte längre 

föreligger 
3. Behov av förvaltning av underårigs egendom  

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef 

 

18 Begäran till domstol om behov av åtgärd i fråga om 
vårdnad, förmyndarskap eller av målsägandebiträde för 
underårig  

5 kap 2 1 SoF Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

Yttrande Lagen om personnamn  
19 Yttrande till domstol i namnärenden  44-45 §§ Lagen om 

personnamn  
Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätt  

 

Yttrande till IVO över ej verkställda beslut  
20 
 

Yttrande över ej verkställda beslut 16 kap 6f § SoL Enhetschef   

21 Underrättelse till Försäkringskassan om att barn med 
underhållsstöd placerats i familjehem eller HVB-hem 
respektive återflyttats till boförälder  

16 kap 18 § SFB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

22 Anmälan till Försäkringskassan om att nämnden ska 
uppbära en del av sjukpenning för den som bereds vård i 
HVB-hem eller familjehem enligt SoL som ger vård och 
behandling 
 

106 kap 13 § SFB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

Anmälningar till polismyndighet  
23 Anmälan till polis angående vissa brott mot underårig samt 

vissa grövre brott  
10 kap 21-23 §§ OSL Socialsekreterare 

Metodhandledare 
Enhetschef  

 

24 Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna 
verksamheten  

12 kap 10 § SoL Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
Lagen om förordningen om offentligt biträde  
25 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 st 3 § Lagen om 

offentligt biträde 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

26 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt 
biträde samt yttrande över kostnadsberäkning 

3 § Lagen om 
offentligt biträde och 
7 § Förordningen om 
offentligt biträde  

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

Smittskyddslagen  
27  Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare  6 kap 9 § 

Smittskyddslagen  
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

28 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen  6 kap 12 § 
Smittskyddslagen  

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

  

Centrala studiestödsnämnden  
29 Rätt att ansöka hos Centrala studiestödsnämnden att 

studiehjälp för en omyndig studerande betalas ut till 
nämnden  

2 kap 33 § 
Studiestöds-
förordningen 

Socialsekreterare 
Familjehemssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

Ombud 
30 Beslut att avvisa ombud 14 § FL Metodhandledare 

Enhetschef 
Verksamhetschef  

 

Jäv 
31 Rätt att pröva och avgöra jävsinvändning mot handläggare, 

som beslutar i individärenden  
6 kap 30 § KL  Enhetschef 

Verksamhetschef  
 

Tillsynsärenden  
32 Underrättelse och utlämnande av begärd information till 

IVO 
13 kap 5 § SoL Socialassistent 

Socialsekreterare  
 

Gäller individärenden  

33 Yttrande till IVO, JO och DO  13 kap 5 § SoL Socialutskott 
 

Gäller individärenden  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
34 Yttrande till IVO, JO och DO när socialutskottets beslut 

inte kan inväntas 
 Ordförande 

Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamot i Socialutskott  

 

35 
 
 

Yttrande till tillsynsmyndighet (inte individärenden)  Enhetschef I samråd med verksamhetschef  

Körkortsärenden  
36 Yttrande till Transportstyrelsen i körkortsärenden  3 kap 8 § och  

5 kap 2 § 
Körkortsförordningen  

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef 
Verksamhetschef  

 

Vapenlagen  
37 Yttranden i ärenden rörande Vapenlagen, polismyndighet  RPSFS Socialsekreterare 

Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

 

Yttrande till Hemvärnet  
38 Avge yttrande  5 § Hemvärns-

förordningen 
1997:146 

Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  
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Uppföljning av privata utförare av kommunal 

verksamhet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten med 
uppföljning av privata utförare under tidsperioden 2019-07-01 – 2020-06-30 
samt översända denna till Kommunstyrelsen.               

Ärendet i sin helhet 

När vården genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen 

enligt Kommunallagen 3 kap 19 § kontrollera och följa upp verksamheten.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden köper in vård inom flera områden vilka 

systematiskt ska följas upp.  Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på 

ett strukturerat och systematiskt sätt.  

 

Nämnden har genomfört en uppföljning av privata utförare som avser 

tidsperioden 2019-07-01 – 2020-06-30. Inför uppföljning som gjordes 2019 

hade en ny mall för rapportering av uppföljning har tagits fram för samtliga 

nämnder som använder sig av privata utförare. Denna mall används nu för 

andra gången. Nämnden har gjort en plan för avtalsuppföljning och har under 

det gånga året fokuserat på att ta fram en modell för uppföljning och använt 

denna modell på Hem för vård och boenden inom barn- och ungdomsvård 

respektive vuxenvård. Detta är första gången denna uppföljningsmodell 

används och därför får årets uppföljning ses som en pilot. Modellen kan behöva 

revideras och förändras inför kommande år. SKL Kommentus har under våren 

2020 börjat se på en uppföljningsmodell som då avser de avtal som de har och 

där de även skulle göra vissa uppföljningsinsatser för anslutna kommuner 

såsom Borås stad när det gäller HVB Barn och unga. Nämnden kommer att 

följa detta och om SKL Kommentus genomför uppföljningar även framöver ta 

del av och använda dessa resultat.   

Beslutsunderlag 

1. Pilotprojekt Uppföljning av privata utförare 2020, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden                             

Samverkan 

Ärendet har 2020-08-20 samverkats med de fackliga organisationerna.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 
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1 Inledning 

När vården genom avtal har lämnats över till en privat utförare, ska kommunen enligt Kommunallagen 
3 kap 19 § kontrollera och följa upp verksamheten.  Individ- och familjeomsorgsnämnden köper in 
vård inom flera områden vilka systematiskt ska följas upp.  Uppföljning och kontroll av utförare ska 
göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, 
säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka avvikelser och oegentligheter, underlag för 
utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 

Denna rapport omfattar uppföljning av fyra HVB-hem som genomförts under perioden 2020-03-01 – 
2020-06-30. Uppföljningarna genomförs som ett pilotprojekt utifrån den plan som finns för 
uppföljning av privata utförare inom Individ- och familjeomsorgsnämnden.  

2 Aktuella utförare 

Nämnden hade fram till piloten 2020 enbart följt upp det stödboende för vuxna med missbruk och 
psykisk problematik som genomförs via entreprenad. När det gäller avtal för familjehemsvård och Hem 
för vård och boende har nämnden främst genomfört individuppföljning och endast i begränsad 
omfattning gjort uppföljning av ingångna avtal. På den individuella nivån omfattar uppföljningen 
uppgifter före, under och efter en insats. Vårdplaner och genomförandeplaner som finns för varje 
brukare följs upp och handläggaren kan på så vis följa om brukarens situation förändrats från den 
första kontakten till att den avslutats. Vidare går det att följa om insatser genomförts, slutförts eller om 
det finns ytterligare behov som behöver tillgodoses. Insatserna följs upp på individnivå regelbundet och 
minst var sjätte månad görs en mer omfattande dokumenterad uppföljning som även lämnas till 
nämndens sociala utskott.  

Avtalen med privata utförare är utformade som ramavtal med flertal utförare där verksamheterna gör 
avrop utifrån brukares specifika behov. Individ- och familjeomsorgsnämnden använder sig av privata 
utförare via LOU inom familjehemsvård och Hem för vård och boende (HVB). I samtliga fall 
upphandlas ett stort antal familjehemsföretag och HVB-hem. Endast ett antal av dessa konsulentstödda 
familjehemsföretag eller HVB-hem används någon gång under avtalsperioden. Skälet till att ett stort 
antal utförare upphandlas är att detta behövs för att hitta rätt matchning för enskilda barn, ungdomar 
och vuxna med sinsemellan mycket skiftande problematik. Vissa HVB-hem har använts endast vid 
något enstaka tillfälle och likadant gäller de konsulentstödda familjehemsföretagen. 

Under 2018 upphandlades ett IT-system för att tydligare kunna följa förfrågningar och avrop av vård. 
Systemet levereras av företaget Placeringsinfo och syftet är att detta ska ge ett underlag för att tydligare 
följa behov och göra uppföljning. 

Under slutet av 2017 inledde SKL Kommentus sin upphandling av HVB barn och unga som slutfördes 
2019. Under 2018 inleddes upphandling av HVB Vuxna samt för Familjehemsvård för barn och 
Familjehemsvård för vuxna. Upphandlingarna slutfördes hösten 2019. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har av denna anledning avvaktat fram till hösten 2019 med att ta fram en 
uppföljningsplan kring dessa ramavtal. 

Nämnden började hösten 2019 att ta fram uppföljningsmallar för olika delar av den vård som 
genomförs av privata utförare. 

En uppföljningsmall för konsulentsstödda familjehemsföretag togs fram våren 2020 och kan vid behov 
användas hösten 2020. När det gäller konsulentstödda familjehemsföretag så är vårdens utformning, 
innehåll och resultat även beroende av det enskilda familjehemmet och inte enbart hur väl det 
konsulentstödda familjehemsföretaget lever upp till de krav som ställt i upphandlingen. Uppföljning av 
varje enskild individ är därför fortfarande grundläggande för att se hur väl vården genomförs och även 
hur företaget lever upp till utlovad kvalitet. 
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Ett boende på entreprenad för personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk är 
upphandlat via LOU via ny upphandling 2020. Uppföljning av boendet kommer ske tidigast 2021 och 
uppföljningsmall till detta tas fram inför planerad uppföljning. 

Den här uppföljningen avser ramavtalsuppföljning av HVB-hem för Vuxna/Unga Vuxna samt HVB-
hem för Barn och Unga. Våren 2020 färdigställdes en mall för respektive verksamhetsområde. Fyra 
HVB-hem har följts upp totalt, två HVB-hem inom respektive område. Boendena har selektivt valts ut 
utifrån hur frekvent de använts under 2019. De valda HVB-hemmen för vuxna och unga vuxna har 
under 2019 har mellan 20-40 placeringar under året medan HVB-hemmen för barn och unga enbart 
haft enstaka placeringar. Pilotuppföljningen kommer att utvärderas och ses över till den uppföljning 
som ska ske under perioden hösten 2020 - våren 2021. 

 

 

HVB-hem som följts upp i pilotprojektet: 

 

Iris utvecklingscenter i Mullsjö (HVB-Vuxna/Unga Vuxna) 

Behandlingsenhet för 41 vuxna kvinnor och män (20 år och uppåt) med beroende/missbruk och andra 

livsproblem. Behandlingen riktar sig och behandlar missbruk/beroende, psykisk hälsa och fysisk hälsa. 

 

Rubinen (HVB-Vuxna/Unga Vuxna) 

Motivation- och omvårdnadsboende för kvinnor och män med missbruk och samsjuklighet i åldrarna 

21-65 år. Tyngdpunkt på män och kvinnor i ålder 25-45 år med samsjuklighet och måttligt 

omvårdnadsbehov samt stort behov av samtal. Samt på äldre män och kvinnor med mer omfattande 

samtalsbehov och mindre behov av samtalsterapi. 

 

HVB Caremore Hulebäck i Lidköping (HVB-Barn och Unga) 

Caremore Hulebäck är ett hem för vård och boende (HVB) för sex barn och unga 11-18 år som vårdas 

enligt SoL och LVU med en omfattande beteendeproblematik, begynnande missbruk samt kriminalitet 

och har en högre omhändertagandegrad och förstärkt bemanning. De unga kan ha bekymmer med sin 

sociala interaktion, relationsproblem med föräldrar och kamrater. De utsätter sin hälsa och utveckling 

för påtagliga risker genom eget beteende, såsom skolk och rymningar hemifrån. Skolgången kan vara 

bristfällig eller havererad. 

 

Crewford Care Diö HVB i Bohult (HVB-Barn och Unga) 

Crewford Care är ett hem för vård och boende (HVB) för totalt åtta pojkar i åldern 13 år till 18 som är i 

begynnande kriminalitet och missbruk. Målgruppen har ett socialt nedbrytande beteende, problem med 

sociala färdigheter och utsätter sig för destruktiva sociala och kriminella relationer och situationer. De 

kan ha begått brott, använt beroendeframkallande medel och kan ha impulsiva och utåtagerande 

beteenden. 
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3 Resultat av uppföljningen 

Med hänsyn taget till HVB-boendena så lämnas inga detaljer ut i denna uppföljningsrapport kring 

resultat på verksamhetsnivå. En sammanställd resultatredovisning utifrån samtliga HVB-boenden är 

genomförd.  

3.1 Hur nöjda är användarna – brukarna – med 

verksamheten 

I pilotprojektet genomfördes inga egna brukarundersökningar eller intervjuer med de placerade på 

boendena. Däremot har två HVB-hem för vuxna och unga vuxna genomfört externa 

brukarundersökningar som har sammanställts. I ett av fallen är svarsfrekvensen för låg, enbart 13 %, 

för att kunna dra några slutsatser, även om omdömena var goda från de få klienter som svarat. I det 

andra fallet är resultaten från brukarnas omdömen goda. Den avser 18 klienters värderingar av insatser 

på boendet i samband med att placeringen avslutades under andra halvåret av 2019. 

Brukarundersökningen genomfördes av extern part. 

HVB-hem för barn och unga har genomfört brukarundersökningar men har inte haft system för 

sammanställning av resultaten på aggregerad nivå. Ena HVB-boendet påbörjade brukarundersökningar 

genom UngDok hösten 2019 och avser att sammanställa och analysera resultaten hösten 2020. Det 

andra boendet för barn och unga genomför månatliga individuppföljningar via KASAM- och Livets 

Stege-formulär som skrivs av den unge tillsammans med kontaktperson under kontaktmannasamtal. 

Dessa följs enbart upp på individnivå och sammanställs inte på verksamhetsnivå. 

Under tillsyn genomförd i april 2019 av IVO, Inspektionen för vård och omsorg, intervjuades tre 

placerade ungdomar på ett HVB-boende för barn och unga. Ungdomarna kände sig trygga och fick 

stöd, omsorg och hjälp på boendet. De var delaktiga i sin planering av vården samt fick påverka 

boendemiljö, mat och sin fritid. HVB-boendet hade ännu inte haft tillsyn under 2020 när uppföljningen 

genomfördes. 

Under tillsyn från det andra HVB-boendet genomförd i februari 2019 framkom av tre intervjuade 

ungdomar att de inte kände till sina individuella insatser utifrån vård- och genomförandeplan. 

Ungdomarna efterfrågade mer aktiviteter och mer stimulans och uppgav att personalen inte frågar vad 

de vill. Fyra ungdomar var inskrivna vid tillsynstillfället. Ett förbättringsarbete genomfördes på boendet 

under 2019 för att säkerställa barnen och ungdomarnas delaktighet i sin vård. Ännu en tillsyn 

genomfördes under mars 2020 men då önskade ingen av de placerade barnen samtala med 

inspektörerna från IVO. HVB-boendet påvisade inga brister och tillsynen visade i huvudsak att 

personalens arbetssätt möjliggör för barn och unga att vara delaktiga i sin vård. 

 

3.2 Måluppfyllelse 

HVB-hemmen har tillfrågats om statistik på måluppfyllelse gällande samtliga placeringar, utifrån 

vårdplan vid avslutad placering. Rutiner för uppföljning av måluppfyllelse är under bearbetning hos de 

två HVB-hem för barn och unga. Ett HVB-hem för barn och unga höll under uppföljningstillfället på 
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att ta fram rutiner för uppföljning av måluppfyllelse genom ADAD. De använde sig tidigare av en 

fysisk enkät för att dokumentera resultat utifrån måluppfyllelse vilket inte fungerade. Det andra HVB-

boendet för barn och unga mäter olika nyckeltal dagligen kring den unges insatser men dessa 

sammanställs inte och följs idag inte upp på aggregerad nivå. Ambitionen enligt föreståndaren är att få 

till sammanställningar och använda dem vid behandlingskonferensen för varje brukare. Måluppfyllelse i 

form av fullföljd vård utifrån vårdplan mäts inte i dagsläget och inga planer finns på att ta fram ett 

sådant system i dagsläget. De andra två HVB-hem för vuxna och unga vuxna har en måluppfyllelse på 

mellan 56-70 % gällande avslutade placeringar där klienten har fått den vård som krävts utifrån 

vårdplanen. 

Utöver ovanstående resultat kring måluppfyllelse så har även en sammantagen bedömning om huruvida 

HVB-hemmen uppfyller sina respektive verksamhetsmål tagits av Individ- och 

familjeomsorgsnämnden. Bedömningen är gjord efter analys av de uppgifter som kommit in genom 

bland annat tillsynsrapporter från IVO, enkät och intervju genomförd av föreståndare, synpunkter från 

handläggare på Individ- och familjeomsorgförvaltningen och eventuella kvalitetsberättelse, 

brukarenkäter och dylikt från HVB-hemmen.  

Det genomförs individuppföljningar i samtliga placeringar av handläggare på Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen där måluppfyllelse stäms av kopplat till vårdplan och genomförandeplan. I 

den här piloten har individuppföljningar från förvaltningen, kopplade till placeringar på de fyra HVB-

hemmen inte följts upp. Beslut om detta är taget utifrån prioriteringar av tid och resurser i 

förvaltningen. Därmed ingår inte måluppfyllelse kopplade till individuppföljning i den sammantagna 

bedömningen.  

Resultat utifrån piloten om sammantagen måluppfyllelse är att tre av fyra HVB-hem uppfyller sina 

verksamhetsmål och kravställda mål utifrån uppföljningen. Ett HVB-hem uppfyller det till största del 

men brister i vissa delar; främst vad gäller att starta insatser i tid samt i sin samverkan med andra 

myndigheter och instanser. Se ytterligare information under rubrik 3.5 ”Följsamhet till kravställd 

kvalitet”. 

 

3.3 Följsamhet till lagar, förordningar och allmänna 

föreskrifter 

 
I de upphandlingar som genomförts med HVB-hem har krav ställts på att utförarna ska följa lagar, 
förordningar och allmänna föreskrifter samt att de ska arbeta utifrån beprövad erfarenhet och 
evidensbaserad praktik. I uppföljningen säkerställdes att verksamheterna följde lagkrav gällande 
personalen kompetens, bemanningsnivå, ledningssystem och tillstånd att bedriva verksamhet.  
 
I uppföljningen kontrollerades även att den placerades behov av hälso- och sjukvård tillgodoses. I ett 
fall på ett HVB-hem hade en läkarundersökning inte skett efter en placering fastän handläggaren har 
skickat ut en remiss flera månader tidigare i samband med inskrivning av den placerade.  
 
Samtliga HVB-hem följer lagar, förordningar och allmänna föreskrifter. Tre av fyra HVB-hem har haft 
tillsyn av IVO under våren 2020. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inte uppmärksammat 
några brister inom de områden som tillsynen omfattat i någon av tillsynerna däremot påtalades brister i 
ett av dessa HVB-hem under förgående år, men dessa brister hade åtgärdats vid tillsyn 2020. 
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3.4 Följsamhet till Borås stads styrdokument  

Eftersom upphandling av HVB-hem för barn och unga är genomförd av SKL-Kommentus, så är det 

inte kravställt i upphandlingen om att de upphandlade verksamheterna ska följa Borås stads 

styrdokument.  

Vad gäller upphandling av HVB-hem för vuxna och unga vuxna så krävs av verksamheterna att de 

informerat sig om, samt att de efterlever innehållet i Borås Stads uppförandekod under hela 

avtalsperioden. Borås stads uppförandekod berör främst anställnings- och arbetsvillkor såsom krav om 

skäliga löner och arbetstider, en hälsosam och säker arbetsmiljö och likabehandling. Individ- och 

familjeomsorgsnämnden har inte kontrollerat samtliga delar i uppförandekoden vid uppföljning men 

kan konstatera att verksamheterna har följt uppförandekoden kring de delar som har följts upp. 

 

3.5 Följsamhet till kravställd kvalitet 

De krav som ställts i avtalen för HVB-hem kring kvalitet har gåtts igenom. Strukturerad vård av god 

kvalitet, brukarens delaktighet och inflytande, uppfyllda krav på säkerhet och att krav på lokalerna och 

dess inredning är ytterligare delar som följts upp. 

Samtliga boenden uppfyller krav på säkerhet, personalens kompetens och bemanning.  

Samtliga HVB-hem har adekvata ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet samt relevanta 
policydokument och rutiner även om de inte alla rutiner alltid efterlevs i alla HVB-hem.  

Samtliga HVB-hem har system och rutiner för att säkerställa den placerades delaktighet i sin vård samt 
möjlighet att påverka sin fritid. 

Samtliga HVB-hem uppfyller krav kring lokalerna och dess inredning. Samtliga klienter har tillgång till 

egna rum och lokalerna är hemtrevliga, välskötta och brandsäkra. Denna bedömning görs utifrån 

uppgifter som inkommit av föreståndare, handläggare på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

samt från IVO. Ett fysiskt besök har inte varit möjlig på grund av smittorisk av Covid19.  

I avtalet för HVB-hem för barn och unga ställs krav kring insatser; och verksamheterna ska: 

 omgående komma igång med insatsen  

 kontakta uppdragsgivaren vid misstanke om att förväntat mål av insatsen enligt uppdraget inte 
kommer att uppnås. 

 under insatsen regelbundet följa upp den placerades upplevelse av trygghet, hälsa, delaktighet 
och bemötande. 
 

Ett HVB-hem för barn och unga uppfyller detta krav och ett annat HVB-hem uppfyller det inte då det 
funnits fall där insatser inte startats igång omgående utan att det har dröjt flera månader utan att 
insatser kommit igång, eller att det inte kom igång alls. Det gäller både interna insatser på boendet men 
även externa insatser som att 

 den placerade omgående ska få påbörja skola  

 möjliggöra sysselsättning i form av exempelvis praktikplats om den placerade inte går i skola 

 den placerade ska genomgå läkarundersökning  
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Föreståndaren till detta HVB-hem anser att samverkan kring skolan inte varit god, att specifik ungdom 

tackat nej till samtliga erbjudanden samt att tillräcklig sysselsättning, både på boendet och via 

exempelvis Arbetsförmedlingen, är svår att få till.  

4 Hur genomfördes uppföljningen 

Uppföljningsmallar har skapats i en arbetsgrupp med metodhandledare från båda 
verksamhetsområdena samt en verksamhetsutvecklare från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 
Arbetsgruppen har utgått från ramavtalen och valt ut att följa upp följande områden; 
personal/bemanning, ledningssystem/verksamhet samt klientens vård och delaktighet. 

Uppföljningen genomfördes främst av en verksamhetsutvecklare och delades upp i olika delar.  

1) Först valdes HVB-hem ut, utifrån hur frekvent de används.  

2) Därefter efterfrågades tillsynsrapporter och beslut från IVO som lästes igenom och användes 
för att besvara delar i uppföljningsmallen.  

3) Handläggare på förvaltningen kontaktades som fick lämna in sina erfarenheter och synpunkter 
kring HVB-hemmen och deras kvalitet på vården.  

4) En enkätundersökning skickades till verksamhetsansvarig på respektive HVB-hem. De blev 
tillbedda att svara på enkäten samt bifoga diverse dokument såsom medarbetar- och 
brukarundersökningar, förgående års resultatsammanställning på gruppnivå/aggregerad nivå, 
bilagor på eventuella Lex Sarah-rapporter, synpunkter och klagomål, protokoll från brandsyn 
med mera. Dessa lästes igenom. 

5) Intervjuformulär skapades anpassat till de uppgifter som inkommit och användes vid videomöte 
med föreståndaren HVB-boendet.  

6) En rapport per respektive HVB-boende sammanställdes och användes som underlag för att 
skriva detta dokument. 

 

5 Hur har samverkan mellan Borås Stad och 

utföraren varit? 

Gällande tre av fyra HVB-hem så har samverkan mellan handläggare på Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen och personalen på boendena varit god. Vissa HVB-hem behöver förbättra 

sin återrapportering till den placerades handläggare, både muntligen och skriftligen. I ett av fallen hade 

samverkan kring permissioner gällande barn och unga behövt stärkas. 

6 Hur tillgodoses allmänhetens insyn i 

resultatet uppföljningen? 

Nämndens avsikt är att publicera rapporten på Borås stads hemsida under Kvalitetsuppföljning.  
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Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap 

med föreningen Maskrosbarn angående insatsen 

extravuxen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att för perioden 2020-10-01 – 2021-09-30 teckna en överenskommelse om 

Idéburet Offentligt Partnerskap med föreningen Maskrosbarn angående insatsen 

extravuxen.      

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås har under ett antal år arbetat 

med förbättringsåtgärder riktade mot barn- och unga-området genom  

"Program för stärkt social barn- och ungdomsvård i Borås Stad".  

Ett av målområdena i detta program är medskapande, vars syfte är att arbeta 

med barns delaktighet och medskapande på flera nivåer, och enligt rådande 

lagstiftning stärka den enskildes ställning och inflytande över de beslut och 

insatser som rör den enskilde. 

Barn och ungas rätt till delaktighet tas även fram i lagstiftning som t.ex. 

socialtjänstlagen SoL 11 kap. 10 § samt i FN:s barnkonvention, främst artikel 12. 

Ett Idéburet Offentligt Partnerskap med föreningen Maskrosbarn ligger i linje 

med ovanstående, för att öka barn och ungas delaktighet samt att ständigt 

förbättra socialtjänstens insatser. 

Maskrosbarn ser ett behov av fler insatser inom socialtjänsten. Det är 

socialtjänstens ansvar att tillgodose de barn som är i behov av stöd får de 

insatser barnen är i behov av. Därför vill Maskrosbarn implementera 

Extravuxen inom kommuner, istället för att vara leverantör av insatsen.  

Genom ett IOP kan det säkerställas att båda parter är införstådda med vilka 

förutsättningar som krävs både resurs- och tidsmässigt.        

Beslutsunderlag 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)                                

Samverkan 

Ärendet har 2020-08-20 samverkats med de fackliga organisationerna.  
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Beslutet expedieras till 

Generalsekreterare Elin Hågeby Caicedo, Föreningen Maskrosbarn  

 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 
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Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan föreningen Maskrosbarn och  
Borås Stad, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 2020-10-01 – 2021-09-30 

 

Mellan nedan angivna parter har följande överenskommelse 

upprättats 

 
  

1. Om parterna  
 

1.1  Idéburen sektor  
 
Föreningen Maskrosbarn, nedan kallad Maskrosbarn. 
Organisationsnummer: 802434–6846 
 
1.1.1 Maskrosbarn 
 

Maskrosbarn verkar för att alla barn ska få förutsättningar att växa upp till att bli 
välmående individer, utan negativa konsekvenser av sin uppväxt.  

Ca 500 000 barn och unga, det vill säga 25 % av alla barn och unga, växer upp med 
en förälder som har ett missbruk, psykisk ohälsa eller våldsproblematik. Förälderns 
missbruk eller psykiska ohälsa gör att barn far illa här och nu, men även riskerar att 
fara illa i sitt vuxenliv.  

Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som både tillhandahåller stödinsatser för 
målgruppen ungdomar mellan 13-19 år, samt driver opinion och påverkan där 
Maskrosbarn företräder målgruppen gentemot beslutsfattare.  

Maskrosbarn är en allmännyttig ideell förening, vilket innebär att inga vinster delas ut 
och att allt eventuellt överskott återinvesteras i föreningens aktiviteter. Alla aktiviteter 
ska svara upp på föreningens vision och allmännyttiga syfte som återfinns i 
stadgarna.  

 

1.2  Offentlig sektor 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Borås stad, nedan kallad IFO Borås. 
Organisationsnummer: 212 000 15 61 
 

1.2.1 Socialförvaltningen 

Socialtjänsten är en myndighet vars syfte är att främja människors ekonomiska och 
sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten i varje kommun ska verka för att barn och unga växer upp under trygga 
förhållanden. Vid behov av stöd eller skydd ska socialtjänsten ingripa och 
tillhandahålla barn och unga det stöd och skydd de är i behov av.   

 

  
2. överenskommelsens art och omfattning  

Överenskommelsen är ett Idéburet Offentligt Partnerskap mellan Borås stad och 
föreningen Maskrosbarn. Överenskommelsen omfattar projektet Extravuxen.  
 

Projekt Extravuxen 

Extravuxen är en biståndsbedömd insats, som i omfattning ligger i mellanrummet 
mellan öppenvårdsinsatser och placering, framtagen av Maskrosbarn tillsammans 
med ungdomar och socialtjänsten. Projektet syftar till att implementera Extravuxen 
som en del av socialtjänstens befintliga utbud av insatser. Extravuxen är en insats 



3(6) 
 

 
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan föreningen Maskrosbarn och  
Borås Stad, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 2020-10-01 – 2021-09-30 

 

som i vissa delar skiljer sig ifrån socialtjänstens nuvarande insatser, framförallt 
gällande flexibilitet, ungdomars medbestämmande och utbildning/handledning av de 
Extravuxna. Implementeringsprocessen kommer därför att bidra till nya förbättrade 
system och former av samverkan inom socialtjänsten. Vid medverkan i projektet får 
socialtjänsten ta del av ett omfattande material framtaget inom projektet; 

 Verktyg för utredning  

 Utbildningsmaterial för de Extravuxna 

 Stödmaterial för de Extravuxna att använda i mötet med ungdom 
Under projektets gång kommer Maskrosbarn att processleda implementeringen och 
stötta kommunen. 
 
 

3. Allmänt 

Denna Överenskommelse utgör de villkor som gäller generellt för Överenskommelsen 
i sin helhet. De förutsättningar och villkor som regleras i denna Överenskommelse tar 
sikte på de övergripande frågorna. Villkoren i denna Överenskommelse ska i 
oförändrat skick gälla även vid utförandet av aktiviteterna.  

 

4. Bakgrund 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås har under ett antal år arbetat med 
förbättringsåtgärder riktade mot barn- och unga-området genom "Program för stärkt 
social barn- och ungdomsvård i Borås Stad".  

Ett av målområdena i detta program är medskapande, vars syfte är att arbeta med 
barns delaktighet och medskapande på flera nivåer, och enligt rådande lagstiftning 
stärka den enskildes ställning och inflytande över de beslut och insatser som rör den 
enskilde. 

Barn och ungas rätt till delaktighet tas även fram i lagstiftning som t.ex. 
socialtjänstlagen SoL 11 kap. 10 § samt i FN:s barnkonvention, främst artikel 12. 

Denna IOP ligger i linje med ovanstående för att öka barn och ungas delaktighet samt 
att ständigt förbättra våra insatser. 

Maskrosbarn ser ett behov av fler insatser inom socialtjänsten. Det är socialtjänstens 
ansvar att tillgodose de barn som är i behov av stöd får de insatser barnen är i behov 
av. Därför vill Maskrosbarn implementera Extravuxen inom kommuner istället för att 
vara leverantör av insatsen. Genom ett IOP kan vi säkerställa att båda parter är 
införstådda med vilka förutsättningar som krävs både resurs- och tidsmässigt. Vår 
förhoppning är även att detta avtal ska ge en ökad förståelse för ansvarsfördelningen 
under projektets gång.  

Idéburet Offentligt Partnerskap kommer att tillämpas på grund av följande skäl: 

● Verksamheten sker på initiativ av den idéburna ideella organisationen 
Maskrosbarn. 

● Verksamheten kan inte ses som en del av det normerade föreningsbidraget.  
● Det finns inte en marknad eller en konkurrenssituation att vårda inom det här 

området.  
● Båda parter är med och finansierar verksamheten (via pengar eller andra 

insatser).  
● Verksamheten detaljregleras inte från kommunen.  
● Verksamheten bidrar till lokal utveckling och delaktighet i samhället.  
● Varken den offentliga organisationen eller den idéburna organisationen vill 

göra den idéburna organisationen till underleverantör, utan istället en fortsatt 
fri och självständig aktör.  
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5. Mål  

vad ska vi tillsammans ha uppnått när avtalet är slut?   

 IFO Borås har hittat en struktur för insatsen Extravuxen 

 IFO Borås har avsatt tid för personal inom IFO att handleda och utbilda 
Extravuxna 

 Insatsen Extravuxen har beviljats till 3-4 ungdomar  

 Insatsen Extravuxen har implementerats som en del av socialtjänstens utbud 
av insatser och kan beviljas till ungdomar utifrån behov 

 Det finns en plan för fortsatt arbete med rekrytering och utbildning av 
Extravuxna 
 

 

6. Former för samverkan 

Maskrosbarns insats 
 Ansvarar för att processleda IFO Borås vid implementering av insatsen 

Extravuxen 
 Anordna workshops i Stockholm/annan ort/ digitalt för projektgruppens 

deltagande inom områdena: 
- Undersöka/lösa hinder 
- Arvode, omkostnad och försäkringar 
- Ungdomens delaktighet av insatsen 
- Rekrytering av extravuxna 
- Stödmaterial och handledning 
- Systematisk uppföljning av insatsen 

 Utveckling och underhållande av material för insatsen 
 Utvärdera projektet och insatsen 
 Utveckla en form av systematisk uppföljning 

 
 
IFO Borås insats  

 Sätta samman en projektgrupp med medarbetare från relevanta enheter om 
ca 5-6 personer som har avsatt tid för att arbeta med implementeringen. 
Uppskattad tid max 6 timmar i månaden. Projektgruppens arbete kommer 
innefatta: 
- Möten tillsammans med Maskrosbarn 
- Deltagande vid workshop i Stockholm/annan ort/digitalt under 4 

halvdagar/2 heldagar 
- Eget arbete kring olika frågeställningar under implementeringsprocessen 
- Sprida information om insatsen Extravuxen internt 

 Utse en koordinator som ansvarar för implementeringens genomförande samt 
kontakt med Maskrosbarn 

 Avsätta tid för ansvariga socialsekreterare att genomföra utbildning och 
handledning av de extravuxna. Uppskattad tid för utbildning ca 6 timmar 
inklusive förberedelse, handledning ca 2 timmar i månaden per Extravuxen 

 

 
7. Uppföljning och utvärdering 

Maskrosbarn ansvarar för uppföljning av mål och uppnådda resultat, vid uppstart av 
projektet kommer delmål att formuleras tillsammans med IFO Borås. Dessa följs upp 
halvårsvis under arbetsmöten tillsammans med projektgruppen. IFO Borås ansvarar 
för att uppnå delmål inom bestämd tid. Vid avslutat projekt ansvarar Maskrosbarn för 
att ha tagit fram en form för utvärdering. IFO Borås ansvarar för att medverka i denna 
utvärdering.  
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8. Värdegrund för partnerskap 

Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet, 
dialog, som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet, förståelse, respekt och 
acceptans för kritik, långsiktighet och transparens. 

 
9. Tidsperiod för partnerskapet 

Överenskommelsen pågår under perioden 2020-10-01 till och med 2021-09-30. 
Överenskommelsen upphör att gälla 2021-09-30.  

Parterna har för avsikt att senast 2021-05-31 göra en översyn om 
Överenskommelsen ska få en fortsättning eller inte. Vid detta tillfälle ska Borås stad 
pröva om en fortsättning ska aktualiseras i samma eller annan inriktning.  

10. Tillägg 

Tillägg till eller ändringar i detta partnerskap ska upprättas i skriftlig form och 

undertecknas av båda parter.  

 

11. Finansieringsvillkor  

 
11. 1 Maskrosbarns insats 
Projektet finansieras med stöd av World Childhood Foundation och Vinnova.  
I denna finansiering ingår följande: 

 Personalkostnader för medarbetare inom projektet 

 Kostnader för resor och logi till/från samarbetskommuner 

 Underhåll och utvecklande av material för insatsen 

 Kostnader vid ungdomars medverkan vid t ex workshops eller projektmöten 

 Kostnader för marknadsföring av projektet 
 

 
11. 2 IFO Borås insats  

 Kostnad för resor och logi för projektgruppens deltagande under workshops  
i Stockholm/annan ort vid minst 4 halvdagar/2 heldagar 

 Kostnad för lokal och fika vid eventuell rekryteringsträff 
 Kostnad för lokal och fika vid utbildning av de Extravuxna 
 Budgetutrymme för att bevilja Extravuxen till minst 5 ungdomar under 

projekttiden. 
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12. Underskrift 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar där parterna tagit var sitt 
original. 
 
 
 
 
 
 
   
För Borås stad   För Föreningen Maskrosbarn 
 
Borås 2020   -    Stockholm 2020     - 
                                                           
 
 
Namnförtydligande    Namnförtydligande  
      
  
Mats Tolfsson   Elin Hågeby Caicedo 
Ordförande individ-    Generalsekreterare  
och familjeomsorgsnämnden   



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Azadeh Törnskog  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-08-25 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00086 1.2.3.25 
 

  

 

Motion: Nollvision för hemlösheten i Borås 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att avstyrka motionen med förslag om: 

– Att sociala kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten 
i Borås. 
– Att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under 
IFO-nämnden. 
– Att ägardirektiven för de kommunala bostadsbolagen förtydligas gällande 

samarbete med socialtjänsten i Borås Stad.         

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
Vänsterpartiets motion som behandlar åtgärdsförslag för att motverka 
hemlöshet. Bland annat föreslås utökat samarbete mellan allmännyttan och 
socialtjänsten samt förtydligande i de kommunalägda bostadsbolagens 
ägardirektiv gällande samarbete med socialtjänsten i Borås stad.  

Vidare föreslås att sociala kontrakt ska användas som verktyg för att minska 
hemlösheten i Borås och att en ökning av sociala kontrakt behövs i staden. I 
motionen framförs även att allmännyttan ska tillhandahålla lägenheter till 
särskilt utsatta grupper, det kan exempelvis handla om våldsutsatta kvinnor.  

Det föreslås att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna ska 
samlas under IFO-nämnden.  

Individ och familjeomsorgsnämnden beslutar att avstyrka motionen med dess 
olika förslag. Däremot är nämnden positiv till en ökad samverkan med de 
kommunägda bostadsbolagen samt för en samverkan med olika nämnder och 
kommunala bolag inom Borås stad för att motverka strukturell hemlöshet.               

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
Vänsterpartiets motion som behandlar åtgärdsförslag för att motverka 
hemlöshet. Bland annat föreslås utökat samarbete mellan allmännyttans 
bostadsbolag och socialtjänsten samt förtydligande i de kommunägda 
bostadsbolagens ägardirektiv gällande samarbete med socialtjänsten i Borås 
stad.  

Vidare föreslås att sociala kontrakt ska användas som verktyg för att minska 
hemlösheten i Borås och att en ökning av sociala kontrakt behövs i staden. Det 
föreslås även att allmännyttan ska tillhandahålla lägenheter till särskilt utsatta 
grupper, det kan exempelvis handla om våldsutsatta kvinnor.  
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I motionen framförs även ett förslag om att socialtjänstens övergripande ansvar 
för bostadsfrågorna ska samlas under IFO-nämnden.  

Kommunstyrelsen beslöt under hösten 2019 om en ny boendeprocess. Individ- 
och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden fick förändringar i sina 
respektive reglementen utifrån en ny ansvarsfördelning. Bostadsanskaffning 
flyttades från Individ- och familjeomsorgsnämnden till Arbetslivsnämnden och  
ansvar för bistånd till sociala bostäder tillfördes Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Med den nya boendeprocessen kommer rätten och 
möjligheten att vända sig till Individ- och familjeomsorgsnämnden utifrån 
behov av boende och socialt kontrakt tydliggöras. Detta kan leda till viss ökning 
av antalet sociala kontrakt och på så sätt vara ett verktyg för att bidra till en 
minskad hemlöshet för en avgränsad målgrupp. I och med den nya 
boendeprocessen och ett tydliggjort ansvar anser nämnden inte att det finns 
något som ytterligare talar för att samla allt ansvar inom en nämnd. Nära 
samverkan och rutiner sörjer för att de sociala boendefrågorna hanteras på ett 
ändamålsenligt sätt för de som är i behov av dessa. Nämnden avstyrker 
förslaget till att socialtjänstens samlade ansvar läggs under Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 
 
Den strukturella hemlösheten är ett komplext problem som socialtjänsten inte 
kan möta genom ökat antal sociala kontrakt. Under de senaste åren har nya 
grupper hamnat i en hemlös situation på grund av bostadsbristen och den 
strukturella hemlösheten. Dessa nya grupper ingår till stor del inte i 
socialtjänstens målgrupp och är inte berättigade sociala kontrakt enligt 
socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen är tydlig med att det är den enskildes ansvar 
att skaffa lägenhet.  
 
Individ och familjeomsorgsnämnden avstyrker förslaget om ”Att sociala 
kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås”. 
Nämnden anser att sociala kontrakt kan användas som medel för att bryta viss 
hemlöshet vilket det redan gör idag, men det kan inte vara ett generellt verktyg 
för att motverka strukturell hemlöshet.  
 
För att bekämpa strukturell hemlöshet behöver flera interna samverkansparter 
vara involverade och samverka. Individ och familjeomsorgsnämnden avser att 
ta upp detta i den kommande översynen av ”Handlingsprogrammet mot 
hemlöshet” tillsammans med fler interna samverkansparter i Borås stad. 
 
I ägardirektiven för alla kommunala bostadsbolagen står det att: ”bolaget ska 
medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper” samt att 
”försörjningsstöd godkänns som hyresinbetalning”. Individ och 
familjeomsorgsnämnden har idag ett gott samarbete med de kommunala 
bostadsbolagen och har inte haft svårighet att anskaffa sociala kontrakt hos de 
kommunala bostadsbolagen när ett behov har uppstått. Om syftet är att öka 
antalet sociala kontrakt genom ett förtydligande i ägardirektiven anser Individ- 
och familjeomsorgsnämnden inte att det är nödvändigt. I motionen lyfts även 
fram behov av lägenheter för vissa utsatta grupper såsom våldsutsatta kvinnor. 
Väsentligt är att behovet av boendelösning för denna grupp tillgodoses men 
inte klarlagt om det behövs en ändring av ägardirektiven för att uppnå detta. 
 
I motionen framförs att det finns ett stort behov att samla socialtjänstens 
ansvar för bostadsfrågorna under IFO-nämnden, där ansvar för socialtjänstens 
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verksamhet barn och familj redan finns. De ändringar som görs i 
boendeprocessen med anledning av ändrade reglementen innebär att barn- och 
familjers biståndsbedömning till stor del samlas hos Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, eftersom nämnden kommer besluta om sociala 
kontrakt för målgruppen framöver. Individ- och familjeomsorgsnämnden vill 
dock även här understryka att socialtjänstlagen gäller och att nämnden inte har 
möjlighet att minska antalet personer som på grund av den strukturella 
hemlösheten och bostadsbrist tvingas till mer ofrivilliga boendelösningar som 
innebär att exempelvis bo trångbott eller inneboende hos vänner eller familj. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden avstyrker förslaget om att ”socialtjänstens 
övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under IFO-nämnden”.  
 
Samverkansrutiner kopplade till boendeprocessen tas fram under hösten 
2020med samtliga nämnder inom det sociala klustret. Samsyn och samverkan 
inom Borås stad är av stor vikt för att bekämpa hemlösheten i staden.  

Beslutsunderlag 

Motion Nollvision för hemlösheten i Borås                                                        

Samverkan 

Ärendet har 2020-08-20 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

KS.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f Förvaltningschef 
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Motion 

Nollvision för hemlösheten i Borås 
 
 
För Vänsterpartiet ska en god bostad vara en social rättighet, inte en marknadsvara beroende 
av hur mycket pengar du har i plånboken. Den bostadsbrist som idag råder i kommunen 
drabbar särskilt utsatta grupper i samhället hårdast, vilket blir plågsamt tydligt i den senaste 
kartläggningen av hemlöshet i Borås.  
 
För att möta behovet av fler bostäder i en växande kommun måste Borås Stad ta ett större 
ansvar. Det behövs förstås fler billiga hyresrätter i hela kommunen, men hemlösheten måste 
också mötas med socialpolitiska insatser.  
 
De senaste åren har antalet sociala kontrakt minskat i Borås, för personer med en social 
problematik kan socialt kontrakt vara ett sätt att få och behålla en bostad. Vänsterpartiet anser 
att den negativa trenden gällande sociala kontrakt i Borås måste brytas. Sociala kontrakt ska 
användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås. 
 
Trots att Borås under flera år haft målet att inga barnfamiljer ska vräkas, så händer det. 
Vänsterpartiet ser ett stort behov av att samla socialtjänstens ansvar för bostadsfrågorna under 
IFO-nämnden där ansvar för socialtjänstens verksamhet barn och familj redan finns. 
 
Vänsterpartiet vill se ett utökat samarbete mellan allmännyttan och socialtjänsten. 
Allmännyttan ska tillhandahålla lägenheter till särskilt utsatta grupper, det kan exempelvis 
handla om våldsutsatta kvinnor. 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

- Att sociala kontrakt ska användas som ett verktyg för att minska hemlösheten i Borås. 
- Att socialtjänstens övergripande ansvar för bostadsfrågorna samlas under IFO-

nämnden. 
- Att ägardirektiven för de kommunala bostadsbolagen förtydligas gällande samarbete 

med socialtjänsten i Borås Stad. 
 
 
 
Borås 2019-05-21 
Ida Legnemark  
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Initiativärende SD - Utreda rättssäkerheten och 

lämpligheten i att ha ett fortsatt avtal med Nya Livet 

Fritsla AB 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga den genomförda 

utredningen till handlingarna utan ytterligare beslut.        

Ärendet i sin helhet 

Ett initiativärende lämnades från Sverigedemokraterna till nämnden den 19 maj 

2020. I initiativärendet yrkades på att förvaltningen fick i uppdrag att utreda 

rättssäkerheten och lämpligheten med ett fortsatt avtal med företaget Nya Livet 

Fritsla AB.  

 

Förvaltningen har genomfört en utredning och i denna beaktat de uppgifter 

som framkommit i initiativärendet.   

 

I begreppet rättssäkerhet ingår att det finns en juridisk trygghet för enskilda 

medborgare om att gällande lagar, anvisningar och rättsregler tillämpas på ett 

konsekvent och förutsägbart sätt.  De rättsregler som gäller avtal med privata 

utförare av offentlig vård är Lag om offentlig upphandling (LOU) och/eller 

Lagen om valfrihetssystem(LOV). Kommuner får, enligt 10 kap. 1 § 

kommunallagen lämna över och anlita privata aktörer som utförare av 

kommunal verksamhet. Privata utförare följs upp utifrån fastställda planer på 

respektive nämnd.  

Borås stad har inte ett ramavtal med Nya Livet Fritsla AB utan de avtal som 

tecknats med företaget har gjorts utifrån direktupphandling, vilket baserats på 

brist på ramavtalsupphandlade företag för avsedd målgrupp. Placeringar av 

enskilda barn i specifika familjehem förmedlade av Nya Livet har gjorts utifrån 

socialtjänstlagen.  

 

Vid de fall när privata företag anlitas kontrolleras om företaget har ekonomiska 

anmärkningar, anmärkningar från Inspektionsmyndighet. När det gäller 

familjehemmet tas referenser, uppgifter ur belastningsregister samt genomförs 

en utredning av familjehemmet i övrigt beträffande lämplighet och möjlighet att 

möta behovet hos det barn som är tilltänkt för placeringen. Placeringarna i de 

av Nya Livet förmedlade familjehemmen har följts upp kontinuerligt och med 
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en särskild rapport minst varje halvår. Inget har där framkommit som skulle 

föranleda att misstänka att rättssäkerhet eller lämplighet för de aktuella barnen 

skulle äventyras. I de uppgifter som lämnas i initiativärendet finns inte heller 

grund för att säga att rättssäkerheten inte hålls. Eventuella bisysslor regleras inte 

i LOU eller i socialtjänstlagen eller andra för placerade barn tillämpliga 

lagstiftningar eller anvisningar. Uppgifterna om eventuella tidigare brister som 

utförts av företagets VD och Vice VD i tidigare anställningar kan inte heller 

sägas inverka på nuvarande rättssäkerhet. Uppgifterna medför dock att 

förtroendet minskar inför att ingå nya eller fortsatta avtal med företaget Nya 

Livet. Förvaltningen har avslutat det pågående avtal som avsåg en placering för 

ett barn.   

Beslutsunderlag 

Initiativärende SD-IFO gällande Nya Livet Fritsla AB 

Samverkan 

Ärendet har 2020-08-20 samverkats med de fackliga organisationerna.  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 
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Initiativärende 
 

”Land skall med lag byggas” kom att bli Karl XVs valspråk när han kröntes till kung 1859. Men 

Redan på 1600-talet formade Axel Oxenstierna den tjänstemannaroll som skulle komma att 

leda Svenska förvaltningar i århundraden därefter. Opartiskhet, kompetens och erfarenhet 

samt lojalitet mot lagen kom att bli de grundpelare för hur den offentliga makten utövas i 

Sverige fram till våra dagar. 

Medborgarnas tillit och tilltro att den offentliga makten utövas på ett effektivt, neutralt och 

okorrupt sätt är fundamentalt för en fungerande svensk välfärdsstat. Därför är det ytterst 

bekymmersamt vad som framkommit den senaste tiden gällande ledande tjänstemän och 

deras förehavanden i kommunen. 

I media har det framkommit att en enhetschef i sociala omsorgsförvaltningen suttit som vice 

vd för företaget  Nya Livet Fritsla AB, som 2016 och 2017 hade en total nettoomsättning på 

37 miljoner kronor och gjorde över 7 miljoner i vinst. Borås stad har betalat över 14 miljoner 

kronor till företaget Nya Livet Fritsla AB under de senaste åren. Vidare har det framkommit att 

”företagsparet” bakom företaget Nya livet Fritsla AB har tidigare tvingats bort från 

anställningar i andra Sjuhäradskommuner efter allvarliga felaktigheter i sitt tjänsteutövande. 

Kommunen fortsätter dock att betala ut pengar till bolaget Nya Livet Fritsla AB även efter att 

vederbörande börjat jobba åt Borås stad. Hittills i år är det 163 000 kronor, i fjol var det 

närmare 800 000 kronor som utbetalades av Borås Stad. 

Den uppkomna situationen riskerar att underminera kommuninvånarnas tilltro till våra 

kommunala verksamheter ytterligare.  

 

Sverigedemokraterna yrkar med anledning av ovan  

att:  uppdra förvaltningen att utreda rättssäkerheten och lämpligheten i att ha ett 

fortsatt avtal med Nya Livet Fritsla AB, samt redovisa arbetet till kommande 

nämndsammanträde. 

 

 

 

Eva Eriksson     Susanne Karlsson 

Ledamot     Ersättare 
Sverigedemokraterna    Sverigedemokraterna 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Agneta Kettil  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-08-25 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00108 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Anhörigstöd för barn och unga 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka det förslag som 

lämnats av Vård- och äldrenämnden samt översända nedanstående svar på 

remissen.           

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inbjudits att yttra sig över Vård- och 

äldrenämndens remiss: Anhörigstöd för barn och unga.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar främst med insatser som är 

individinriktade och behovsprövade men ser behov av att det finns fler så 

kallade lågtröskelverksamheter som är lätta att nå. Anhörigstöd är att se som en 

serviceinsats vilket innebär en lägre tröskel för att söka och kunna ta emot 

hjälp. Anhörigstöd är därmed en viktig förebyggande insats för att förhindra 

eller minska framtida lidande för den enskilde. 

Genom att organisera allt anhörigstöd i en verksamhet samlas kompetensen 

och ökar möjligheterna att erbjuda ett mer anpassat stöd utifrån olika 

målgrupper.  

En samlad enhet kan också upplevas mer neutralt och mindre skamfyllt att ta 

kontakt med och kan därmed bidra till att fler barn i behov av stöd får detta.  

Med en samlad enhet skapas också samordningsvinster och underlättar 

marknadsföring.       

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att anhörigstöd för barn och 

unga organiseras tillsammans med övrigt anhörigstöd. Att samla anhörigstöd 

under en och samma enhet kan innebära ett förbättrat och förstärkt stöd till 

barn och unga och nämnden tillstyrker därmed förslaget.                      

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra sig över en 

remiss från Vård- och äldrenämnden avseende anhörigstöd för barn och unga. 

Barn som anhöriga är en utsatt grupp och dess utveckling påverkas negativt av 

våld och försummelse vilket kan vara en konsekvens av exempelvis missbruk 

och psykisk ohälsa.  
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Nämnden har under flera år erbjudit anhörigstöd till barn genom 

gruppverksamheten Hopptornet. Denna verksamhet har vänt sig till barn som 

har separerade föräldrar med en konfliktfylld relation. Tidigare har även 

gruppverksamhet erbjudits till barn som lever med missbrukande föräldrar.  

För att kunna nå barn som lever i dessa miljöer krävs ett mer och relativt 

omfattande arbete för att söka upp barn i behov av stöd och erbjuda och 

motivera dem och deras föräldrar till att ta emot hjälp. Detta har Individ- och 

familjeomsorgsnämnden inte haft resurser till. 

Anhörigstöd är att se som en serviceinsats vilket innebär en lägre tröskel för att 

söka och kunna ta emot hjälp. Anhörigstöd är en tidigt förebyggande insats och 

det är angeläget att det finns ett lättillgängligt och anpassat stöd att erbjuda 

dessa barn och unga. Tidiga insatser har en förebyggande och skyddande effekt 

och bidrar därmed också till mer likvärdiga uppväxtförhållanden för barn och 

unga.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar främst med insatser som är mer 

individinriktade och behovsprövade men ser ett behov av att det finns fler så 

kallade lågtröskelverksamheter som är lätta att nå.  

Insatser som sätts in i ett tidigt skede ger ofta en bättre effekt och människor är 

mer motiverade att erhålla stöd och hjälp om de själva tar kontakten.  

Genom att organisera allt anhörigstöd i en verksamhet samlas kompetensen 

och ökar möjligheterna att erbjuda ett mer anpassat stöd utifrån olika 

målgrupper.  

En samlad enhet kan också upplevas mer neutralt och mindre skamfyllt att ta 

kontakt med och därmed kan fler barn i behov av stöd faktiskt erhålla detta 

vilket då är en viktig förebyggande insats för att förhindra eller minska framtida 

lidande. En viktig uppgift blir därmed att nå ut till de barn och unga som kan 

tänkas vara i behov av anhörigstöd och med en samlad enhet skapas 

samordningsvinster och underlättar marknadsföring. Det underlättar också för 

de som ska ta del av anhörigstöd att ha en väg in. 

Det är viktigt att utveckla samverkan med de professionella som idag kommer i 

kontakt med barn och unga och de aktörer från civilsamhället som riktar sig till 

barn och unga i olika utsatta situationer. Anhörigkonsulenterna kan också bli en 

viktig part i arbetet kring samordnad individuell plan, SIP för enskilda individer. 

Rutiner för samverkan på individnivå men också på en strukturell och strategisk 

nivå kommer behöva arbetas fram. Individ- och familjeomsorgsnämndens 

verksamheter är positiva till en framtida samverkan med Anhörigstödet inom 

Vård- och äldrenämnden om denna förändring skulle genomföras framöver. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att anhörigstöd för barn och 

unga organiseras tillsammans med övrigt anhörigstöd. Att samla anhörigstöd 

under en och samma enhet kan innebära ett förbättrat och förstärkt stöd till 

barn och unga och nämnden tillstyrker därmed förslaget.   
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Beslutsunderlag 

1. Remiss: Anhörigstöd för barn och unga - Vård- och äldrenämnden                              

Samverkan 

Ärendet har 2020-08-20 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden, van.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 

 

mailto:van.diarium@boras.se
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Vård- och äldrenämnden  
 

 
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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Sammanträdesdatum 

2020-05-19 
 

 

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 

 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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2020-06-02 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00123 1.1.3.1 

  

 

 

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.  
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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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Yttrande över Remiss: Reviderad energi- och 

klimatstrategi 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka remissen med 

revideringen av Energi- och klimatstrategin och översända svaret till 

Miljönämnden.        

Sammanfattning  

Miljönämnden har tagit fram ett förslag till en revidering av energi och 

klimatstrategin. Nämnden ges nu möjlighet att svara på en remiss av strategin. 

Nämnden anser att strategin ansluter väl till arbetet med miljömålen, 

klimatkompensationsinsatserna och arbete kring avfallshantering som redan 

finns. Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar redan med att minska 

utsläppet av koldioxid genom att minska resandet, använda digital teknik för 

möten etc. Insatser som kopplas såväl till miljö som till energi och klimat.  

 

Nämnden tillstyrker förslaget till ny reviderad strategi.          

Ärendet i sin helhet 

Miljönämnden har tagit fram ett förslag till en revidering av energi och 

klimatstrategin. Nämnden ges nu möjlighet att svara på en remiss av strategin. 

Energi- och klimatstrategin ska visa riktningen för Borås Stads arbete med att 

minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället 

samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. 

Strategin tillsammans med miljömålen utgör även Borås Stads energiplan som 

varje kommun ska ha enligt lag. Klimatfrågor berörs även i flera andra av 

styrdokument, så strategin behöver ses även i detta sammanhang. 

 

Revideringen har fokuserat på att visa på inriktningar och prioriteringar inom 

arbetet med att minska utsläpp och klimatanpassning. Förslaget till ny strategi 

vill även visa hur nämnderna kan följa och arbeta in inriktning och strategi i 

sina verksamheter. 

 

Nämnderna i Borås stad ska utifrån strategin arbeta med denna i respektive 

verksamhet. Hur arbetet med strategierna fortlöper ska enligt förslaget följas 

upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål. 
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Nämnden anser att strategin ansluter väl till arbetet med miljömålen, 

klimatkompensationsinsatserna och arbete kring avfallshantering som redan 

finns. Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar redan med att minska 

utsläppet av koldioxid genom att minska resandet, använda digital teknik för 

möten etc. Insatser som kopplas såväl till miljö som till energi och klimat.  

 

Nämnden tillstyrker förslaget till ny reviderad strategi. 

 

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Energi- och klimatstrategi  

2. Missiv                                

Samverkan 

Ärendet har 2020-08-20 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Miljöförvaltningen, miljo@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 
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Syfte
Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för hur Borås 
Stad ska

• intensifiera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser enligt 
koldioxidbudgeten,

• hushålla med energi och resurser, 

• stödja boråsarna i att minska deras utsläpp av växthusgaser,

• anpassa staden till ett klimat i förändring för att minska riskerna och lindra 
konsekvenserna av klimatförändringarna,

• bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle som står  
robust när den globala omställningen till hållbara samhällen går allt snabbare.

Arbetssätt
Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett förändrat klimat 
kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet för att identifiera och genomföra 
rätt åtgärder. Många insatser har redan genomförts som gett goda resultat. Oljeanvändningen 
har till exempel minskat med drygt 90 procent, jämfört med 1990-talet. Vi kommer att se 
fler resultat från mer långsiktiga satsningar såsom en hållbarhetsanpassad översiktsplan. De 
positiva insatserna måste fortsätta och bli fler. 

Strategin pekar huvudsakligen ut de områden där potentialen att nå kraftfulla resultat är stor.

Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera strategin i 
respektive budget och verksamhet både när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och 
klimatanpassning. Följande arbets- och tankesätt ska ligga till grund för att omsätta strategin 
till handling:

• Integrera strategin i den egna verksamheten

• Analysera den egna verksamhetens klimatpåverkan och möjligheter att stödja 
andra organisationer eller boråsarna i att minska sin klimatpåverkan.

• Kartlägga kopplingar till klimatanpassning, hur verksamheten kan bidra till 
ett robust samhälle anpassat till klimatförändringar.

• Identifiera åtgärder, till exempel genom att närma sig ett område med 
perspektiven ”Vad kan effektiviseras, vad kan bytas ut, vad kan minskas?” och 
”Vad kan vi sluta med, vad behöver vi börja med?”

• Långsiktighet, helhetssyn och konsekvensmedvetenhet är samverkande 
faktorer för ett gynnsamt samspel med andra hållbarhetsområden.

• Prioritera bland åtgärderna genom att jämföra kostnadseffektivitet, 
potentialstorlek, tidsperspektiv eller genomförbarhet.

• Mätning och uppföljning, hitta nyckeltal eller mål för respektive verksamhet så 
att uppföljningen kan visa om vi är på rätt väg.
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• Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft

• Ekonomi, analys av ekonomiska modeller, hur kan hållbara projekt och 
arbetssätt gynnas?

• Prioritera en gång till, där vi börjar med nya åtgärder och arbetssätt, behöver vi 
kanske sluta med befintliga arbetssätt.

• Hög kunskapsnivå, sprid relevant kunskap brett i organisationen så att den inte 
stannar hos en eller få personer.

• Samverka med andra aktörer inom och utanför Borås Stad.

• Engagera invånare och näringsliv.

• Genomföra åtgärder

• Handlingskraft och resultat ska prägla arbetssättet, analyser och utredningar 
måste utmynna i genomförda åtgärder och nya arbetssätt

Till energi- och klimatstrategin finns det en åtgärdsbank som innehåller ett stort antal förslag 
på åtgärder inom olika områden. Nämnder och bolagsstyrelser eller förvaltningar och bolag 
lägger till åtgärder och väljer ut åtgärder från banken i planeringen inför kommande år. 
Åtgärdsbanken som är ett levande dokument är också ett verktyg som ger överblick över vad 
som är på gång eller avslutat och det skapar transparens för den som vill veta vad som görs.

Strategier för minskad klimatpåverkan
Strategierna pekar ut riktningen för arbetet inom ett antal prioriterade områden. Områdena 
omfattar både lokala utsläpp och utsläpp på andra ställen som sker till följd av konsumtion 
av varor och tjänster.

Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och  
kollektiv trafik
Utsläppen från vägtrafik är den största lokala utsläppskällan och minskar för långsamt trots 
att det finns beprövade lösningar och fattade beslut. Arbetet med att minska Borås Stads egna 
utsläpp från persontransporter, arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet. Borås 
Stad ska även skapa förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor, 
att skapa effektivare godstransporter, att kunna välja förnybara bränslen och el och att kunna 
välja cykel och kollektivtrafik som transportmedel.

Byggnation med låg klimatpåverkan
Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är områden som orsakar 
stora utsläpp. Utsläppen mäts och åtgärdas för närvarande inte i någon större omfattning. Borås 
Stad ska bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser 
som är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. Byggnationen ska orsaka låga utsläpp under 
byggskedet, kräva låg energianvändning under drift och leda till ökad möjlighet till återbruk 
och återvinning vid rivning. 



Resurseffektiv konsumtion och produktion
Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella 
utsläpp och för Borås Stads klimatpåverkan. Arbetet med att minska dessa utsläpp går sakta 
och potentialen att agera med relativt enkla medel är stor. Borås Stads insatser ska fokusera 
på fyra områden.

• Borås Stads inköp av varor och tjänster ska ske med prioriteringen minskad 
resursanvändning, fler cirkulära användningsmodeller och minskad avfallsmängd. 

• Borås Stad ska öka arbetet med att sprida kunskap och inspiration och att skapa 
strukturella förutsättningar för invånarna att kunna konsumera mer hållbart och 
cirkulärt. 

• Borås Stad ska stödja det lokala näringslivet i att kunna erbjuda resurseffektiv 
produktion av varor och tjänster genom bland annat rådgivning och samordning.  

• Borås Stad ska stärka rollen som hållbar arbetsgivare genom att uppmuntra och 
underlätta för anställda att minska sitt klimatavtryck.

Resurseffektiv energianvändning och -försörjning
När fossil olja som basbränsle i uppvärmningssystemen fasats ut, väntar nya utmaningar. 
Borås Stad måste minska effekttoppar i användningen av värme och el som ligger bakom 
resterande beroende av fossil energi. För att gynna en ökad produktion av förnybar el måste 
kommunkoncernen skapa möjligheten att lagra energi över kort och lång sikt. Utöver dessa två 
utmaningar behöver vi också fokusera på hushållning med energi. Även förnybara bränslen och 
solceller har en miljö- och klimatpåverkan, därför är en minskad energi- och resursanvändning 
alltid prioriterad.

Ökad lagring och upptag av koldioxid
Det räcker inte att minska utsläppen utan kommunkoncernen måste även se över möjligheterna 
att skapa så kallade negativa utsläpp, det vill säga upptag av koldioxid istället för utsläpp. Mark 
och skog som Borås Stad äger och förvaltar har potential att ta upp mer koldioxid. Genom 
ökad kunskap ska Borås Stad även stödja andra aktörer i att optimera markanvändning och 
skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Även tekniska åtgärder för att binda eller lagra koldioxid 
ska undersökas och implementeras.

Strategier för klimatanpassning 
Arbetet med klimatanpassning i Borås Stad är i sin linda, de kommande åren behöver vi skapa 
en samordnad kunskap om vad som redan görs och vad som behöver göras.

Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter
Den kommunövergripande samordningen som berör klimatanpassningen ska fortsätta utvecklas 
med strukturell kunskapsfördelning och förankring i kommunkoncernen.

Borås Stad behöver till exempel anpassa verksamheter riktade till de mer sårbara grupperna i 
samhället så som barn, äldre och andra svagare grupper. Dessa ska ges en trygg, säker skolgång, 
och äldrevård även vid extrema väder och ett klimat i förändring.  
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Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse
Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att hantera höga vattenflöden 
och ökat frekvens och intensitet på nederbörd. I den växande och förtätade staden ska vi behålla 
eller nyskapa grönska som kan hjälpa hantera höga vattenflöden, skyfall och bidra till en svalare 
och trivsammare stad vid värmeböljor. Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens 
fastighetsbestånd, både nya och befintliga bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare 
och blötare klimat. Borås Stad ska aktivt bidra till att det privata fastighetsbeståndet blir 
klimatanpassat. 

Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat
I ett föränderligt klimat är det viktigt med robust infrastruktur. Kommunen ska säkerställa 
att det finns säkert och tryggt dricksvatten, anpassat VA-ledningsnät, säker eldistribution, 
nätfiber och vägar som är farbara oavsett väder och klimat.

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar
Borås Stad är den samlande kraften i kommunen för att hantera krissituationer, även i ett förändrat 
klimat. Det kräver en robust organisation, starka samarbeten med viktiga aktörer för kommunens 
säkerhet, funktion och försörjning. I en omvärld med risk för osäker livsmedelsförsörjning, 
ekonomisk instabilitet och en ökande befolkningsförflyttning till följd av klimatförändringarna, 
så behöver Borås Stad stå stark, trygg och med resurser och kompetens att hantera oförutsedda 
händelser. 

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aspekter för klimatanpassning tas med för att 
analysera hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser.

Uppföljning
Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med strategin i respektive verksamhet. Hur arbetet 
med strategierna fortlöper följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål 
eller motsvarande.

Klimatkommittén, som är kopplad till koldioxidbudgeten, ska göra en regelbunden kvantitativ och 
kvalitativ utvärdering av Borås Stads klimatarbete baserad på strategin och koldioxidbudgeten.

Åtgärder som behövs i arbetet med strategierna finns i en gemensam åtgärdsbank som uppdateras 
regelbundet.
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Remiss: Reviderad energi- och klimatstrategi 

Remissprocess 

Obligatoriska remissinstanser:  

Alla nämnder och bolagsstyrelser i Borås Stads kommunkoncern 

Alla partier som är representerade i Borås Stads kommunfullmäktige 

Valfria remissinstanser: 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Boråsregionen 

Västra Götalandsregionen 

Allmänheten via Borås Stads hemsida 

Remisstid: 

Sista svarsdatum är den 31 augusti 2020.  

Efter remisstiden kommer remissvaren sammanställas och eventuella ändringar 

arbetas in i dokumentet. Miljö- och konsumentnämnden beslutar sedan om 

strategin, som sedan skickas vidare för beslut i kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige. 

Svar: 

Svar lämnas via e-post till miljo@boras.se, ange diarienummer 2020-1396 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  
 

Nämndens/bolagsstyrelsens yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. 

Denna kommer att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i 

det beslutsunderlag som presenteras för miljö- och konsumentnämnden.  

Frågor: 

Frågor kan besvaras av handläggarna: 

David von Sydow, allmänna frågor samt klimatanpassning 

Mailadress: David.vonSydow@boras.se Telefon: 033-35 30 37 

Peter Krahl Rydberg, allmänna frågor samt utsläppsminskning, koldioxidbudget 

Mailadress: Peter.krahl.rydberg@boras.se Telefon: 033 – 35 84 97 

Lisa Nilsson, allmänna frågor  

Mailadress: maja.nilsson@boras.se 

mailto:miljo@boras.se
mailto:David.vonSydow@boras.se
mailto:Peter.krahl.rydberg@boras.se
mailto:maja.nilsson@boras.se
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Underlag: 

Remissversion reviderad energi- och klimatstrategi 

Bakgrund 

Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att 

minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället 

samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. 

Strategin tillsammans med miljömålen utgör även Borås Stads energiplan som 

varje kommun ska ha enligt lag. Klimatfrågor berörs även i flera andra av 

styrdokumenten, så strategin behöver ses i det större sammanhanget och utifrån 

ordningen bland styrdokumenten. 

 

Nyheter och förändringar 

Energi- och klimatstrategin togs fram första gången 2015 och versionen som 

skickas på remiss nu innebär den första revideringen. Förslaget på den 

reviderade strategin innehåller i huvudsak följande nyheter och förändringar: 

 Klimatanpassning; arbetet med att anpassa kommunen till ett klimat i 

förändring för att minska riskerna och lindra konsekvenserna av 

klimatförändringarna, är nu inkluderat i strategin. 

 Koldioxidbudgeten som beslutades av kommunfullmäktige i december 

2019 ligger till grund för revideringen. Budgeten innebär att utsläppen 

av växthusgaser måste minska i en rask takt vilket kräver en 

intensifiering av våra insatser.  

 Tillitsresan ligger till grund för ett nytt tänkesätt i strategin, det vill säga 

mindre detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som 

ska leda till handling. 

 

Omvärlden 

Energi- och klimatstrategin har tagits fram för första gången 2015 och sedan 

dess har klimatfrågan blivit ännu mer högaktuell.  

 2016 började Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål att gälla. Flera 

av målen har kopplingar till klimatförändringar, utsläpps- och energifrågor.   

 2016 trädde det globala klimatavtalet från Paris i kraft där man slog fast att 

ambitionen är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader 

jämfört med förindustriell tid.  

 2018 upplevde Sverige med flera andra länder en ovanlig varm och torr 

sommar med skogsbränder och vattenbrist till följd.  

 Augusti 2018 påbörjade Greta sin klimatstrejk och sedan dess har hon och 

miljontals unga och vuxna klimatstrejkat vid upprepade tillfällen. 

 Oktober 2018 kom IPCCs specialrapport som förtydligade skillnaderna 

mellan effekterna från en 1,5 och en 2 grad varmare värld. Effekterna 

riskerar att vara mycket starkare. 

 2019-2020 uteblev den meteorologiska vintern i delar av Sverige och i 

Australien pågick massiva skogsbränder. 

https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturochmiljo/koldioxidbudgetforboras.4.bc75cfa16f92efcfa332349.html
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 Under våren 2020 blev det översvämningar i Borås till följd av ihållande 

nederbörd.  

 December 2019 fick Borås Stad en koldioxidbudget som visar på att starka 

utsläppsminskningar krävs för att kunna bidra till Parisavtalets ambition 

om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriell tid. 

 

I Borås har vi länge arbetat för minskade klimatutsläpp och kan se resultat i 

form av en minskning av koldioxidutsläppen från energianvändningen med hela 

40 procent från 1990. Det är vi stolta över, men vi vet att arbetet med att 

minska klimatutsläppen behöver intensifieras. 

Minskningar av klimatutsläpp är inget som Borås Stad gör på egen hand. Det 

visar exempelvis minskningen av oljeanvändningen för uppvärmning av 

bostäder med 98 procent. Boråsarna har i hög grad varit delaktiga i arbetet och 

behövs även i fortsättningen i allt från klimatsmart konsumtion till ökad 

produktion av förnybar el och värme.  

Istäcket i Arktis minskar, glaciärer försvinner, skogar brinner och extrema 

väderhändelser blir fler, detta är bara ett par av de effekter vi idag ser av den 

globala uppvärmningen. Den globala uppvärmningen har överskridit en grad 

över förindustriell tid och kommer sannolikt fortsätta öka. Effekterna av ett 

varmare klimat påverkar Borås på flera sätt. Staden måste kunna klara 

påfrestningarna som ett varmare klimat innebär och skydda invånarnas hälsa 

och trygghet. 

 

Utifrån det globala och lokala läget behövde revideringen av energi- och 

klimatstrategin innebära nya arbetssätt för att få till mer handling och en 

breddning för att även omfatta klimatanpassningen. 

 

Arbetsprocess 

Från den ursprungliga strategin till remissversionen har det varit en resa med 

många inblandade parter. Processen leds av Miljöförvaltningen tillsammans 

med avdelningen för strategisk samhällsplanering på Stadsledningskansliet. 

Styrgruppen för revideringen består av presidiet för miljö- och 

konsumentnämnden samt tre miljökommunalråd, en från vardera Mp, Kd och 

Sd. 

 I början (våren 2019) utgick vi från att inte göra stora ändringar men vi 

bestämde oss för att testa varianten att ha med klimatanpassningen i 

strategin. 

 September 2019 hade vi en projektstudio med deltagare från 

förvaltningar och bolag som var utpekade som ansvariga i den befintliga 

strategin. Vi fick en del förslag och inspel men i stort sett kunde vi 

fortfarande tänka oss att revidera strategin med några mindre 

förändringar. 

 Under hösten 2019 jobbade vi in synpunkter, förstärkte delen om 

klimatanpassning och gjorde en allmän uppdatering. Samtidigt blev 

koldioxidbudgeten klar. 
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 I januari hade vi workshops med tjänstepersoner från olika 

förvaltningar och bolag och vi fick in många förslag och synpunkter. 

Några önskade att få in många detaljer och konkreta mål och punkter 

medan andra ville hålla strategin övergripande men ändå tydlig. Efter 

workshoptillfällena arbetade vi in synpunkter och förslag. 

 Sedan hade vi flera avstämningar med avdelningen för kvalité och 

utveckling där vi fick en del nya tankar kring hur styrdokument ska 

anpassas till tillitsresan och hur man bör tänka. Utifrån dessa 

synpunkter kortade och förenklade vi strategin kraftigt.  

 Den reviderade strategin ska: 

o visa riktningar och prioriteringar inom arbetet med att minska 

utsläpp och klimatanpassning 

o lämna utrymme för hur vi kan följa dessa riktningar 

o säkerställa att nämnder/styrelser eller förvaltningar/bolag arbetar 

in strategin i sin verksamhet 

o ge stöd åt dem som ska samordna och följa upp arbetet 

o fokusera på genomförande och handling 

   

Vi har förhoppningar om att vårt förslag till energi- och klimatstrategi som nu 

går på remiss leder till nya arbetssätt och handlingskraft i klimatfrågan. 

 

 

David von Sydow, Lisa Nilsson  Agneta Sander 

Handläggare på miljöförvaltningen          Miljöchef            
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Remiss: Föreskrifter för avfallshantering 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker remissen och har inget övrigt 

att tillföra i ärendet.         

Ärendet i sin helhet 

Enligt miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för varje kommun, 

bestående av föreskrifter för avfallshantering samt 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.                

Beslutsunderlag 

1. Föreskrifter för avfallshantering                            
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Samverkan 

Ärendet har 2020-08-20 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se


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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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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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. 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

7 
 

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. 

  



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

22 
 

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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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 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

Som medarbetare i Borås Stad ska vi kunna ta emot synpunkter från våra medborgare. Vi ska ta emot 
både positiva och negativa synpunkter med intresse och gott bemötande. Alla synpunkter kan lämnas 
anonymt, men om man önskar återkoppling behöver kontaktuppgifter anges. Inom två arbetsdagar ska 
en bekräftelse lämnas på att synpunkten kommit in och vem som tar hand om den. I de fall 
återkoppling önskas ska detta ske inom tio arbetsdagar. Likaså ska ansvarig handläggare meddela när en 
eventuell åtgärd är gjord. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Miljötillsyn 12 Klagomål 

Miljöstrategiska avdelningen 4 Förslag 

Livsmedelskontroll 2 Klagomål 

Totalt för förvaltningen 18  

Det har under 2019 inkommit 25 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa 25 synpunkter har 7 
fördelats till annan organisation. Av de återstående 18 synpunkterna som fördelats inom förvaltningen 
avsåg 14 klagomål och 4 förslag. 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 0 4 14 18 

Information 0 0 0 0 0 

Tjänster 0 0 0 0 0 
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Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Totalt 0 0 4 14 18 

Det har under 2019 inkommit 25 synpunkter till Miljöförvaltningen. Av dessa 25 synpunkter har 7 
fördelats till annan organisation. De återstående 18 synpunkterna har fördelats internt på 
Miljöförvaltningen. Av dessa 18 synpunkter ville 10 av synpunktslämnarna ha återkoppling. 
Synpunkterna fördelades enligt följande: 

12 till Miljötillsyn - Klagomål – Fysisk miljö. Avsåg 3 st nedskräpningsärenden (miljöfarligt avfall intill 
en bäck, nedskräpning vid en bilfirma, nedskräpning inomhus), 4 st klagomål på fiskmåsar, 4 st 
klagomål på buller (3 st byggen, 1 st Borås lokaltrafik) och 1 st klagomål på skabbräv. 

4 till Miljöstrategiska avdelningen - Förslag - Fysisk miljö. Alla 4 avsåg invasiva växter. 

2 till Livsmedelskontroll – Klagomål – Fysisk miljö. Båda 2 avsåg nya rökförbudet. 

Till annan organisation: 
7 st till Borås Rent & Snyggt/Håll Sverige Rent - samtliga avsåg nedskräpning i naturen. 

4 Ständiga förbättringar 

De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så varit möjligt beaktats för 
framtiden. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

18 0 18 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Dröjde med återkoppling i ett par av ärendena. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

7 

Av de totalt 25 synpunkterna har 7 stycken fördelats till Borås Rent & Snyggt/Håll Sverige Rent. 
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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 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

Antalet inkomna synpunkter har mer än fördubblat jämfört med tidigare år (januari-december 2018, 
antal inkomna synpunkter 99 stycken). Orsaken till det ökade antalet inkomna synpunkter kan vara 
flera, men den största anledningen ökningen är troligtvis Borås Stads centrala samt förvaltningens egna 
satsning i att marknadsföra felanmälan- och synpunktssystemet. Information om hur man skickar in 
felanmälan och synpunkten till kommunen finns nu på de flesta av våra anläggningar och 
friluftsområden. 

Likt tidigare år är det synpunkter gällande spår och leder samt våra kommunala friluftsbad som står för 
de flesta av de inkomna synpunkterna/felanmälningarna. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Spår och leder 78 Belysning, klotter bänkar, skadegörelse skyltar (exempel: 
slocknad lampa vid motionsspår) 

Kommunala badplatser 77 Nedskräpning/sophantering, skadegörelse av grillplats 
eller livräddningsutrustning samt trasig brygga (exempel: 
skadegörelse av grillplatser och bryggor) 

Idrottshallar/idrottsplatser 24 Trasig belysning, parkeringar, nedskräpning (exempel: 
avställd bil på idrottsplats) 

Badenheten 17 Öppettider, fotoförbud (exempel: önskemål om tydligare 
skyltar om fotoförbud) 

Mötesplatser och öppen 
ungdomsverksamhet 

14 Tillgänglighet och öppettider (exempel: Svårt att ta sig 
fram med rullstol) 

Förvaltningsövergripande 6 Gäller andra aktörer (exempel: café inte öppet på 
Almenäs, synpunkt vidarebefordrad) 

Borås Rent och Snyggt 1 Askkoppar 

   

Totalt för förvaltningen 217  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande 0 0 0 11 11 

Fysisk miljö 4 4 16 147 171 

Information 0 3 0 9 12 

Tjänster 0 3 1 7 11 

Totalt 4 10 17 174 205 

205st av synpunkterna var kategoriserade enligt tabellen, 12st är okategoriserade och visas inte i tabellen 

4 Ständiga förbättringar 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har nu i dagarna infört funktionen "felanmälan" vilket kommer 
underlätta arbetet framöver. En del av de synpunkter som inkommit tidigare kommer troligtvis passa 
bättre som felanmälan. När det kommer in felanmälningar av enklare karaktär kommer förvaltningen 
kunna vidarebefordra den via Infracontrol till ansvariga utförare via Infracontrol-appen. När väl arbetet 
är utfört, kvitteras den och på så sätt avslutas. Fram tills början av 2020 har förvaltningens handläggare 
gjort arbetsbeställningen via telefon- eller mailkontakt. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

217 0 217 

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. 
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7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

12 
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Datum 

2020-02-25 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00122 1.4.2.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och 

folkhälsonämnden januari-december 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av inkomna 

synpunkter för januari – december 2019 och översända den till 

Kommunstyrelsen.               

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Under 2019 har Fritids- och folkhälsoförvaltningen fått in 217 synpunkter via 

Borås Stads synpunktshanteringssystem Infracontol. 

 

Antalet inkomna synpunkter har mer än fördubblat jämfört med tidigare år 

(januari-december 2018, antal inkomna synpunkter 99 stycken). Orsaken till det 

ökade antalet inkomna synpunkter kan vara flera, men den största anledningen 

ökningen är troligtvis Borås Stads centrala samt förvaltningens egna satsning i 

att marknadsföra felanmälan- och synpunktssystemet. Information om hur man 

skickar in felanmälan och synpunkten till kommunen finns nu på de flesta av 

våra anläggningar och friluftsområden. 

 

Likt tidigare år är det synpunkter gällande spår och leder samt våra kommunala 

friluftsbad som står för de flesta av de inkomna 

synpunkterna/felanmälningarna.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga - Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och 

folkhälsonämnden januari-december 2019, 2020-02-25                            

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 





 

 

 

 

 

Redovisning av inkomna 
synpunkter januari-december 
2019 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
    Fastställd 2020-02-27 
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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 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

2 Antal inkomna synpunkter januari – 
december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Byggnadsinspektion 4 Ovårdade tomter, tillgänglighet, för hög mur 

Lantmäteri/Namnberedning 1 Gatunamn 

   

   

   

Totalt för förvaltningen 5  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande 0 0 0 0 0 

Fysisk miljö 0 0 0 4 4 

Information 0 1 0 0 1 

Tjänster 0 0 0 0 0 

Totalt 0 1 0 4 5 

4 Ständiga förbättringar 

Antalet inkomna synpunkter är för lågt för att förvaltningen ska kunna analysera och dra några 
slutsatser kring förbättringsområden och förändrat arbetssätt. Alla tjänster och verksamhet är under 
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ständig utveckling och förbättring. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

5 0 5 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Ett ärende avslutades efter att tidsfristen gått ut 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 

 



Inkomna synpunkter 2019‐07‐01‐2019‐12‐31 

Ärende 4. Seglora 5:5 

Registrerat: 2019‐12‐04 

Besvarat: 2019‐12‐05 

Avslutat : 2019‐12‐15 

En halvt raserad ladugård som förstör byn. Har varit så lääänge. Ser inte så inbjudande ut att åka till 

campingen som ligger ca 400 meter därifrån.  

Åtgärd: vi har registrerat ett ingripandeärende BN 2019‐002237 samt skickat information om 

registrerat ingripandeärende till fastihetsägaren. 



Inkomna synpunkter 2019-01-01- 2019-06-30 

Ärende 1:  
Registrerat: 2019-02-03 
Besvarat: 2019-02-13 
Avslutat: 2019-02-14 

”Vi har tidigare gjort anmälan om att vår granne på  byggt en för hög mur 
mot vår utfart till , grannen har ålagts att sänka muren vilket ej har skett, vi 
menar att detta utgör en akut trafikfara mot bakgrund av att många av eleverna på 
Montessoriskolan går, cyklar och åker skateboard nerför  
Ett flertal incidenter har skett, lyckligtvis har ingen ännu kommit till skada. 
Vi uppmanar därför Borås stad att utfärda ett vitesföreläggande mot fastighetsägaren 

 så att en sänkning av muren sker.” 

Åtgärd: Bygglov är sökt och beviljat 2015 för muren. Plan- och bygglovavdelningen 
registrerar synpunkterna och undersöker om muren följer beviljat bygglov 
 

 







Inkomna synpunkter 2019‐07‐01‐2019‐12‐31 

Ärende 1. Jällbygatan  

Registrerat: 2019‐11‐12 

Besvarat: 2019‐11‐14 

Avslutat : 2019‐11‐21 

 

 

Varför har Jällbygatan döpts om till Källungagatan?  

Det står inget om detta på er hemsida.  

Tacksam för ett klarläggande och varför denna skylt kom upp. 

 

Åtgärd: Se bifogat svar från Daniel Front 



1

Marie Feldt

Från: Daniel Front
Skickat:

Ämne: Jällbygatan/Källungagatan

Hej  
Vi har byta namn på delar av Jällbygatan då det kommer att byggas nya hus på kvarterna Tvåkanten och 
Femkanten (se kartskiss).  
Vi varde att byta namn på sträckan fram till svängen för att undvika att boende på gatan skulle bli tvungna 
att ändra sin adress. Jällbygatan 1 ligger nämligen efter de nya kvarteren.  
Hade vi inte ändrat namn så skulle de som har och även i framtiden kommer att har Jällbygatan som sin 
adress fått byta ut sina siffror till exempel hade kanske Jällbygatan 2 blivit Jällbygatan 14. 
Jag skickar även med utdrag ur protokollet då du kan se motiveringen och sträckningen. När tekniska 
förvaltningen satte upp den nya skylten flyttade de då Jällbygatans skyllt till svängen eller tog dom bara 
bort den?  
Om de inte satte upp skylten igen så återkom till mig så skall jag prata med tekniska.  
 
Vi har i detta fallet inte varit i kontakt med boende då ingen adress har ändrats hade vi ändrat adresserna 
hade vi tagit kontakt med de boende i god tid. 
Hoppas detta förklara varför vi har ändrat namn, trevlig helg.  
 

 
 



2

 
 
Daniel Front 
Sekreterare namnberedningen  
Lantmäterimyndigheten i Borås Stad 
501 80 Borås  
Tel: 033‐358523 
E‐post: daniel.front@boras.se 
 



Inkomna synpunkter 2019‐07‐01‐2019‐12‐31 

Ärende 3.   

Registrerat: 2019‐09‐05 

Besvarat: 2019‐09‐16 

Avslutat : 2019‐11‐25

Hur är det möjligt att det får stå ofärdig byggnation hur länge som helst. Detta hus brann ju för mer 

än 10 år sedan. Hyresvärden har ju inte förmåga att göra klart eländet. Vem i Borås stad har hand om 

detta? 

Åtgärd: På   finns inget ärende, men vi förmodar att det är   

som ärendet avser.  

Samhällsbyggnadsnämnden har varit i kontakt med fastighetsägaren ett flertal gånger. Det finns nu 

ett bygglovsbeslut (juli 2019) och startbesked för att färdigställa byggnationen.  

Fastighetsägaren har därmed två år på sig att påbörja och fem år på sig att färdigställa åtgärden. 

Nämnden utreder även ett ingripande på samma fastighet rörande ovårdad tomt. 
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Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00176 1.4.2.1 

  

 

Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet läggs tillhandlingarna        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

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

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

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

Totalt sett fick Borås Stad in 2233 synpunkter under 2019. Det är en ökning 
med 20 procent från 2018 (1862 st) och en ökning med 109 procent sedan 
2016. 

Av 2019 synpunkter var 80 procent klagomål, 9 procent var förslag, 9 procent 
var frågor och 2 procent var beröm. 

Flest synpunkter fick Tekniska förvaltningen med 60 procent (1348 st) av totala 
antalet synpunkter. 

 

Ärendet i sin helhet 

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. 
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I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och 
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2019, samt 
fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

Totalt sett fick Borås Stad in 2233 synpunkter under 2019. Det är en ökning 
med 20 procent från 2018 (1862 st) och en ökning med 109 procent sedan 
2016. 

Av 2019 synpunkter var 80 procent klagomål, 9 procent var förslag, 9 procent 
var frågor och 2 procent var beröm. 

Flest synpunkter fick Tekniska förvaltningen med 60 procent (1348 st) av totala 
antalet synpunkter. 

Antal inkomna synpunkter januari – december 2019 

Verksamhetsområde Antal 
Vanligaste verksamhetsspecifika 
synpunkten 

Kommunstyrelsen 36 Klagomål skräp 

Lokalförsörjningsnämnden 67 Markskötsel 

Samhällsbyggnadsnämnden 5 Ovårdade tomter, tillgänglighet, för hög mur 

Servicenämnden 47 vinterväghållning, markrenhållning, 
avstängningar 

Tekniska nämnden 1348 Olika synpunkter och klagomål på 
färdtjänsttrafik. 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

18 Klagomål Miljötillsyn 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

217 Belysning, klotter bänkar, skadegörelse 
skyltar (exempel: slocknad lampa vid 
motionsspår) 

Kulturnämnden 19 Klagomål för avsaknad av att ta med sig vagn 
in på Knacka på, nedläggning av Göta 
bibliotek och att ett par datorer på Norrby 
bibliotek inte fungerat. Klagomål och förslag 
kring skulpturer och minnesmärken. 

Förskolenämnden 73 Synpunkterna har varit gällande hur 
förskolornas avdelningar är organiserade 
avseende åldersgrupper, brister i omsorg och 
tillsyn, omsättning av personal, materiella 
klagomål, språkförbistring, behov av 
förskoleplats, synpunkter på utemiljön och 
Förskolenämndens åtgärdsplan. 

Grundskolenämnden 58 Klagomål - Tjänst - Organisation 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

10 Datorfrågor, Klagomål - kost, 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

30 Klagomål kring hantering av tjänsten i 
pågående utredningar 

Arbetslivsnämnden 7 Klagomål 



Borås Stad 
  Sida 

3(10) 

 

 

Verksamhetsområde Antal 
Vanligaste verksamhetsspecifika 
synpunkten 

Sociala omsorgsnämnden 33 Frågor om insatser och synpunkter på 
utförandet av stöd, service och omsorg. 

Vård- och äldrenämnden 265 Klagomål på tjänst och fysisk miljö 

Totalt för förvaltningen 2233  

Fördelning kommungemensamma kriterier 

Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått 
Beröm 

2019 
Fråga 
2019 

Förslag 
2019 

Klagomål 
2019 

Totalt 
2019 

Bemötande 10 2 2 126 140 

Fysisk miljö 17 132 159 1 050 1 358 

Information 1 30 11 54 96 

Tjänster 9 36 21 536 602 

Totalt 37 200 192 1 700 2 129 

Ständiga förbättringar 

Kommunstyrelsen 
Då majoriteten av synpunkterna under 2019 har handlat om frågor, förslag och 
klagomål, där förklaring eller förtydligande behövts har information förtydligats 
och frågor besvarats. 

Lokalförsörjningsnämnden 
Förvaltningen har regelbundna möten med upphandlade entreprenörer för 
markskötsel. Felanmälningar från verksamheterna avseende markskötsel 
hanteras skyndsamt. 
 
Servicenämnden 
De synpunkter som kom in under 2019 har merparten inte varit av den 
karaktären att det rört sig om förbättringar vi kunnat genomföra. När det gäller 
klagomålen på markrenhållning i centrum, d.v.s. att arbetet påbörjas tidigt och 
att maskinljuden stör de boende har vi börjat undersöka om det finns mer 
tystgående alternativ till de sopmaskiner vi använder i nuläget. 

Tekniska nämnden 

Flera synpunkter är frågor som rör gräsklippning, ogräsrensning, tömning av 
sopkärl i kombination med frågor och önskemål kring skötsel av stigar, 
motionsleder samt park- och grusvägar. Här sker löpande en dialog med våra 
entreprenörer för att driftsavtalen ska följas och avvikelser åtgärdas och 
motsvarande dialog med allmänheten, vad som ska göras, när och varför. 

Mycket önskemål om nya anläggningar i park- och naturmiljö (ex. belysning, 
papperskorgar och hundlatriner) och många önskemål om skötsel/gallring av 
skog och naturmark. Varje verksamhetsansvarig väger de inkomna önskemålen 
mot förutsättningarna för respektive verksamhet (ex. ekonomiska, drifttekniskt 
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möjliga, skogligt lämpliga etc.) före beslut om eventuellt utförande. 

Synpunkter som är önskemål om ny belysning åker vi alltid ut och utvärderar på 
plats för att se om behovet finns. Exempelvis: önskemål om att ta bort 
nattsläckningen av belysningen mellan Gånghester och Dalsjöfors (så att det 
lyser hela natten) det har vi gjort. När vi får synpunkter på att det dröjer för 
lång tid att åtgärda felen förklarar vi varför det dröjer, om det finns en 
anledning eller så påtalar vi för vår entreprenör att de inte håller de åtgärdstider 
som finns och ställer krav på dem att åtgärda felet. 

Under 2019 har investeringsbudgeten för trygghetsskapande åtgärder där 
belysning är en del överskridits. Ett större utrymme för investering men 
framförallt drift behövs för att möta efterfrågan på ytterligare belysning av 
lekplatser och parkvägar. En skötselplan för den tätortsnära skogen på park- 
och naturmark har färdigställts under hösten och kan nu bidra som ett 
värdefullt underlag i prioriteringen av skötselinsatser och i dialogen med 
medborgarna. Under året har ett flertal nya papperskorgar tagits i drift. 

Flest synpunkter som kommit in under perioden rör siktskymmande och 
inväxande vegetation i vägområden för GC-vägar, gator och vägar. Här pågår 
ett arbete med att reda ut ”Ansvarsfördelning Gata-Park” och vem som 
ansvarar för vad. Sedan ett par år har vi tagit hem utförande i egen regi (OSA-
enheten) för att skapa samordningsvinster/bättre kostnadskontroll för 
förvaltningen men driften försvåras över att vägområdesansvaret inte är fullt 
utrett. Ansvarsutredning väntas färdigställas under 2020. 

Synpunkter rörande ”Riskträd”, ”Vindfälld skog”, ”Schaktåterställningar”, 
”Nedskräpning”, ”Körskador” och ”Fel på anläggning” omförs till 
Felanmälningar eller motsvarande och hanteras av respektive 
verksamhetsansvarig och åtgärdas löpande 

Beträffande schaktåterställning har det varit kaotiskt ett tag pga fiberboomen. 
Detta håller i sig fortfarande. Normalt återställs ca 15 000 m2 men i dagsläget är 
det över 150 000 m2 /år, vilket är tio gånger mer än vanligt och medborgarna 
känner självklart av detta. Bör minska drastiskt efter nästa år då vi hoppas vara 
klara. 

En klar förbättring som genomförts under året gällande inkomna synpunkter är 
att vi nu för tiden har en kontaktperson från taxibolaget som har ansvaret för 
Borås området, kontaktperson har bra insyn i Borås området. Det vi märkt är 
att vi och vårdnadshavarna får snabbare återkoppling gällande synpunkterna 
som inkommer. 

Miljö- och konsumentnämnden 
De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så 
varit möjligt beaktats för framtiden. 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har nu i dagarna infört funktionen 
"felanmälan" vilket kommer underlätta arbetet framöver. En del av de 
synpunkter som inkommit tidigare kommer troligtvis passa bättre som 
felanmälan. När det kommer in felanmälningar av enklare karaktär kommer 
förvaltningen kunna vidarebefordra den via Infracontrol till ansvariga utförare 
via Infracontrol-appen. När väl arbetet är utfört, kvitteras den och på så sätt 
avslutas. Fram tills början av 2020 har förvaltningens handläggare gjort 
arbetsbeställningen via telefon- eller mailkontakt. 
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Kulturnämnden 
Vi följer rutiner och håller utbildningar vid semester så att 
synpunktshanteringen upprätthålls. Information har även lämnats till 
verksamhetschefer om att rapportera in synpunkter som inkommer via mejl 
eller brev direkt till verksamheten för att lättare kunna följas upp. 

Förskolenämnden 
De inkomna synpunkterna har blivit omhändertagna inom respektive 
verksamhet. 

Två av synpunkterna har resulterat i att en utredning har startats på 
förvaltningen, andra synpunkter har lett till förtydligande och 
uppmärksammande av rutiner och flertalet synpunkter har medfört dialog 
mellan vårdnadshavare och rektor. Några synpunkter har åtgärdats genom att 
lämna information om hur man söker arbete på Borås Stad. I de fall synpunkter 
har berört fastighet eller angränsande omgivning till förskola har kontakt tagits 
med fastighetsförvaltare eller berörd förvaltning. En synpunkt har resulterat i 
att information har tagits bort från PingPong. 

Synpunkterna har inte resulterat i några större förändringar eller utveckling på 
övergripande förvaltningsnivå. 

Grundskolenämnden 
Grundskoleförvaltningen har fortsatt arbeta med att aktivt informera 
allmänheten om möjligheten att lämna in synpunkter via 
synpunktshanteringssystemet. Förhoppningen med detta är bland annat att 
ärenden som tidigare gått såpass långt att en anmälan till Barn- och 
elevombudet och Skolinspektionen har skett, istället ska komma huvudmannen 
till känna i ett betydligt tidigare skede och omgående kunna hanteras. 

En stor del av synpunkterna berör kostverksamheten. Både enskilda och 
gemensamma åtgärder har vidtagits för att exempelvis förbättra informationen 
till elever, personal och vårdnadshavare i skolornas serveringar samt utveckla 
arbetet med matråd. Syftet med denna information är att öka medvetenheten 
och skapa engagemang hos elever, personal och vårdnadshavare kring 
kostverksamhetens arbete med minskat matsvinn och matens klimatpåverkan. 
Detta påbörjades under 2019 och kommer att utvecklas ytterligare under 2020. 

En stor del av synpunkterna berör skolors organisation och bemanning. Frågan 
gällande tillgång till personal och främst behörig personal är en prioriterad fråga 
för grundskolenämnden. Arbetet med bemanning planeras, genomförs och följs 
upp löpande och är en central del i samtliga skolors samt förvaltningens 
verksamhetsplan. 

Även om antalet inkomna synpunkter under 2019 ökat jämfört med samma 
period föregående år, är totalt sett antalet inkomna synpunkter anmärkningsvärt 
få, sett till verksamhetens storlek. Anledningen till detta låga antal bedöms bero 
på att de som lämnar synpunkter till Grundskolenämndens verksamhet 
fortfarande ofta vänder sig direkt till en verksamhetsföreträdare med sin 
synpunkt istället för att skicka in dem via systemet. Arbetet med att sprida 
informationen om möjligheten att lämna synpunkter via systemet samt förbättra 
arbetet med hanteringen av inkomna synpunkter är ständigt pågående. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Det finns inget generellt mönster i de inkomna synpunkterna som ger skäl att se 
över något särskilt område. Däremot har några specifika synpunkter gett skäl att 
vidta åtgärder. 
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Rutin för frånvarorapportering har förändrats så att aktiviteter som skolan 
anordnar inte rapporteras som ogiltig frånvaro. 

Efter synpunkter kring en incident vid arrangemanget "Skolkampen" ses arbetet 
över för att säkerställa ordningen, tex. med mer personal på plats och 
förberedelser inför arrangemanget. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
En av synpunkterna handlade om att vid ett tillfälle skickades sekretessmaterial i 
ett oförslutet kuvert. Detta ledde till att rutinerna sågs över. 
 
En synpunkt berörde bemötande gentemot närstående när socialtjänsten har 
kontakt med en klient. Detta medförde att verksamheten förde dialog kring 
detta. Bemötande är ett område som alltid behöver uppmärksammas och 
utvecklas. 
 
En synpunkt rörde möjlighet att vara anonym i samband med en orosanmälan 
samt hur man informerar anmälaren om vad som kommer att tas upp när 
socialtjänsten möter den som anmälan gäller. Denna har lett till ett lärande och 
tydliggörande av hur verksamheten agerar i dessa situationer. 
 
Ett antal synpunkter berör handläggning och dokumentation i utredningar kring 
myndighetsutövning. När det gäller myndighetsutövning t.ex. utredningar 
utifrån orosanmälningar eller utredningar som leder fram till beslut som gäller 
tvångsvård finns ofta olika bilder av situationen och behövliga insatser. 
verksamheten arbetar här med dialog och kommunikation . Detta är ett område 
så ständigt behöver uppmärksammas, förbättras och utvecklas. Årets 
synpunkter har bidragit till detta. 

Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsförvaltningen har mottagit totalt 7 synpunkter under perioden 
januari-december 2019. Av framförda synpunkter var 6 klagomål och 1 fråga. 
Återkoppling har begärts i 3 fall. 

Utöver de 7 har 1 inkommen synpunkt vidarebefordrats. 

Synpunkterna har utgjort underlag för granskning, förbättring och utveckling av 
förfaranden och rutiner. 2 av synpunkterna avser samma ärende och dessa har 
lett till en rutinförändring på enheten gällande telefoni vid avslutad tjänst. 

Sociala omsorgsnämnden 
Vid jämförelse av antal inkomna synpunkter 2017-2019 är antalet relativt 
konstant. En ökning ses år 2017 om 47 synpunkter där majoritet rörde privata 
utförare. Flera åtgärder vidtogs därför mellan 2018-2019. Bland annat 
upprättades en uppföljningsplan för att säkerställa en god kvalitet i 
verksamheterna och att utföraren genomförde det som var beskrivit i anbudet 
och i förfrågningsunderlag. Likaså inleddes en regelbunden samverkan och 
dialog en gång varje kvartal. Det tydliggjordes också, gentemot brukare, 
närstående och personal, vilka krav Sociala omsorgsförvaltningen ställer på 
utföraren. Transparensen och regelbunden uppföljning kan ses som åtgärder 
som lett till att antal synpunkter på privat verksamhet har minskat och att 
utföraren idag genomför uppdraget i Borås Stad på ett bra sätt. 

En lärdom under 2019 är att inkomna synpunkter från och med 2020 kommer 
ingå som en del i förvaltningens analysteam. Synpunkter/klagomål kommer 
tillsammans med förvaltningens individavvikelser, Lex Sarah och Lex Maria 
utgöra en i förvaltningens systematiska analys. Analysen presenteras två gånger 
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per år för förvaltningsledning och utgör ett underlag för prioritering och 
målstyrning i arbetet med ständiga förbättringar. 

Att omhänderta och analysera de synpunkter som inkommer i verksamheten 
utgör också en del i det kvalitetsarbete som ställs på varje enhetschef att 
genomföra i sin verksamhet. Därför kommer också enhetscheferna i 
förvaltningen under 2020 få en sammanställning av sina olika resultat. En annan 
åtgärd för att skapa bättre följsamhet är att rutinen för synpunktshantering lyfts 
in i det kvalitetsdokument som upprättats för Sociala omsorgsförvaltningens 
nio olika utförare inom verkställigheten. Kvalitetsdokumentets syfte är att 
tydliggöra vilka kvalitetskrav som ställs på förvaltningens verksamheter utifrån 
lagkrav, föreskrifter och Borås Stads policys och rutiner. Genom att rutinen för 
synpunktshantering har tydliggjorts och ingår som en del av fler i förvaltningens 
kvalitetskrav, är förhoppningen att medvetandegöra och förbättra följsamheten 
till rutinen jämfört med idag. Sociala omsorgsförvaltningen behöver dock aktivt 
fortsätta arbetet för att få synpunkter/klagomål att bli en viktig del i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Vård- och äldrenämnden 
Synpunktshanteringen är en del i förvaltningens egenkontroll som innebär en 
systematisk uppföljning två gånger per år på alla enheter och ingår i 
verksamhetens ledningssystem. 

Analysteamet som startades under 2018 i syfte att arbeta mer systematiskt för 
att lära av avvikelser och synpunkter kommer under 2020 att utveckla arbetet 
ytterligare genom att fördjupa analysen inom vissa områden 

Inkomna synpunkter om att det brister i svenska språket har lett till att 
nämnden utbildat 42 språkombud under 2019 som ska vara stöd till 
medarbetarna. Ett utvecklingsområde inför 2020 är att se över hur bilkörning 
och parkering sker då det inkommer många synpunkter i hemtjänsten om 
bilkörning. Under 2019 har alla medarbetare inom myndighet fått genomföra en 
utbildning i samtalsmetodik i syfte att ge ett gott bemötande vid planeringar. 

Synpunkter på taxan för vård och omsorg har resulterat i att en genomlysning 
nu görs. Det arbetet beräknas vara klart under senare delen av 2020. 

Synpunkter följs upp och åtgärdas också på individnivå. Vid uppföljning på 
individnivå kan det vara svårt att hitta mönster som leder till övergripande 
utvecklings- och förbättringsarbeten, däremot kan utveckling/förbättring ske på 
enheten och för den enskilde. 

Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade 
ärenden 

Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter 
som inkom under 
perioden januari – 

december 2019 

2165 2 2167 

Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 
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  Status Kommentar 

Borås Stad har 
under året följt 
synpunktsrutinen 

Till 
större 
delen 

Kommunstyrelsen: 
Några få ärenden gick över tiden och i vissa fall 
svarades det utanför systemet istället för via det som 
det borde gjorts.Dialoger lades i dessa fall in i 
efterhand. Handläggare har informerats om hur 
ärenden ska hanteras för att undvika detta i 
framtiden.I vissa fall har handläggare bytts ut och ny 
funktion skapats för att bättre kunna svara på 
synpunkterna. Samhällsbyggnadsnämnden:Ett ärende 
avslutades efter att tidsfristen gått ut.  
Tekniskanämnden: Rutinen är rätt så inarbetad inom 
förvaltningen. Det som vi strävar efter att bli ännu 
bättre på är att återkoppla inom den tiden som anges i 
Borås Stads rutinbeskrivning, för hantering av 
synpunkter. Vi är på god väg att uppnå målet som är 
0% obesvarade synpunkter inom 10 arbetsdagar. 
Miljö- och konsumentnämnden Dröjde med 
återkoppling i ett par av ärendena. Fritids- och 
folkhälsonämnden Förvaltningen har följt rutinen till 
större delen. En del av de lite mer komplicerade 
ärendena har inte besvarats i tid. Kulturnämnden: 
Förvaltningen har tre ärenden där tiden för 
synpunktshanteringen har överstigit 10 dagar. Ett från 
2019-03-13 där det skett kommunikation mellan 
synpunktslämnaren och förvaltningen, därför är 
handläggningstiden längre. Ett från 2019-08-10 där 
synpunktshanteringssystemet inte fungerat att svara i 
och där ansvarig för förvaltningen inte fått notifikation 
om ärendet. Ett från 2019-08-30 där ansvarig 
handläggare varit två dagar sen att svara 
synpunktslämnaren. Vi ser över våra rutiner och ser till 
att gå igenom dessa regelbundet. Vi har även sett till 
att verksamheter har fler handläggare för att inte bli 
sårbara vid eventuell sjukdom och semester. 
Förskolenämnden Under 2019 har ett arbete skett för 
att implementera rutinen på förvaltningen. 
Grundskolenämnden: Förvaltningen använder sig 
regelbundet av rutinen i samband med 
Synpunktshantering Individ- och 
familjeomsorgsnämnden Samtliga synpunkter har 
hanterats och alla som lämnat synpunkter och inte 
varit anonyma har fått återkoppling.Det går bra att i 
systemet följa händelsegången och vilken åtgärd som 
gjorts.En förbättrad dokumentation i Infracontrol-
systemet gentemot föregående år kan märkas. 
Sociala omsorgsnämnden Antal inrapporterade 
synpunkter har varit relativ konstant mellan 2017-
2019.Analysen är att det dock borde vara fler inkomna 
synpunkter i förhållande till antal insatser och tjänster 
som sker dagligen på Sociala 
omsorgsförvaltningen.Enligt rutin är svarstiden 10 
arbetsdagar. Under 2019 har 13 synpunkter av 33 
överskridit denna gräns. Vård- och äldrenämnden Alla 
inkomna synpunkter återkopplas och följsamheten till 
rutinen harförbättrats. 
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Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

41 

Totalt sett 41 st, flest vidarebefodrade ärenden hade Lokalförsörjningsnämnden följt av Fritids- och 
folkhälsonämnden 

               

 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Individ- 

och familjeomsorgsnämnden 

2. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 

Servicenämnden 

3. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 

Förskolenämnden 

4. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från 

Grundskolenämnden 

5. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden 

6. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2019 från Miljö- och 

konsumentnämnden 

7. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 

Arbetslivsnämnden 

8. Redovisning av  inkomna synpunkter januari – december 2019 från Tekniska 

nämnden 

9. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från Sociala 

omsorgsnämnden 

10. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från Fritids- 

och folkhälsonämnden 

11. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 

Kulturnämnden 

12. Redovisning av inkomna synpunkter januari – december 2019 från 

Samhällsbyggnadsnämnden. 

   

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 
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Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



 Strategi

• Program

Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Kulturprogram  

– Kultur för alla 2020–2023 
med framåtblick 



2 Borås Stad  |   Kulturprogram – Kultur för alla 2020–2023 med framåtblick

Fastställt av: Kulturnämnden
Datum: 8 juni 2020
För revideringen ansvarar: Kulturnämnden 
Gäller: Kulturnämnden
Gäller till och med: 2023

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



Borås Stad  |  Kulturprogram – Kultur för alla 2020–2023 med framåtblick            3

Kulturprogram – Kultur för alla
2020 – 2023 med framåtblick
Inledning
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. 

Kultur har betydelse i människors liv. Kulturnämndens verksamheter arbetar var för sig eller 
tillsammans med andra. Genom ökad samverkan med det fria kulturlivet och föreningslivet får 
kulturen i Borås ett ännu starkare fäste för boråsarna. Arbetet med upplevelser, medskapande 
verksamheter och vågade satsningar gör att kulturen flyttar fram sina positioner nationellt 
och internationellt.  På så sätt får kultur genomslagskraft. 

Borås är i kraft av sin storlek och profil som kulturkommun motorn i kulturutvecklingen 
i Boråsregionen. I Borås finns verksamheter med regionala uppdrag som Textilmuseet och 
Borås Konstmuseum, Borås Stadsteater och Regionteater Väst. Högskolan i Borås och Science 
Park Borås med forskning och utveckling är andra viktiga aktörer. Borås internationella 
skulpturbiennal och Street Art-festivalen No Limit lockar konstnärer och besökare från många 
länder. Det textila klustret med bas i Textile Fashion Center skapar en kreativ mötesplats med 
företag, studenter, forskning, kulturskola, textilmuseum och evenemang som är en resurs för 
hela regionen.

Kulturnämnden ska genom sin kulturpolitik

• Stimulera boråsarens lust och motivation att ta del av kultur

• Främja delaktighet och stimulera till eget skapande

• Utmana invanda mönster och stimulera nya tankesätt

• Erbjuda demokratiska arenor för samhällsdebatt och kultur

• Arbeta för en attraktiv livsmiljö där konst och kultur är närvarande

• Verka för att bevara och utveckla kulturarvet

• Bidra till att öka den sociala hållbarheten

Kulturnämndens målbild är att kulturen ska berika boråsarnas liv och ha nationell och internationell 
lyskraft. För att bibehålla och utveckla Borås som kulturstad ska Kulturnämnden genom sin 
kulturpolitik arbeta med tre övergripande kulturstrategier som stöttar målbilden. Under varje 
strategiområde finns korta meningar som beskriver hur verksamheterna stöttar strategin.  

Kultur i hela Borås 
Kulturen finns i hela Borås, både i stadskärnan, i serviceorterna och på landsbygden. Platsens 
betydelse ökar då människor engagerar sig och driver frågor i sin närmiljö. Av egen kraft eller 
i samskapande med andra uppstår engagemang och delaktighet – kultur finns i hela Borås!

Kulturnämnden ska stötta det fria kulturlivet och tillmötesgå nödvändiga behov av lokaler 
och andra resurser. 

Biblioteken i Borås ska vara samlingsplatser för lokalsamhällets kulturliv, näringsliv och 
civilsamhälle. Biblioteken ska uppmuntra till möten människor emellan och möjliggör delaktighet 
och en stärkt demokrati.

Borås Konstmuseum ska verka för att boråsarna möter överraskande och utmanande konstnärliga 
uttryck i det offentliga rummet.
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Borås Kulturskola ska vara tillgänglig i hela kommunen så att för barn och unga kan utöva 
kultur i form av musik, teater, dans, bild, foto/film, textil och design, cirkus och ord. 

Publika möten ska skapa dialog för att identifiera kulturens värde för boråsaren, producera 
och initiera evenemang som skapar engagemang, ansvar och trygghet.

Bredda med kultur
Kultur ska ah bredd i både tilltal och utbud så att boråsaren känner sig inkluderad. Kultur ska 
bidra till att lyfta fram och stärka mjuka värden, kreativa lösningar och skapar på så sätt ett 
attraktivt samhälle att bo, leva och verka i. I samverkan med det fria kulturlivet, föreningslivet 
och Kulturförvaltningen breddas engagemanget och delaktigheten ökar. 

Kultur ska vara en självklar del av Borås Stads samhällsplanering. Likaså finns den kulturella 
infrastrukturen med mötesplatser och bibliotek med i de kommunala processerna då nya 
stadsdelar planeras. 

Biblioteken i Borås ska vara trygga och tillgängliga mötesplatser dit alla är välkomna utan motkrav 
på konsumtion eller prestation, biblioteken förblir ett av samhällets få öppna rum. Biblioteken 
ska öka den digitala delaktigheten och stärker boråsarnas medie- och informationskunnighet. 

Borås Konstmuseum ska arbeta med samtidskonst på ett främjande, bildande, utforskande 
och experimentellt sätt och är en arena där barn och unga prioriteras.

Kulturskolans utbud och tilltal ska attrahera och engagera barn och unga. Kulturskolan ska 
spegla den tid vi lever i och vara platsen där barnen upptäckter estetiska uttrycksformer och 
utvecklar sina skapande förmågor. 

Borås Stadsteater ska förmedla och spegla aktuella samhällsfrågor och bidra till stadens och 
regionens attraktionskraft.

Textilmuseet ska debattera samtiden genom att fördjupa frågor kring hållbarhet och konsumtion 
och sprida kunskap om den lokala och globala textilindustrins verkningar och effekter. 
Textilmuseet ska angå en bred publik som stimuleras till lärande och eget skapande. 

Utmana med kultur 
Kulturen ska med nya och djärva kulturuttryck utmana invanda mönster och stimulera nya 
tankesätt. Genom banbrytande och nyskapande lösningar skapas värde för individ, samhälle 
och näringsliv. Borås som kulturstad ska utveckla innovativa kulturarenor som har stark 
lyskraft både nationellt och internationellt. 

Borås konstmuseum ska placera Borås på den internationella konstscenen genom 
samtidskonstutställningar och gestaltningar i såväl museets som i stadens offentliga rum. 

Borås Stadsteater ska spegla aktuella samhällsfrågor som skapar förutsättningar för reflektion 
och egna insikter. 

Textilmuseet ska utveckla det textila arvet internationellt, experimentellt och sensationellt. 

Borås museum ska skapa utrymme för att bruka historia och möta framtid i interaktion med 
besökarna.

Uppföljning
Uppföljning sker årligen i Kulturnämnden.
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Kulturprogram 2020 - 2023 med framåtblick - 

styrdokument för kulturen i Borås Stad, i samverkan 

med det lokala kulturlivet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturprogram 2020-2023 med framåtblick.        

Sammanfattning  

Styrdokumentet är upplagt med en inledning som bygger på de nationella 

kulturpolitiska målen och att en ökad samverkan med det lokala kulturlivet 

kommer förstärka kulturens roll i Borås. Dokumentets målbild är att kulturen i 

Borås ska berika medborgarnas liv samt ha nationell och internationell lyskraft. 

Utifrån det insamlade materialet från alla genomförda workshops har tre 

övergripande strategier utkristalliserats som innebär att kulturen ska vara 

närvarande i hela Borås, rent geografiskt, vidare att kulturen ska vara bred, d.v.s. 

vara inkluderande genom att utbudet är brett i både tilltal och utbud. Den tredje 

strategin handlar om att kulturen också ska fungera utmanande genom 

innovativa kulturarenor och djärva kulturuttryck.               

Ärendet i sin helhet 

Kulturnämnden beslutade 2019-10-21 att godkänna projektplan för nytt 

styrdokument för kulturen i Borås för åren 2020-2023 med framåtblick och att  

ett förslag till nytt styrdokument ska presenteras för Kulturnämnden under det 

första kvartalet 2020.  

Det nya styrdokumentet har utarbetats i samverkan med förvaltningens 

medarbetare, representanter för det lokala kulturlivet samt med kulturnämnden. 

Arbetet har löpande informerats i den fackliga samverkan på förvaltningen. 

Styrdokumentet är upplagt med en inledning som bygger på de nationella 

kulturpolitiska målen och att en ökad samverkan med det lokala kulturlivet 

kommer förstärka kulturens roll i Borås. Dokumentets målbild är att kulturen i 

Borås ska berika medborgarnas liv samt ha nationell och internationell lyskraft. 

Utifrån det insamlade materialet från alla genomförda workshops har tre 

övergripande strategier utkristalliserats som innebär att kulturen ska vara  

närvarande i hela Borås, rent geografiskt. Vidare att kulturen ska vara bred, dvs 

vara inkluderande genom att utbudet är brett i både tilltal och utbud. Den tredje 

strategin handlar om att kulturen också ska fungera utmanande genom 
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innovativa kulturarenor och djärva kulturuttryck.  

Exempel på vad de olika kulturverksamheterna ska göra eller erbjuda finns 

beskrivet under de tre strategierna. Mer konkret på vilket sätt verksamheterna 

ska arbeta strategiskt för att nå målet ska i nästa steg beskrivas i varje 

verksamhets verksamhetsplan. Likaså ska en bred och övergripande 

populärversion av styrdokumentet ligga färdig till nästa år som mer målande 

beskriver kulturens olika verksamheter i Borås. 

 

Med detta styrdokument kommer kulturnämnden slå fast att kulturpolitiken 

ska: 

 Stimulera boråsarens lust och motivation att ta del av kultur 

 Främja delaktighet och stimulera till eget skapande 

 Utmana invanda mönster och stimulera nya tänkesätt 

 Erbjuda demokratiska arenor för samhällsdebatt och kultur 

 Arbeta för en attraktiv livsmiljö där konst och kultur är närvarande 

 Främja ett levande kulturarv som bevaras och utvecklas 

 Bidra till att öka den sociala hållbarheten 

 

Bakgrund 

Under hösten 2018 påbörjades ett arbete inom Kulturförvaltningen för att 

ersätta det kulturprogram som upphörde att gälla december 2018. Genom 

dialog med det lokala kulturlivet och andra aktörer är idén att beskriva vad 

kulturen står för i dagsläget samt hur kulturlivet i Borås kan utvecklas på tio års 

sikt. 

Arbetet påbörjades hösten 2018 genom en intern och extern kartläggning av 

hur kultur uppfattas i Borås, vilka styrkor som finns och vilken målbild som 

önskas inom en tioårsperiod. Inom Kulturförvaltningen genomfördes 

workshops med personalen i samtliga verksamheter liksom med 

Kulturnämnden. Dialogmöten genomfördes även med flera lokala 

kulturföreningar, studieförbund m fl.  

Upplägget för dialogmötena var att beskriva det önskade läget samt att visa på 

Borås styrkor inom kulturområdet. Ambitionen är att skapa en tydlig bild av 

kulturen i hela Borås. Målbilden är ”Kultur i Borås” och en övergripande vision 

är att skapa ett rikare liv för boråsarna där kulturen är ett viktigt 

perspektiv/viktig kraft. 

 

Syfte och mål 

Det nya kulturprogrammets syfte är att 

 Skapa en övergripande målbild för kulturen i Borås, såväl stadens som 

det lokala kulturlivets verksamheter 
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 Lyfta fram kulturområden/arenor – fokusområden 

 Ta fram ett kulturprogram som gäller under en fyraårsperiod och med 

en framåtblick på tio år 

Vem och vilka är programmet till för?  

 För Kulturnämnden, Kulturförvaltningens egen organisation samt 

övriga anställda i Borås Stad 

 För andra offentliga organisationer (regionala och nationella) 

 För Borås stads invånare, näringsliv, besökare och turister 

Vad ska programmet syfta till? 

 Det ska skapa en tydlig plattform, en ”verksamhetsidé” samt utgöra 

styrdokument och riktningsvisare 

 Det ska genomsyra Kulturförvaltningens arbete och värderingar 

 Det ska involvera politiker och det lokala kulturlivet för ökad 

delaktighet  

Hur ska programmet användas? 

 Det ska utgöra en grund i Kulturförvaltningens arbete, uppdrag och mål 

samt utgöra ett stöd för andra förvaltningar i Borås Stad  

 Det ska ge en övergripande bild av kulturen i Borås 

 Det ska paketeras till olika målgrupper för olika aktiviteter  

Information har inhämtats genom dialogmöten med det lokala kulturlivet, 

omvärldsanalyser, andra kommuners kulturprogram samt regional respektive 

delregional kulturplan. 

Organisation 
Det nya kulturprogrammet utarbetas i följande organisationsstruktur: 

Styrgrupp: Kulturnämndens presidium samt förvaltningschef  

Styrgruppen ska följa och styra arbetet, godkänna förslag till 

styrdokument och löpande informera ansvariga 

kommunalråd. 

HUR: regelbundna avstämningar 

Projektledare:     Kulturförvaltningens kommunikationsstrateg 

Arbetsgrupp Kulturförvaltningens ledningsgrupp bestående av 

förvaltningens verksamhetschefer samt 

kommunikationsstrateg  

Arbetsgruppen ska diskutera och utifrån framtaget material ta 

fram underlag till nytt styrdokument och information som 

kan utgöra olika kommunikationspaket.  

HUR: regelbundna möten, utvärdera och gruppera material, 

strukturera innehåll, vara visionära i tänkandet 
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Referensgrupp Utvalda representanter för kulturföreningar, kulturaktörer, 

studieförbund och fackliga representanter  

Referensgruppen ska aktivt delta för att bidra till innehåll och 

planering samt ha synpunkter på framtaget material 

HUR: fortsatta möten, likt tidigare dialogmöten 

Dialoggrupper Dialoggrupperna bidrar med vad som är viktigt för deras 

målgrupper, ger synpunkter och förslag på hur samverkan 

kan ske inom kulturområdet i hela Borås 

HUR: workshops, ge synpunkter på material och innehåll 

 

Process och metoder 

Arbetet sker i följande steg: 

1. Omvärldsanalys 

2. Nulägesanalys - önskat läge 

3. Målbild/vision – vårt erbjudande 

4. Dialoger internt och externt 

5. Fastställa kulturprogrammet för Kulturförvaltningen och 

Kulturnämnden 

6. Ta fram kommunikationspaket för identifierade målgrupper 

 

Genomförda Workshops 

Workshops med all personal på Kulturförvaltningen, alla verksamheter, 20 

gånger 

Workshops med Kulturnämnden, 2 gånger 

Workshops och informationsmöten med ledningsgruppen, 3 gånger 

Workshop med alla chefer, chefsträff, 1 gång 

Workshop med referensgruppen, 2 gånger 

Open Space med Brygghuset ungdomar, 1 gång 

Träffpunkt Simonsland, PRO och FAS, 2 gånger 

Näringsliv, Borås TME, Högskolan i Borås 

Övrigt arbete 

 Samarbete med pågående musikutredning i Kulturförvaltningen 

 Enkät på webben – få in åsikter, synpunkter och idéer från allmänheten 

 Tre publika föreläsningar om kultur i samhällsutvecklingen  

 

Tidsplan 

Första förslag på nytt styrdokument med framåtblick ska presenteras för 

Kulturnämnden första kvartalet 2020. Under våren remitteras förslaget för att 

slutligen fastställas av Kulturnämnden. 
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Beslutsunderlag 

1. Kulturprogram – Kultur för alla 2020 -2023 med framåtblick                                

Samverkan 

FSG 2020-06-02 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr KUN 2019-00126 3.6.1.25 

Kulturprogram 2020 - 2023 med framåtblick - 
styrdokument för kulturen i Borås Stad, i samverkan 
med det lokala kulturlivet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturprogram 2020-2023 med framåtblick.     

Protokollsanteckning 

Moderaterna och Kristdemokraterna genom Falco Güldenpfennig (KD), deltar 
inte i beslutet och lämnar en protokollsanteckning, se bilaga 1. 

Sverigedemokraterna genom Valter Kotsalainen (SD), deltar inte i beslutet och 
lämnar en protokollsanteckning, se bilaga 2.   

Sammanfattning av ärendet 

Styrdokumentet är upplagt med en inledning som bygger på de nationella 
kulturpolitiska målen och att en ökad samverkan med det lokala kulturlivet 
kommer förstärka kulturens roll i Borås. Dokumentets målbild är att kulturen i 
Borås ska berika medborgarnas liv samt ha nationell och internationell lyskraft. 
Utifrån det insamlade materialet från alla genomförda workshops har tre 
övergripande strategier utkristalliserats som innebär att kulturen ska vara 
närvarande i hela Borås, rent geografiskt, vidare att kulturen ska vara bred, d.v.s. 
vara inkluderande genom att utbudet är brett i både tilltal och utbud. Den tredje 
strategin handlar om att kulturen också ska fungera utmanande genom 
innovativa kulturarenor och djärva kulturuttryck.               

Beslutsunderlag 

1. Kulturprogram – Kultur för alla 2020 -2023 med framåtblick                  

 
Vid protokollet 

 
Evelina Lövnord  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef  
  

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Lars Gustaf Andersson (L) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 11 juni 2020 
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Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Evelina Lövnord    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar   

 
 

Evelina Lövnord 
 

 

 



                                PROTOKOLLSANTECKNING   

                                2020-06-08   

 

 
 

  

 

 

 

11. Kulturprogram 2020 – 2023 med framåtblick – styrdokument för Borås Stad, i 
samverkan med det lokala kulturlivet. 
 

 

 Alliansens partier i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, deltar inte i beslutet vid 
dagens sammanträde.  

Underlaget för beslutet grundas på alltför bristande ingångsvärden eller oklara mål i 
programmet, där följande är de delar som helt eller delvis inte formuleras:  

- Tidsaspekten för planen är orimlig - dels är den alltför kort, dels inte lämplig m h t 
övrig samordnad planering inom Borås Stad.  

- Angivna prioriteringar ger en skev bild, och anger därmed inte hur kulturen ska kunna 
möta alla befolkningsgrupper i samhället. 

-  Målgruppen personer med funktionsnedsättning, och deras rättigheter att delta i 
kulturaktiviteter på lika villkor, beaktas inte.    

- Förvaltningen, d v s omhändertagandet och vården av äldre konst, ges inte det 
utrymme eller det uttryck som kan krävas. 

- Borås Stadsteaters roll och inriktning beskrivs som alltför smal och kan därmed inte 
anses ge underlag för ett tillräckligt allmänintresse.    

- Borås museum nämns endast i kortfattad form, där ingen syn för dess framtida roll  
antyds; huruvida rollen ”bruka historia” ska tolkas är otydligt. 

- Kulturens roll för näringslivet, d v s att sysselsättningen inom besöksnäringen jämte 
de kulturella och kreativa sektorerna påverkas gynnsamt, beskrivs inte.   

- Om eller när översyn av kulturprogrammet ska ske anges inte. 
 
 
 
 
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 
Falco Güldenpfennig (KD), vice ordförande i Kulturnämnden 

Lotta Löfgren Hjelm (M) 

Marie Jöreteg (M) 

Anah Sjösten (M) 

Carin Brandt (M) 

Emil Moghaddam (KD) 

 

 
               

                                            



 

 

 

 

2020-06-08 

                            
     Kulturnämnden 

D nr: 2020-0006080 

 

Protokollsanteckning angående  
11. Kulturprogram 2020 2023 med framåtblick styrdokument för kulturen i Borås Stad, i 
samverkan med det lokala kulturlivet 

 
Sverigedemokraterna avstår att deltaga i detta beslut till förmån för vårat egna 
kulturprogram. I detta förslag finns för mycket oklarheter och otydliga mål samt att det skiljer 
sig mycket från Sverigedemokraternas kulturprogram. 

 

Valter Kotsalainen 

Ledamot 

Kulturnämnden 

SD Borås 
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§ 259 Dnr KS 2020-00038 1.2.4.1 

Budgetramar 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
Budgetramar för år 2021 fastställs enligt upprättat förslag.  
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 

Protokollsanteckning 
Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen för 2019 ett resultat som 
totalt inte nådde de finansiella målen men som ändå slutade på +99 mnkr vilket 
är 19 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges fastställda budget. De ekonomiska 
resultaten på nämndnivå var dock inte tillfredsställande med ett sammantaget 
negativt resultat jämfört med Kommunbidragen på – 119 mnkr. Att kommunen 
ändå kunnat prestera ett acceptabelt resultat beror främst på realisationsvinster 
vid fastighetsförsäljningar, förbättrat finansnetto och ett bättre skatteutfall för 
redovisningsåret 2019.        
 

Förslag och yrkanden  
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Budgetramar för år 2021 fastställs enligt upprättat förslag. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att följande läggs till skrivelsen. Alla 
nämnder uppmanas att under resten av året 2020 vakanspröva tjänster och 
endast tillsätta de tjänster som anses nödvändiga. Nämnderna uppmanas även 
att inta en försiktig hållning avseende inköp där endast nödvändigt förväntas 
inhandlas. Syftet är att möta 2021 med så goda budgetförutsättningar som 
möjligt för Borås Stad, se bilaga. 
 

Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande samt bifall till Ulf 
Olssons (S) förslag. 
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Proposition  

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt förslag och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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Kommunstyrelsen  
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§ 255 Dnr KS 2020-00212 1.2.3.2 

Uppföljning intern kontrollplan 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
 
Att godkänna redovisning av intern kontroll 2019.  
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande.    
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommun-
styrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2019 års plan.   
 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 
2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-22 
 

Förslag och yrkanden  
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Att godkänna redovisning av intern kontroll 2019. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att följande text läggs till i skrivelsen ”Kommunstyrelsen uppmanar 
särskilt nämnderna, Lokalförsörjningsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden samt Miljö och Konsumentnämnden 
att utveckla arbetet med den interna kontrollen”, se bilaga.  
 

Proposition  

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 246 Dnr KS 2019-01029 1.3.1.4 

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Ställföreträdarskap stryks ifrån punkten E:6 i Kommunstyrelsens 
delegationsordning samt att Kommunchef byts ut emot Stadsdirektör i 
delegationsordningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Stadsdirektören har delegation på att tillsätta vikarie, tillfördordnaden och 
ställföreträdarskap för förvaltningschef på en tidsperiod för längst 6 månader. 
Är det längre än 6 månader är det Kommunstyrelsen som tar detta beslut. Detta 
regleras i det gemensamma reglementet:  

4 § Personalansvar  

Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina 
förvaltningar med undantag för förvaltningschefer som anställs av 
Kommunstyrelsen. 

Dock har det sedan tidigare funnits en uppmaning till nämnderna att utse 
ställföreträdande förvaltningschef, vilket har gjort att det råder oklarheter kring 
vad som gäller.  

Kommunstyrelsen förtydligar detta genom att ställföreträdande stryks ifrån 
punkten E:6 i delegationsordningen, vilket innebär att nämnderna har rätt att 
utse en ställföreträdande förvaltningschef om de så önskar.  

Kommunstyrelsen vill även göra en redaktionell ändring i delegationsordningen 
och byta ut titeln Kommunchef emot Stadsdirektör.  
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§ 251 Dnr KS 2020-00418 1.1.6.3 

Rekommendation att förlänga överenskommelsen 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad ställer sig bakom förslaget om en förlängning av överenskommelsen 
till och med 2021-12-31 mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen gällande samverkan vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård.       

Sammanfattning av ärendet 

Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30. 
Inför ställningstagande om ny överenskommelse efter 2020-11-30 ska 
överenskommelsen under 2020 utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering 
av betalningsansvaret och in- utskrivningsprocessen. Boråsregion Sjuhärads 
kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att ställa sig bakom 
en förlängning av överenskommelsen till och med 2021-12-31.   

Beslutsunderlag 

1.  Skrivelse Överenskommelse om samverkan in- och utskrivning, 2020-05-13 

2.  Rekommendation från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 2020-
05-07   
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Delegationsbeslut 2020-08-25 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

1. Extra Socialutskott 2020-06-09 protokoll  

 

2. Extra Socialutskott 2020-06-11 protokoll  

 

3. Socialutskott 2020-06-18 protokoll  

 

4. Socialutskott 2020-07-02 protokoll  

 

5. Socialutskott 2020-07-30 protokoll  

 

6. Extra Socialutskott 2020-08-04 protokoll  

 

7. Socialutskott 2020-08-13 protokoll  

 

 

               

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 


