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Budgetuppföljning efter november 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för 
november 2020 med helårsprognos.        

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 
helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.               

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning efter november 2020                                

Samverkan 
Ärendet har 2020-12-03 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
Ingen expediering.  
 
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Hans Abrahamson  
Förvaltningschef 
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Fullmakt att företräda Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att bevilja de tjänstepersoner, 
som framgår av underlaget, Fullmakt att representera Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2021, enligt angivet sätt.    

Individ- och familjeomsorgsnämnden ger fullmakt till:  

- Förvaltningschef Hans Abrahamson 

- Verksamhetschef Agneta Kettil 

- Verksamhetschef Vanja Myrén Grönlund 

- Enhetschef Eva Eriksson 

- Enhetschef Marianne Gunnarsson 

- Enhetschef Sara Jönsson 

- Enhetschef Maria Trygg 

- Enhetschef Johan Andersson Neumann  

- Enhetschef Rebecca Albert 

- Socialt ansvarig samordnare (SAS)  

- Den någon av dem vid ett eller flera tillfällen förordnar i sitt ställe 

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe ges fullmakt, att vid 
alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter väcka, utföra, fullfölja 
och bevaka Individ- och familjeomsorgsnämndens talan samt ta emot 
delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag.  

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe får också, där de 
med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende, uppbära, mottaga och 
kvittera betalningar och säkerheter.  

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe har, utöver i 
domstol, även rätten att iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt.  

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe att för Individ- och 
familjeomsorgsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta 
delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av olika slag.  

Denna fullmakt gäller från och med 1 januari 2021 till och med 2021 års utgång.        
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Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden fattar varje år ett beslut om vilka 
tjänstepersoner som ges fullmakt att företräda nämnden i domstolar med mera.  
Beslutet tas inför varje nytt år. De tjänstepersoner som framgår av 
beslutsförslaget förslås få fullmakt att representera Individ- och 
familjeomsorgsnämnden på det sätt som anges.                

Samverkan 
Ärendet har 2020-12-03 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
Berörda tjänstepersoner inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Hans Abrahamson  
Förvaltningschef 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
ifo@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-12-15 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00209 1.1.3.0 
 

  

 

Delegationsordning för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer revidering av 
delegationsordningen enligt upprättat förslag.        

Ärendet i sin helhet 
Delegationsordningen uppdateras kontinuerligt utifrån lagförändringar, 
handböcker och praxis.  

Nedan redogörs för förändringar i delegationsnivå och nytillkomna punkter i 
delegationsordningen. Redaktionella ändringar och förtydliganden i text 
omnämns inte.      

2. Ärendehandläggning avseende barn och unga upp till 18 år 

Ny punkt 10. Bifalla, avslå och ompröva insats extra vuxen  
Lagrum: 4 kap 1 § SoL  
Delegat: Socialsekreterare, metodhandledare myndighet, enhetschef  

2.A. Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)  
Ny punkt 16.  Upphörande om beslut om umgänge eller hemlighållande av 
vistelseort 14 § 2 st p 1 och 2 LVU 
Lagrum: 14 § 3 st LVU 
Delegat: Socialutskott 

2.B. Föräldrabalken  
Ny rubrik: Anmälningar och underrättelser till annan myndighet      

Beslutsunderlag 
Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden                         

Samverkan 
Ärendet har 2020-12-03 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
Berörd personal inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
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Mats Tolfsson  
Ordförande 

Hans Abrahamson  
Förvaltningschef 
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Förkortningar  

AB Allmänna bestämmelser  
BrB Brottsbalken  
FB  Föräldrabalken  
FL Förvaltningslagen 
HVB 
HSLF-FS 

Hem för vård och boende 
Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa mm 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 
JO 
KL 

Justitieombudsmannen 
Kommunallagen 

LAS 
LOA 

Lagen om anställningsskydd 
Lagen om offentlig anställning  

LUL  Lag om unga lagöverträdare  
LVM  Lagen om vård av missbrukare  
LVU  
LYHS 
MAS 
MBL 
RPSFS 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Lag om Medbestämmande 
Rikspolisstyrelsens författningssamling  

OSL  Offentlighet- och sekretesslagen  
SFB Socialförsäkringsbalken  
SKL Sveriges Kommuner och Landsting 
SoF  
SOSFS 

Socialtjänstförordningen  
Socialstyrelsens författningssamling 

SoL  Socialtjänstlagen  
TF  Tryckfrihetsförordningen  
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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.  
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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 

 

 Beslut om rättelse, radering och begränsning av handling. 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 

   

     
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 avsende barn och unga upp till 18 år  
 
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  
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

 

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, avslå 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, avslå och ompröva insats extra vuxen  
 
 

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef 

 

11 Bifalla, avslå 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 

12 Bifalla, avslå 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  

13 
 

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

 

14 Bifalla, avslå och upphörande i form av vård utom det egna 
hemmet till unga 18-20 år + ompröva vid förändrade 
förhållanden 

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

 

15 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 

16 
 

Förlängning av utredningstiden 11 kap 2 § SoL Verksamhetschef   

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

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

 

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

6 kap 6 § SoL Socialutskott  

19 
 

Övervägande om vården fortfarande behövs 6 kap 8 § SL Socialutskott   

20 
 

Särskilt övervägande om överflyttning av vårdnaden  
 
 

6 kap 8 § SoL Socialutskott   
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
21 Ingå avtal, inklusive besluta om ersättning till särskilt 

förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehem 
6 kap 11 § SoL Metodhandledare 

Familjehemsenheten  
Enhetschef Familjehemsenheten  

Delegationen för enhetschef gäller ersättning 
enligt SKR:s rekommendationer 
Verksamhetschef kan ingå avtal om ersättning 
utöver SKR:s rekommendationer 
 

22 Beslut om in- och utskrivning på internt Hem för vård och 
boende och stödboende  

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

Enhetschef på boendet 
Verksamhetschef  

 

23 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  
24 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 
25 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 
26 Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning av ärende till 

annan socialnämnd 
2a kap 11 § SoL Socialutskott   

27 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. 

28 Begäran om inhibition till kammarrätt/Högsta 
förvaltningsdomstol  

48 § FL Socialutskott  

29 
 

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  
30 
 
 
 

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 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
31 Ersättning för resor/umgängesresor utöver högsta 

omkostnadsersättning  
4 kap 1-2 §§ SoL Metodhandledare 

Familjehemsenhet 
Enhetschef  

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per 
barn och kalenderår 

32 Ersättning för resor/umgängesresor vid tillämpning av 
lägsta omkostnadsersättning för familjehemsplacerade barn 

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

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per 
barn och kalenderår  

33 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 

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per 
barn och kalenderår. 
 

34 Omkostnadsersättning till familjehem med belopp över 24 
% av basbeloppet 

4 kap 1-2 §§ SoL Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef  

Gäller vid akuta placeringar i avvaktan på nästa 
Socialutskott  

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

 Enhetschef  
Verksamhetschef 

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

36 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  

C. Beslut över SKR:s rekommendationer  

37 
 
 
 
 

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  
Enhetschef  

 

38 Fastställa ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare  Familjehemssekreterare 
Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef  

Enligt de ersättningsnivåer som gäller för gode 
män i Borås Stad  



   DELEGATIONSORDNING  
 
 

18 
 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
Återkrav av kostnader och avgifter mm  
39 Eftergift av avgift 9 kap 4 § SoL Metodhandledare Myndighet 

Enhetschef  
 

 

40 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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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
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 utföras. 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 Upphörande om beslut om umgänge eller hemlighållande 
av vistelseort 14 § 2 st p 1 och 2 LVU 
 

14 § 3 st LVU Socialutskott   

17 
 

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande 
behövs  
 

13 § 2 st LVU Socialutskott   

18 
 

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

19 
 

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

Flyttningsförbud 
20 
 
 

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  
21 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  

 

22 
 

Ansökan hos Förvaltningsrätten om flyttningsförbud 25 § LVU Socialutskott   

23 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 

 

24 
 

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st LVU Socialutskott   

25 
 

Beslut om upphörande av flyttningsförbud  26 § 2 st LVU Socialutskott  

26 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  
27 Särskilt övervägande om överflyttning av vårdnaden enligt 

6 kap 8 § Föräldrabalken  
 

13 § 3 st LVU Socialutskott    

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

särskilt utsedd kontaktperson  
 

22 § 1 st p 1 LVU Socialutskott   

29 
 

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

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

Socialutskott   

31 
 

Att förebyggande insats ska upphöra  
 
 

21 § 1 och 3 st LVU Socialutskott   
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
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 
 

 

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 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
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  

 

Anmälningar och underrättelser till annan myndighet  
18 Ändrad utbetalning av barnbidrag   16 kap 18 § SFB Socialsekreterare 

Metodhandledare 
Enhetschef  

 

19 Underrättelse till Försäkringskassan om att ett barn som 
uppbär barnbidrag och/eller underhållsstöd placeras i 
familjehem eller HVB-hem respektive återflyttas tillbaks till 
boförälder  
 

16 kap 18 § SFB 
18 kap 19 § SFB 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
20 
 

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

106 kap 13 § SFB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef 

 

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

Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

Placering av barn över nationsgränserna  
22 
 

Godkänna att en utländsk myndighet placerar ett barn i 
Sverige  

6 kap 11a § SoL Socialutskott  
 

 

23 
 

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

Adoptioner  
24 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   

25 
 

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

Socialutskott  

26 Nämndens samtycke till fortsatt adoptionsförfarande vid 
samtycke  

6 kap 14 § SoL Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
 

 

27 Nämndens samtycke vid fortsatt adoptionsförfarande vid 
ej samtycke 

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

Socialutskott  

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

 

29 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  
 

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  
Metodhandledare 
Enhetschef  
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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 Beslut om att avge yttrande gäller då 
Socialutskottets beslut inte kan inväntas;  
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 / domstol  
5 
 

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

6 Rättelse av beslut, delegat i ursprungsbeslut  36 § FL Enhetschef  
Verksamhetschef  

Att avge yttrande gäller då Socialutskott/ 
Nämnds beslut inte kan inväntas;  ordförande, 
vice ordförande, 2:e vice ordförande 

7 Beslut att avvisa överklaganden som har kommit in för 
sent 

45 § FL Delegat i ursprungsbeslut  
Enhetschef 

 

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

Delegat i ursprungsbeslut 
Enhetschef 

 

9 Överklaga och i förekommande fall begära inhibition av 
beslut  

42 § FL 
48 § FL 

Delegat i ursprungsbeslut  
Enhetschef 

 

10 Överklaga Migrationsverkets beslut gällande statlig 
ersättning samt yttrande  

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   

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  

 

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  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
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 
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 
Anmäls till nämnd  
 

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  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
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  

 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
ifo@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Vanja Myrén Grönlund  
Handläggare 
 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-12-15 
 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00214 1.1.3.1 
 

  

 

Samverkansavtal Mini-Maria  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna samverkansavtalet 
mellan Individ- och familjeomsorgsnämnden i Borås och Västra 
Götalandsregionen genom Södra hälso- och sjukvårdsnämnden om en  
Mini-Maria-mottagning.        

Sammanfattning  
Verksamheten vid Mini-Maria i Södra Älvsborg har två huvudmän VGR och 
Borås stad. 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har redan godkänt avtalet mellan regionen 
och Borås Stad. Avtalet gäller i 2 år 2021 - 2022 och IFO kommer att skriva 
underavtal med de övriga 6 kommuner i Sjuhärad som är med i samverkan.               

Ärendet i sin helhet 
Verksamheten vid Mini-Maria i Södra Älvsborg har två huvudmän. VGR och 
Borås Stad. Genom behovsanalys och lokala förutsättningar ska VGR och 
Borås Stad tillsammans komma överens om hur de övergripande målen ska 
förverkligas. Övergripande styrning leds av styrgrupp för Mini-Maria genom 
Närvårdssamverkan med representanter från samtliga avtalskommuner.  

Borås Stad tar huvudansvar för det psykosociala stödet genom service eller 
biståndsinsatser från hemkommunen samt nätverksarbete, enskilt samt 
familjeinriktat samtalsstöd samt familjeutbildning. Kommunen har även vidare 
huvudansvar för samverkan med polis och skola, samt psykosociala utredningar 
och bedömningar.  

Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden har redan godkänt avtalet mellan regionen 
och Borås Stad. Avtalet gäller i 2 år, 2021-2022 och Individ och 
familjeomsorgsförvaltningen kommer att skriva underavtal med de övriga sex 
kommuner i Sjuhärad som är med i samverkan. 

Beslutsunderlag 
Avtal Mini-Maria                                 

Samverkan 
Ärendet har 2020-12-03 samverkats med de fackliga organisationerna.  



Borås Stad 
  Sida 
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Beslutet expedieras till 
Berörda avtalsparter.  
 
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Hans Abrahamson  
Förvaltningschef 
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§ 189 

Samverkansavtal mellan södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Borås stad om Mini-Maria 

Diarienummer HSNS 2020-00144 

Beslut 

1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner för sin del 

samverkansavtalet om Mini-Maria mellan södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden i Borås stad 

Jäv 

Mats Tolfsson (S) deltar inte i beslutet på grund av jäv. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I vårdöverenskommelsen för 2021 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 

Regionhälsans styrelse anges att en Mini-Maria-verksamhet ska startas den 1 

januari 2021. Mini-Maria är en mellan kommun och region integrerad mottagning 

vars syfte är att motverka alkohol-, drog- och spelmissbruk bland ungdomar. 

En verksamhetsbeskrivning för hur en Mini-Maria-verksamhet kan organiseras 

och drivas i Södra Älvsborg har utformats inom ramen för ett tidigare 

projektarbete.  

Verksamhetsbeskrivningen ligger till grund för utformningen av det här 

samverkansavtalet med Borås stad. Regionhälsan ansvarar för regionens del i 

verksamheten, och Borås stad ansvarar för den kommunala delen. Övriga 

kommuner som är intresserade av att delta i samverkansarbetet, genom 

delfinansiering, tecknar avtal med Borås stad.  

Samverkansavtalet innehåller beskrivningar av hur parterna ska samverka, vad det 

övergripande målet är för verksamheten, styrgruppens roll och sammansättning, 

finansiering, uppföljning samt vad som gäller vid exempelvis ändringar och 

tillägg till avtalet, med mera. 

Samverkansavtalet gäller för perioden 2021-01-01–2022-12-31. Om ingen av 

parterna säger upp avtalet förlängs det med ytterligare ett år i taget. 

 

Tillgänglighet 
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År 2021 är en uppstartsfas, vilket innebär att verksamheten kommer att byggas 

upp över tid. Målsättningen är att ha en huvudmottagning i Borås, samt att 

personalen vid behov ska kunna åka ut till närmottagningar i de kommuner som 

har avtal med Borås stad.  

 

Budget 

Respektive part har arbetsgivaransvaret för sin personal och svarar för dess 

kostnader samt för huvudmannaspecifika kostnader som sammanhänger med de 

insatser som utförs. 

Parterna är överens om att dela lika på gemensamma kostnader. 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter Regionhälsan enligt faktiskt kostnad 

2021, dock maximalt 3 000 000 kr. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-23 

 

Skickas till 

• Individ- och familjeomsorgsnämnden i Borås stad, för kännedom 

• Styrelsen för Regionhälsan, för kännedom 

• Karin Holm Kaloczy, för kännedom 
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    Avtalsparter:  
 

 Västra Götalandsregionen, genom  
 

södra hälso- och sjukvårdsnämnden  
 

 och  

 

Borås stad genom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 

 Vårdgivare:  

 

 Mini Maria Södra Älvsborg 

 

Samverkansavtal 2021–2022  
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1. Avtalsparter  
Detta avtal har träffats mellan Borås stad org. nr. xxxxx , genom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och Västra Götalandsregionen org. nr 23212000- 0131 genom södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden.  
 
2. Avtalstid och uppsägning av avtal  
Avtalet gäller under perioden 2021-01-01–2022-12-31. Vardera parten äger rätt att säga upp 
avtalet. I det fall någon av parterna önskar säga upp avtalet ska skriftlig framställan ske senast 15 
månader innan önskat avslut.  
 
3. Avtalsförutsättningar  
Detta är ett avtal om att erbjuda rådgivning och tidiga insatser för ungdomar med missbruk och 
beroende. Avtalet reglerar samtliga villkor under avtalsperioden. Avtalet ska för att bli gällande 
skrivas under av Individ- och familjeomsorgsnämnden i Borås stad samt Västra 
Götalandsregionen genom södra hälso- och sjukvårdsnämnden.  
 
4. Bakgrund  
 
Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården 
vilket regleras bl.a. i Socialtjänstlagen (SoL) och i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Sedan 1 
juli 2013 finns även en lagstadgad skyldighet för kommuner och landsting att ingå 
överenskommelser om samarbete kring personer med missbruk och beroende av alkohol, 
narkotika och andra beroendeframkallande medel. 
 
Under 2017 och 2018 har ett förberedande arbete skett i Närvårdsamverkan Södra Älvsborg 
på uppdrag av Delregionalt Politiskt Samråd (DPS), och södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
har bidragit med medel för finansiering av ett projekt med syfte att starta upp en mellan 
kommun och region integrerad mottagning av typen Mini-Maria. Detta då det ligger i linje 
med lagstiftning och de överenskommelser som har slutits på såväl nationell som regional 
nivå.  
 
Projektet Mini-Maria Södra Älvsborg har under perioden 2018–2020 arbetat fram ett konkret 
förslag på en modell för hur en Mini-Maria mottagning kan organiseras och drivas i 
samverkansområdet. 
  
En verksamhetsbeskrivning för Mini-Maria har utformats och godkänts av styrgruppen för 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Verksamhetsbeskrivningen är utgångspunkten för detta 
samverkansavtal. 
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5. Avtalsform  
Avtalet har sin utgångspunkt i att respektive part avsätter resurser och kompetens för ett 
gemensamt arbete vid Mini Maria. Detaljfrågor regleras i verksamhetsbeskrivningen för Mini-
Maria som har beslutats av styrgruppen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 
 
 
6. Förutsättningar och inriktning  
Parterna har ett gemensamt ansvar för att motverka drogmissbruk hos ungdomar. Västra 
Götalandsregionen ansvarar för den verksamhet som följer av detta avtal och som omfattas av 
Hälso- och sjukvårdslagen. Borås stad ansvarar för den del av verksamheten som följer av detta 
avtal och som åvilar primärkommun enligt lag. Inriktningen är att omfattningen av resurser är 
ungefär lika stora från respektive part.  
 
För att skapa en samsyn har parterna gemensamt utarbetat en verksamhetsbeskrivning för 
verksamheten. I denna beskrivs förutsättningar för den gemensamma verksamheten vid Mini 
Maria. Verksamheten ska i tillämpliga delar följa de mål- och inriktningsdokument som antagits 
av parterna samt de övergripande riktlinjer som gäller för respektive hälso- och sjukvård och 
primärkommunal verksamhet.  
 
7. Åtagande och finansiering  
Vårdgivaren ska följa vid var tid gällande konventioner, lagar, förordningar, föreskrifter och 
Västra Götalandsregionens egna riktlinjer och policyer, som på något sätt berör avtalet och dess 
uppdrag.  
Parterna åtar sig att arbeta enligt den gemensamt framtagna verksamhetsbeskrivningen.  
Respektive part åtar sig att se till att bemanning sker av Mini Maria i enlighet med 
verksamhetsbeskrivningen. Parterna ska aktivt verka för att hitta förutsättningar för en optimal 
samverkan och samordning.  
I respektive parts åtagande ingår även att finansiera driftskostnader, lokalhyra och övriga 
omkostnader som sammanhänger med uppdraget.  
Parterna är överens om att dela lika på kostnader för gemensamt nyttjande av lokaler, 
kontorsutrustning, för gemensam utbildning och handledning.  
 
Respektive part har arbetsgivaransvaret för sin personal och svarar för dess kostnader samt för 
huvudmannaspecifika kostnader som sammanhänger med de insatser som utförs. 
 
År 2021 är en uppstartsfas, vilket innebär att verksamheten kommer att byggas upp över tid. 
Målsättningen är dock att på längre sikt uppnå en tillgänglighet som är i nivå med vad som 
anges i verksamhetsbeskrivningen.  I verksamhetsbeskrivningen anges att det ska finnas en 
huvudmottagning i Borås, samt att personalen vid behov ska kunna åka ut till närmottagningar 
i de kommuner som har hängavtal med Borås stad. 
 
  
Parterna ska erbjuda besök som uppfyller den nationella vårdgarantins krav på tillgänglighet.  
 
Regionhälsans uppdrag avseende Mini-Maria regleras i vårdöverenskommelsen mellan 
Regionhälsans styrelse och södra hälso- och sjukvårdsnämnden.  
 
8. Information  
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Parterna förbinder sig att informera varandra om beslut, uppdrag och andra förhållanden som 
har betydelse för avtalets tillämpning. Borås stad och Västra Götalandsregionen ska informera 
varandra om ändrade förutsättningar som påverkar förutsättningarna för att fullfölja åtagandena 
i detta avtal.  
Parterna ansvarar gemensamt för information till invånarna avseende förändringar i 
verksamheten, öppettider och andra förändringar som är av relevans för invånarna. Parterna 
ansvarar gemensamt för information och hänvisning till annan vårdgivare då den egna 
verksamheten inte har öppet.  
 
9. Rapportering och uppföljning  
Vårdgivaren ska samarbeta med Beställaren i frågor som rör uppföljning och analys av 
verksamheten samt utveckling av vårdens kvalitet, produktivitet och effektivitet. Beställaren 
ansvarar för utformningen av uppföljningarna, innefattande former, innehåll och tidpunkter 
härför. Årsuppföljning ska lämnas senast den 15 februari respektive år och ska omfatta Mini 
Marias samlade verksamhet.  
 
En årlig uppföljning i form av skriftlig årsberättelse från Mini-Maria mottagningen som 
innehåller information om arbetet på mottagningen under året ska redovisas under januari 
påföljande år, undantaget första året i drift. Årsberättelsen skall minst innehålla 
ärendestatistik, information om drogutveckling, belastning, ekonomi, avvikelser samt 
utveckling i övrigt. Årsberättelsen lämnas till representanten från respektive kommun i 
styrgruppen. Årsberättelsen upprättas av verksamheten. Borås stad, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen har ansvar för att kalla till årliga styrgruppsmöten och möten för 
operativa frågor.  
 
Beställaren äger rätt att följa upp verksamhet och prestationer samt försäkra sig om att 
vårdgivaren uppfyller sina åtaganden enligt avtalet. Uppföljningen syftar också till att skapa en 
grund för gemensam utveckling av vården och vårdgivarens uppdrag. Uppföljningen ska även 
tillgodose medborgarnas rätt till insyn.  
 
10. Ersättning och fakturering  
Finansiering av gemensamma resurser som parterna ska dela lika på enligt ovan ska regleras 
genom fakturering enligt … 
 
Avsnittet ska kompletteras. 
 
Ersättningen till Regionhälsan för uppdraget avseende Mini Maria regleras i 
vårdöverenskommelsen mellan Regionhälsans styrelse och södra hälso- och sjukvårdsnämnden.  
 
 
11. Ändringar och tillägg till avtalet  
Parterna är införstådda med att villkor och förutsättningar för den verksamhet som avtalet avser 
kan komma att förändras till följd av ny lagstiftning, beslut hos respektive huvudman eller annan 
omständighet. Skulle sådana förändringar innebära att justering av avtalets innehåll är påkallad 
ska parterna i samförstånd arbeta för att göra justeringar på det för båda parterna bästa sättet. 
Endera parten äger rätt att begära omförhandling av avtalet. För att ändringar och tillägg till 
avtalet ska vara giltiga krävs skriftligt godkännande av båda parter. 
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12. Förtida upphörande  
Var och en av parterna äger rätt att säga upp avtalet i förtid om den andra parten åsidosätter 
sina skyldigheter enligt avtalet. Avtalet upphör att gälla den dag som anges vid den skriftliga 
anmaningen. Förtida upphörande av avtalet ska ske skriftligt och utan oskäligt uppehåll efter det 
att den omständighet som åberopas som uppsägningsgrund blivit känd för den uppsägande 
parten.  
Om avtalet sägs upp i förtid på grund av kontraktsbrott är den part som brutit mot avtalet 
skyldig att till den uppsägande parten utge skadestånd i enlighet med allmänna 
kontraktsrättsliga principer.  
 
13. Befrielsegrunder  
Vardera parten befrias från sina åtaganden om parts fullgörande försenas, förhindras eller blir 
oskäligt betungande på grund av oförutsägbar händelse som parterna inte kan råda över (force 
majeure). Part är dock skyldig att i första hand vidta åtgärder för att begränsa skadan.  
Som force majeure betraktas bland annat krig eller krigsliknande tillstånd, eldsvåda, 
arbetskonflikt eller beslut av överordnad myndighet eller regering, under förutsättning att dessa 
omständigheter hindrar fullgörandet av avtalet. Den part som önskar åberopa en sådan 
omständighet ska omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om den uppkomna 
omständigheten.  
Så snart force majeure upphört ska part underrätta den andra parten samt ange när fullgörandet 
av de åtaganden som försenats på grund av force majeure beräknas ske.  
 
14. Tvist  
Tvist rörande detta avtal ska i första hand avgöras i förhandling mellan parterna. Finner parterna 
ingen lösning ska tvist om avtalets tillkomst, tolkning och tillämpning eller giltighet avgöras enligt 
gällande svensk rätt i allmän domstol. Dnr HSNG 2018-00129 Dnr 7  
 
 
15. Avtalstecknare  
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  
 
 
 
 

 
Borås Stad   Västra Götalandsregionen                  
Individ- och familjeomsorgsnämnden  Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
Datum   Datum 
 
 
 
Namnförtydligande och titel Namnförtydligande och titel 
   
             
 
__________________________ __________________________ 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
ifo@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Svensson  
Handläggare 
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Datum 
2020-12-05 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00210 1.2.3.25 
 

  

 

Hemlöshetskartläggning 2020  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna 2020 års hemlöshetskartläggning.        

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Varje år 
genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som 
visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Analys av 
undersökningen har gjorts i samverkan med representanter från sociala klustret. 
och uppföljning presenteras utifrån de målområden som finns beskrivna i 
”Program mot hemlöshet i Borås Stad”.                

Beslutsunderlag 
Kartläggning av hemlöshet och uppföljning av program mot hemlöshet i Borås 
Stad, 2020                                

Samverkan 
Ärendet har 2020-12-03 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 
 
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Hans Abrahamson  
Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se


 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 2020 
Handläggare: Vanja Myrén, Verksamhetschef, 033-35 33 83 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartläggning av hemlöshet och uppföljning 
av program mot hemlöshet i Borås Stad, 

2020 
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Bakgrund 
Program mot hemlöshet antogs av Kommunfullmäktige 2013-08-22 och reviderades 2017-08-17. 
Syftet med programmet var en del i att hindra att hemlöshet uppstår. Programmet utgår från de 
fyra målområden som Regeringen presenterade 2010. Individ- och familjeomsorgsnämnden har i 
uppdrag att årligen kartlägga hemlösheten i Borås, analysera om kommunens insatser har gett 
konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till Kommunfullmäktige. Denna skrivelse innefattar 
kartläggning av hemlösheten samt en uppföljning av de målområden som program mot 
hemlöshet bygger på. 
 

Kartläggning av hemlösheten 
År 2006 genomfördes en lokal kartläggning av hemlöshet i Borås för första gången. Sedan dess 
har kartläggningen genomförts årligen i Borås Stad, förutom 2011 och 2017 då det gjordes en 
nationell kartläggning av Socialstyrelsen. Nedan följer uppgifter kring tillvägagångssätt och 
resultatet av årets kartläggning.  
 

Uppgiftslämnare och omfattning 
Vid undersökningen 2020 har förfrågan skickats till medarbetare inom Borås Stads socialtjänst, 
dvs. Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen.  
 
Respektive förvaltning har besvarat ett formulär för varje person som under vecka 36 befann sig i 
någon hemlös situation. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har valt att följa de nationella 
direktiven och använder därmed Socialstyrelsens definition av hemlösa (se sida 5). Socialstyrelsen 
definierar även vilka personer som inte omfattas av den nationella kartläggningen.  
 
Kartläggningen baseras även på Socialtjänstens ansvarsområde. Det finns därför flera hemlösa 
grupper/personer som inte registreras i denna kartläggning. Det kan vara grupper som är 
hemlösa utifrån en strukturell hemlöshetsproblematik och inte främst utifrån en social 
problematik. Exempel på sådana grupper kan vara studenter, inneboende, separerade och unga 
vuxna som bor hos föräldrarna men som önskar eget boende.  
 

Analysunderlag 
Utöver enkätundersökningen som görs årligen med vecka 36 som mätvecka har information 
inhämtats från vräkningsförebyggande enheten, personliga ombud och boendesociala enheten. 
Statistik från enkätundersökningen har sammanställts i tabeller och diagram och olika 
korsjämförelser har gjorts. Resultatet av enkätundersökningen tillsammans med övriga inkomna 
uppgifter ligger till grund för hemlöshetskartläggningen i sin helhet.  
 

Samverkan i analysarbetet 
Årets rapport bygger på dialog med medarbetare inom flera av Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningens enheter samt gemensam analys gjord tillsammans med 
representanter från Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen.  
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Socialstyrelsens definition av hemlöshet 
I dagligt tal används begreppet hemlös, för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad 
till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar människor 
som har någonstans där de vistas, men som på olika sätt har en osäker boendesituation.  
 
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i 
för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar både personers 
akuta brist på tak över huvudet och mer långvariga boendeformer som beträffande 
kontraktsform inte kan jämställas med eget boende. 
 
Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen av hemlöshet i samband med mätningen 
både 2011 och 2017 vilket försvårar vissa jämförelser av resultaten över tid.  
 
 

Hemlöshetssituationer  
 
Situation 1- Akut hemlöshet Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, 
skyddade boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, 
trappuppgångar, tält eller motsvarande.  
 
Situation 2 - Institutionsvistelse och stödboende En person är intagen/inskriven på antingen; 
kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-institution eller stödboende inom 
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska flytta inom tre månader efter mätveckan, men 
utan egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha 
skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.  
 
Situation 3 - Långsiktiga boendelösningar En person bor i en av kommunen ordnad 
boendelösning som försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller 
motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det 
handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn, 
särskilda villkor eller regler.  
 
Situation 4 - Eget ordnat kortsiktigt boende En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos 
kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter 
mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande 
verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna 
hemlöshetssituation gäller under mätveckan.  
 
Följande grupper ingår inte i denna kartläggning:  
1. Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU  
2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS  
3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd  
4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom socialtjänsten  
5. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring 
där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare).  
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Resultat av kartläggningen 
 
Totalt antal personer i hemlös situation 
År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Antal registrerade 
hemlösa personer 331 363 319 264 354 377 309 

 
 
I årets enkätundersökning inkom totalt 360 enkätsvar. Efter eliminering av dubbelrapportering 
kvarstår 313 unika personer. 15 % av inrapporterade personer i hemlös situation var 
dubbelrapporterade, vilket innebär att de är aktuella inom mer än en förvaltning. Av de 313 
personerna som registrerats var fyra personer under 18 år. De fyra ungdomarna har räknats bort i 
alla tabeller utom åldersfördelningen. Ungdomarna har föräldrar som har ansvar att tillgodose 
barnets behov av bostad då föräldrarna har försörjningsplikt för sina barn. Totalt registrerade 
personer enligt socialstyrelsens definition och som är över 18 år är därmed 309 till antalet.  
 
Mellan åren 2017 och 2019 ökade antalet registreringar av hemlösa personer relativt kraftigt, från 
264 då undersökningen gjordes på nationell nivå av Socialstyrelsen till 377 förra året. I år har 
dock antalet minskat till 309. 
 
 
Situation 1 
Årtal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Situation 1 14 11 19 17 29 36 25 20 25 28 42 38 35 37 34 35 

 
Över tid kan urskiljas en ökning av personer registrerade i hemlöshetssituation 1. De senaste fem 
åren har antalet varit relativt stabilt med en variation på 34 till 38 personer.   
 
Fördelning av boendesituation i situation 1 2018 2019 2020 
Offentliga utrymmen/Utomhus 4 5 4 
Tält       
Husvagn/Campingstuga 5 2   
Härbärge/Akutboende (Badhusgatan) 10 13 7 
Hotell/Vandrarhem   1   
Tillfällig logi (Jourboende/Korttidsboende) 2 3 1 
Skyddat boende (inkl. kvinnojour) 4 4 11 

Annat, ange vad:| 1 1 5 

Vet ej 2 5 7 
Totalt 37 34 35 

 
I situation 1 är det färre som uppehåller sig i husvagn/campingstuga eller på 
Härbärget/akutboendet. Det är dock fler som beviljats skyddat boende. Alla som registrerats 
under skyddat boende är kvinnor.  
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Situation 2  

Årtal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Situation 2 18 12 11 22 17 24 90 55 67 34 28 21 38 61 90 73 

 
Antalet individer som befinner sig i situation 2 var relativt lågt under 2005 till 2010. 2011 var 
antalet högt för att sedan minska fram till 2016. 2017-2019 ökade antalet personer i situation 2 
kraftigt, men i år har antalet minskat något.  
 
 
Situation 3 

Årtal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Situation 3             150 144 139 213 194 193 107 157 153 133 
 
Antalet individer i situation 3 ligger i nivå med förra årets resultat. Det finns ingen naturlig 
förklaring till varför antalet 2017 var så lågt. Däremot kan konstateras att den nedåtgående 
trenden från 2014 och framåt kan härledas till att personer som får eget kontrakt ökat och antalet 
beviljade sociala kontrakt minskat.  
 
 
Situation 4  

Årtal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Situation 4 63 41 62 58 46 49 94 62 59 55 95 64 84 99 100 69 
 
Antalet som bor tillfälligt och/eller kontraktslöst hos släktingar, vänner och bekanta har varierat 
mycket under åren. I år är antalet lägre än vad det varit de tre senaste åren.  
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Könsfördelning inom respektive hemlöshetssituation 

 
 
Andelen män är större än andelen kvinnor i situation 2-4. I situation 1 är det fler kvinnor än män. 
I hemlöshetssituation 2 är andelen män störst. Fördelningen i situation 2-4 är likvärdig med 
föregående år.  
 

 
 
Antalet personer i situation 1 är likvärdig med tidigare år. Dock har en förskjutning då det gäller 
könsfördelningen skett. I situation 1 har andelen kvinnor ökat. Detta hänger samman med 
ovanstående tabell där boendesituationerna inom situation presenteras. Antalet som befinner sig 
på skyddat boende inklusive kvinnojour har ökat.  
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Antal månader/år i hemlös situation 

 
 
Det är färre personer inom alla intervaller. Tyvärr är det relativt många registratörer som uppger 
att de inte vet hur länge personen varit i hemlös situation.  
 
 
 
Antal hemlösa föräldrar med barn, 18 år eller yngre 

 
 
33% av de som befann sig i en hemlös situation under mätveckan har barn under 18 år. Antalet 
har minskat något från föregående år. I tabellen ovan presenteras antal barn utifrån de 
registreringar som gjorts. Det är inte alltid registratorn vet exakt hur många barn den hemlösa 
har. Därmed kan inte någon säker statistik kring antal barn rapporteras, men utifrån inkomna 
uppgifter är det minst 188 barn. Kontakten mellan barn och förälder skiljer sig åt och kan vara 
obefintlig, sporadisk eller att barnen bor växelvis eller stadigvarande med den hemlösa föräldern.  
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Fördjupad statistik gällande barn som bor växelvis eller stadigvarande hos 
en hemlös förälder. 

 
 

 
 
Det är 38 personer som är föräldrar till barn som är under 18 år där barnen bor växelvis eller 
stadigvarande hos den hemlösa föräldern. Flertalet av personerna har fler än ett barn. Flest 
hemlösa föräldrar med barn är det inom hemlöshetssituation 3, men det är även ett stort antal 
inom hemlöshetssituation 4.  Inom situation 1  bor samtliga 9 barn tillsammande med sin 
mamma på skyddat boende. 
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Fördelning av försörjning 
Tidigare år har en tabell gällande försörjning presenterats. I år har den tabellen tagits bort. 
Statistiken visar inte på några större skillnader från år till år utan ligger relativt stabilt över tid.  
 
Cirka 35 % av personerna i hemlöshet får försörjningsstöd via ekonomiskt bistånd. En femtedel 
har någon form av sjukersättning eller aktivitetsersättning. Det har under de senaste åren varit 
cirka 20 personer som har lön från regelbundet arbete. Främst är det personer inom situation 3. 
10 % saknar helt inkomstkälla. Denna kategori har ökat något de senaste åren. Det är flest 
personer inom situation 2 och 4 som saknar inkomstkälla.  
 
 
Bidragande faktorer till hemlöshet 

 
 
 
Registratorerna har bedömt att drygt hälften av personerna har missbruks-/beroendeproblematik. 
Andelen personer med missbruks-/beroendeproblematik har ökat sedan föregående år, men har 
varierat de senaste åren.  
 
31 % har vräkts från sin bostad och 21% uppges ha en psykisk ohälsa som grund för 
hemlösheten. Gällande orsaken att personen inte godkänns på bostadsmarknaden har andelen 
fluktuerat mellan 16% och 23 %  mellan 2016 och 2020.  
 
Antal registrerade personer i hemlöshet är 309 och totalt har 540 bidragande faktorer angetts. 
Registratorerna har haft möjlighet att som mest rapportera två orsaker, vilket medför att det kan 
finnas fler orsaker till hemlösheten. Slutsats kan dras att det i flertalet fall finns mer än en orsak 
till hemlösheten. Därmed kan klarläggas att hemlöshet är en komplex fråga och att samverkan 
mellan flera olika aktörer behövs och är viktigt även i arbetet att förebygga hemlöshet.  
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Åldersfördelning 

 
 
Det är en relativt jämn fördelning inom åldrarna 18-64 år. Det är dock färre som är i åldern 65 
år och äldre.  
 
 
 

 
 
Inom situation 1 är det flest i åldern 18-25 år. Hemlöshet inom situation 1 och 2 är högre i de 
yngre åldrarna medan det minskar med en högre ålder. I situation 3 är det flest i åldern 46-55 
men även många i åldersspannet 56-64 år. I situation 4 är åldrarna lite mer varierande.  
Personer som är 65 år och äldre befinner sig främst i situation 3. Varav ungdomarna som är 16-
17 år är en placerad på institution och tre befinner sig i situation 4 hos familj, släkt, vänner och 
bekanta. 
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Analys av hemlöshetskartläggning och uppföljning av 
målområden 
 

Målområde 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och 
erbjudas insatser efter behov. 
 
Situation 1 – akut hemlöshet 
Den akuta hemlösheten dvs. situation 1 har legat på en relativt konstant nivå de senaste åren. 
Detta trots att befolkningen ökar och vi vet att den strukturella hemlösheten och placeringar i 
skyddat boende ökat. Inom situation 1 redovisas personer som har tillfällig logi såsom 
jourboende, korttidsboende och skyddat boende genom insats beviljad via socialtjänsten. Vid en 
särredovisning av personerna som var placerade i tillfällig logi och på skyddat boende 
(kvinnojour) så har antalet personer inom situation 1 minskat från 31 år 2018, 27 år 2019 till 23 år 
2020. De som är akut hemlösa och som inte har tak över huvudet via socialtjänsten har utifrån 
detta minskat.  
 
Samtliga personer som placerats i skyddat boende är kvinnor. De kvinnor som är på 
kvinnojouren har ofta ett annat boende, men kan för tillfället inte vistas där på grund av 
exempelvis våld i nära relation. Under vecka 36 var det fler på kvinnojouren än vad det varit 2018 
och 2019, vilket påverkar antalet akut hemlösa i Borås Stad.   
Anledningen till ökningen är inte definierad på gruppnivå eftersom det rör sig om ett 
förhållandevis litet antal. Dock uttrycker relationsvåldsenheten generellt sett att många av deras 
placeringar gäller hedersvåld med stora risker för framtida våld. Många nyanlända som kom 2015 
har etablerat sig och levt här ett tag nu. I takt med att personer får mer information och kunskap 
samt att relationsvåldsenheten blivit mer etablerad är det fler som efterfrågar stöd och hjälp i 
samband med hedersvåld. Relationsvåldsenheten har även blivit mer etablerad i samhället i stort, 
att fler känner till enheten och vad man kan få hjälp med, vilket påverkar inflödet av ärenden. 
Covid-19-epidemin är ytterligare något som kan ha gett effekt på att relationsvåldet ökat. 
Kvinnojourer nationellt har uttryckt att mer hemarbete, färre resor, uppsägningar och sämre 
ekonomi påverkar och sätter större press på relationer, vilket i sin tur kan öka våld och utsatthet 
för våld.  
 
Bostad först 
I maj 2019 beslutades att de grundläggande formerna för modellen Bostad först ska fortsätta gälla 
i samverkan mellan AB Bostäder och Individ- och familjeomsorgsnämnden. Modellen grundades 
i USA och innebär att hemlösa personer med psykisk ohälsa och annan problematik såsom 
missbruk får ett eget förstahandskontrakt. Syftet är att tryggheten i att ha eget hem ger möjlighet 
till att arbeta med annan problematik som personen eventuellt har. Det ställs inga krav på att 
personen ska genomgå någon typ av behandling eller ta emot andra insatser för att få bostaden. 
Däremot är motivationsarbetet i det integrerade sociala stödet viktigt i sammanhanget.  
 
Uppföljning med AB Bostäder sker varje vår och modellen Bostad först förespråkas från både 
AB Bostäder och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Ett kriterium för att få Bostad först 
utifrån modellen är att personerna inte har skulder till AB bostäder sedan tidigare. 
Förutsättningar att hitta klienter för Bostad först utifrån detta kriterium är svårt, då flertalet inom 
denna målgrupp har skulder sedan tidigare. De flesta kommuner i Sverige har gått ifrån den 
grundläggande modellen från USA, där personen får eget kontrakt omgående, till att personen 
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först får ett andrahandskontrakt som efter ett eller två år går över i ett eget förstahandskontrakt. 
Dialog om hur Bostad först kan bli mer flexibelt och på så sätt bli mer tillgängligt för fler 
personer i Borås Stad pågår. 
 
Akutboende 
En arbetsgrupp med tjänstepersoner och politiker arbetade under 2018 fram förslag att förändra 
stödboendet Klintesvängs 7 akutplatser till drogfria biståndsbedömda platser. Förändringen 
genomfördes 2019. I samband med den förändrade inriktningen av ett antal platser inom 
stödboendet Klintesväng har en samordnare anställts med fokus på förbättrade arbetssätt bland 
annat gällande planering och delaktighet. Sedan boendet enbart har drogfria platser har 
förutsättningarna att hjälpa klienterna till en mer långsiktig boendelösning ökat.  
 
Ytterligare förändringar gällande akutboende gjordes i och med att akutboendet på Badhusgatan 
1A utökade sina öppettider inför sommaren 2019. Numera har akutboendet öppet året runt och 
beläggningen fluktuerar mellan 40 och 65 % under året utan några tydliga årstidsskillnader.  
 
I Socialstyrelsens uppföljningsrapport Hemlöshet - många ansikten, mångas ansvar påtalas vikten 
av att kommuner och landsting tillsammans utvecklar ett uppsökande arbete för att kunna möta 
människor på härbärgen och akutboenden så att de kan komma vidare till ordinarie socialtjänst 
och fortsatta insatser. I linje med detta och i samband med utökade öppettiderna på akutboendet 
Badhusgatan 1A ändrades även regelverket kring användandet av platserna. Det är numera tillåtet 
att tillbringa upp till 10 nätter under en månad på akutboendet utan biståndsbedömning. Efter de 
10 nätterna uppmanas besökarna att ansöka om hjälp utifrån sin situation. Flertalet av de som 
besöker Badhusgatan har sedan tidigare kontakt med socialtjänsten, främst inom 
Arbetslivsförvaltningen eller Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Behovet bedöms och 
därmed finns möjlighet att beviljas fler nätter på akutboendet eller någon annan insats som anses 
lämplig. Den politiska ambitionen med det förändrade regelverket och arbetssättet var att det 
skulle ge bättre förutsättningar att stödja personer i akut hemlöshet till en mer långsiktig 
boendelösning.   
 
Under 2020 har 24 unika personer beviljats bistånd på akutboendet Badhusgatan 1A. Av dem är 
det fyra som har fortsatt biståndsbeslut på Badhusgatan i oktober månad, ungefär hälften av dem 
har löst sin boendesituation själva, har inte längre någon kontakt och besöker inte längre 
akutboendet. Knappt hälften av dem har beviljats en mer långsiktig kommunal insats. Merparten 
av dem som nyttjar platserna på akutboendet är EU-migranter och personer som varit där längre 
än tio dagar och därmed har ett biståndsbeslut. Flera av dessa har mer än ett biståndsbeslut 
gällande akutboendet på Badhusgatan och i dialog med handläggare framkommer att det är ett 
långsiktigt relationsskapande arbete som skapat möjligheterna till det alternativ som slutligen gett 
en mer långsiktig lösning.  
 
Drygt 75 % av besökarna på Badhusgatan 1A är män. Utifrån synpunkter från kvinnor som kom 
till boendet och som uttryckte en otrygghet är platserna numera fördelade utifrån kön. Av de 
sexton platserna är tio avsatta för män och sex avsatta för kvinnor. Sedan början av november 
månad har dock platserna reducerats till nio varav sex för män och tre för kvinnor. Denna 
anpassning har gjorts utifrån rådande omständigheter på grund av pandemin.  
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Målområde 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis 
kriminalvårdsanstalt eller behandlingshem, som inte har ordnad 
bostad inför utskrivning.  
 
Situation 2 - institutionsboende 
Antal personer i situation 2 har minskat något i år jämfört med föregående år. En orsak kan vara 
att enkäten förtydligats och att det enbart gäller personer som befinner sig på institution där 
placeringen planeras att avslutas inom tre månader. Flera av de personer som befinner sig på 
institution har en placering som inte kommer att avslutas inom tre månader.      
 
Unga vuxna 
Främst är det yngre personer mellan 18-25 år och 26-35 år som står för den största delen inom 
situation 2. År 2017 startade enheten unga vuxna för målgruppen personer 18-25 år med 
missbruksproblematik. Under 2018 och 2019 har antalet ansökningar inom åldersspannet 18-20 
år ökat markant jämfört med tidigare år. Flera av de inkomna ansökningarna kommer från unga 
vuxna som inte får eller kan bo kvar hemma av olika anledningar. Om orsaken är att 
hemlöshetsproblematiken har ökat för de unga vuxna eller om målgruppen synliggjorts och fler 
vet vart de ska vända sig är svårt att veta.  
 
En problematik som är förhållandevis ny är att personer som exempelvis bor på stödboende idag 
inte kommer vidare efter att stödbehovet tillgodosetts. Dessa personer har oftast enbart behov av 
en bostad, men de har inte möjlighet att lösa sin boendesituation.  
 
Lars Kaggsgatans stödboende 
Lars Kaggsgatans stödboende är ett internt drogfritt stödboende som startade i oktober 2019. 
Förutom att stödja klienterna i fortsatt drogfrihet arbetar enheten med att stödja klienterna i att 
uppfylla sina mål . Genom stödet stärks klienternas möjligheter till bostad och försörjning. Flera 
av de som varit placerade har fått en egen bostad eller andrahandskontrakt och /eller påbörjat 
studier eller sysselsättning efter det att placeringen avslutats.  
 
Samverkan med Frivården 
Samverkan med Frivården sker kontinuerligt både i individärenden och på gruppnivå. Redan 
2018 öppnades upp för ökad samverkan och rutin för samverkan skulle upprättas. På grund av 
personalbyte inom Frivården, Frivårdens omorganisering och pandemin har arbetet med rutinen 
dragit ut på tiden, men kommer inom kort att börja gälla och implementeras i verksamheterna.  
 
 

Målområde 3: Underlätta inträde på den ordinarie 
bostadsmarknaden för dem som är i boendetrappor, 
träningslägenheter eller liknande boenden.  
 
Andrahandskontrakt 
Personer med socialt kontrakt, Boendesocialt stöd med andrahandskontrakt eller träningslägenhet 
ingår i hemlöshetssituation 3. Antalet i hemlöshetssituation 3 har haft en nedåtgående trend de 
senaste åren och fortsätter att minska. I oktober 2016 var det 41 beviljade sociala kontrakt och i 
oktober 2020 var det 19. Även antalet beviljade andrahandskontrakt med Boendesocialt stöd har 
minskat från 87 i oktober 2016 till 63 i oktober 2020.  
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Personer som har socialt kontrakt eller boendesocialt stöd med andrahandskontrakt har en 
individuell plan med mål som skrivs tillsammans med handläggare inom myndighetsutövningen.  
Målsättningen för denna typ av insats är alltid att personen ska få eget kontrakt inom ett år från 
att insatsen påbörjats. I samband med att boendeprocessen sjösätts och implementeras kommer 
även genomförandeplaner att upprättas för att tydliggöra målsättningen med den boendesociala 
insatsen.  
 
Situation 3 – långsiktig boendelösning 
73 av de 100 personer som 2020 har varit hemlösa i 4 år eller mer är i situation 3 och har ett 
socialt kontrakt eller bor långsiktigt ordnat boende i Borås Stads regi. Dessa personer ser sig 
oftast inte som hemlösa, då de har en bostad som de haft en längre tid. Även om det är en 
lägenhet i andra hand via Borås Stad räknar de ofta bostaden som sin egen. I vissa kommuner, 
såsom exempelvis Malmö Stad har man valt att inte innefatta personer med andrahandskontrakt, 
såsom sociala kontrakt och övergångsbostäder i hemlöshetskartläggningen. Definition av 
hemlöshet är en fråga att fundera ytterligare över i kommande arbete.   
 
Samverkan gällande budget- och skuldrådgivning 
Hösten 2019 påbörjades en utveckling av samverkansformer gällande budget- och 
skuldrådgivning genom Konsument Borås, försörjningsenheten och överförmyndarenheten. 
Trots att skuldrådgivning eller skuldsanering genomförs är det flera bostadsbolag som inte 
godkänner personer som har skulder som hyresgäster. Flera bostadsbolag ser inte heller 
försörjningsstöd som inkomst, varpå personen inte godkänns som hyresgäst. Utifrån rådande 
omständigheter kring pandemin har uppföljningsmöte kring samverkansformerna inte 
genomförts då denna text skrivs.  
 
 

Mål område 4: Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas.  
 
Vräkningsförebyggande arbete 
I arbetet för att motverka hemlöshet är det vräkningsförebyggande för kvarboende av största vikt. Den 
vräkningsförebyggande enheten arbetar med personer och familjer som av olika anledningar riskerar att 
vräkas/avhysas från sin bostad. Det kan handla om störningar, betalningsförelägganden, återkommande 
sena inbetalningar av hyra, orosanmälningar från hyresvärdar eller avhysningar. Det inkommer cirka 900 
ärenden per år. De ärenden, ca 150, som enbart gäller betalningsförelägganden där försörjningsenheten 
har ett ärende sedan tidigare förmedlas till Arbetslivsförvaltningen. De flesta 
bostadsbolagen/hyresvärdarna inkommer med betalningsföreläggande till vräkningsförebyggande enheten 
redan vid en månads utebliven hyresinbetalning.  
 
Sedan årsskiftet 2019/2020 har budgetanpassningar gjorts på vräkningsförebyggande enheten, vilket 
minskat personalresurserna. Numera arbetar två boendekonsulenter och en samordnare inom enheten.  
Innan anpassningarna sökte vräkningsförebyggande enheten upp samtliga personer i inkomna ärenden 
personligen. Enheten har behövt genomföra prioriteringar i arbetsuppgifterna och numera kontaktas 
enbart unga vuxna mellan 18 och 25 år, barnfamiljer och äldre, 65 år och äldre. Antalet ärenden kan 
variera mycket varje vecka varpå familjer med barn som enbart har umgänge kontaktas då det finns 
utrymme. Utifrån pandemin har även prioriteringar gällande äldre personer skett utifrån rådande riktlinjer.  
 
Coronapandemin har även inverkat på arbetsbelastningen under året. I februari månad inkom många 
ärenden vilket avtog relativt snabbt i mars månad. Under våren upplevs att hyresvärdarna var mer 
generösa med sena inbetalningar av hyran. De skickade själva påminnelser istället för att skicka ärendet 
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direkt till inkassoföretag, vilket skapade ett andrum. Under sommaren var inflödet hanterbart, men i 
september och oktober har fler ärenden än vanligt inkommit och trycket har ökat markant. Cirka 100 
ärenden per månad har inkommit.  
 
Medarbetarna på vräkningsförebyggande enheten upplever att möjligheten att fånga upp den 
nedprioriterade gruppen, 26-64 år minskat betydligt i och med minskade resurser och därmed förändrade 
arbetssättet.  
 

Barnperspektivet 
 
Under 2018 var det inte några familjer med barn som blev avhysta, men under 2019 var det 4 
familjer med 5 barn som blivit avhysta. Fram till och med oktober månad i år var det en familj 
som blivit avhyst. I familjen fanns fyra minderåriga barn.  
 
Eftersom bostaden utgör en väsentlig och viktig del i barns trygghet som påverkar möjligheten till 
en trygg kontext gällande både sociala kontakter och skolgång är det av stor vikt att barnen och 
dess familjer inte blir avhysta från sin bostad. Vräkningsförebyggande enheten arbetar med 
målgruppen och de gånger det finns brister i ansvaret kring bostaden eller om föräldrarna inte 
medverkar för en lösning av boendeproblematiken görs alltid en orosanmälan till Myndighet barn 
och unga som handlägger ärendet utifrån sitt regelverk.  
 
 

Övriga åtgärdsförslag riktade mot samtliga målområden 
 
Bostadsförsörjning 
2018 antogs en Översiktsplan som pekar ut en övergripande riktning för bebyggelse, 
infrastruktur, naturområden, handel, arbetsplatser med mera. Utifrån den har Borås Stads 
riktlinjer för bostadsförsörjning arbetats fram vilka antogs av Kommunfullmäktige i juni 2019.  
 
I dessa två styrdokument står att ”Borås ska verka för en bostadsmarknad som är öppen och 
tillgänglig för alla samt att en blandning av upplåtelseformer inom samma område stärker 
förutsättningarna för att människor med olika socialekonomisk bakgrund ska kunna bo i samma 
område.”  
 
I översiktsplanen och de tre tillhörande dokumenten redovisas vilka verktyg som kommunen kan 
använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen, vilka byggmöjligheter som finns i befintliga 
detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. Analysen ska fungera som ett 
kunskapsunderlag för byggaktörer och andra som är verksamma. I dokumenten står även 
beskrivet vilket ansvar nämnderna i det sociala klustret har.  
 
I riktlinjerna klargörs att kommunen har ett ansvar för bostäder för vissa särskilda grupper och 
att de kommunala bostadsbolagen ska:  

• Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper. 
• Godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst. 
• Tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. 
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Boverket genomför årligen en rapport om hur bostadsförsörjningen i kommunerna ser ut.  
Av 286 kommuner som besvarat enkäten, 2020, är det 74% som svarat att det finns en obalans - 
underskott på bostäder i kommunen som helhet. Borås är en av de 74 procenten.  
Borås uppger även i undersökningen att det finns en obalans gällande de grupper där kommunen 
har ett särskilt ansvar. 
 
I Borås Stads styrdokument finns direktiv kring hur markanvisning ska ske och att det skapar 
förutsättningar för en större mångfald inom ett och samma område då man vid nybyggnation ger 
utrymme även för exempelvis ett antal lägenheter med billigare hyror. Detta skapar i sin tur större 
möjligheter för de särskilda grupper som av ekonomiska och sociala skäl ibland har svårt att få en 
lägenhet.  
 
 
Referensgrupp och samverkansgrupp 
I program mot hemlöshet står att det ska finnas en politiskt sammansatt referensgrupp och en 
samverkansgrupp med representanter från berörda förvaltningar och kommunala fastighetsbolag. 
Grupperna skulle syfta till att uppnå samsyn kring problematik och insatser. Dessa grupper har 
dock inte startats upp.   
 
 
Boendeprocessen 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-09-26, beslutades om förändringar i 
Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämndens reglementen. Förändringarna 
innebär att Arbetslivsnämnden får ansvaret för bostadsanskaffning och Individ-och 
familjeomsorgsnämnden får ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer fortsatt att utföra 
boendesociala stödinsatser i operativt samarbete med hyresvärdar och det sociala klustret. 
Arbetslivsnämnden hanterar även fortsättningsvis boendeinsatser för relationsvåldsenhetens 
målgrupp.    
 
Beslutet innebär att det blir en väg in både för brukare och hyresvärdar/bostadsbolag när det 
gäller bostadsanskaffning, vilket i sin tur innebär att förvaltningarna får en mer övergripande bild 
av helheten inom respektive ansvarsområde. Målgruppen för insatsen socialt 
kontrakt/boendesocial insats med andrahandskontrakt är de grupper som har speciella 
svårigheter att på egen hand skaffa eller behålla en bostad samtidigt som de tillhör en socialt 
utsatt grupp med behov av insatser från socialtjänsten. Förväntade vinster av förändringen är att 
personer som tidigare haft problematik inom flera områden nu kommer att ha en väg in vid 
förfrågan/ansökan om stöd och hjälp med sin boendesituation. Förändringarna ovan kommer att 
träda i kraft januari 2021. 
 
 

Revidering av program mot hemlöshet i Borås Stad  
Borås Stads program mot hemlöshet gäller till och med år 2020. Revidering av programmet har 
förskjutits och kommer att genomföras under 2021.  
 
Vid revidering av program mot hemlöshet är det önskvärt att ansvarsfördelningen mellan den 
strukturella hemlösheten och hemlöshet för särskilda grupper inom socialtjänsten tydliggörs. I 
nuvarande program mot hemlöshet finns flera goda ambitioner där utveckling och 
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samverkansformer beskrivs. Individ- och familjeomsorgsnämnden har haft samordningsansvar 
för program och ansvar att driva utvecklingsarbetet framåt. Det har varit möjligt inom det egna 
verksamhetsområdet, men det har funnits svårigheter att driva arbetet då varje nämnd och bolag 
har sin målgrupp att arbeta med och hemlöshetsfrågorna generellt kanske inte står högt i 
prioritet. Vid revidering är det därför viktigt med en tydlighet gällande varje nämnds och 
kommunalt bolags ansvar gällande både den strukturella hemlösheten och den för de särskilda 
grupperna.   
 
Hemlöshetskartläggningen har utifrån nuvarande program mot hemlöshet genomförts varje år 
med mätvecka under vecka 36. Det finns stora svårigheter att sammanställa och analysera 
resultatet av kartläggningen samt föreslå förbättringsåtgärder och genomföra dem för att sedan 
kunna utläsa effekten av dem i nästa års kartläggning. Förbättringar tar tid att genomföra och det 
är ett långsiktigt arbete för staden att minska hemlösheten. Därför är ett av förslagen i program 
mot hemlöshet att genomföra hemlöshetskartläggningen vartannat år och att den då 
synkroniseras med tidpunkten då Socialstyrelsen gör den nationella kartläggningen, det vill säga i 
april månad.    
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Yttrande över Remiss: Informationssäkerhetspolicy 
Borås stad 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker framtagen 
Informationssäkerhetspolicy Borås Stad och översänder den till 
Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 
Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska syfta till att stadens information 
vid varje given tidpunkt ska ha ett lämpligt skydd, oavsett om informationen är 
muntlig, pappersbunden eller digital. Skyddet ska utgå ifrån genomförd 
informationssäkerhetsklassificering och därmed vara tillgänglig för de som 
behöver den och har behörighet att ta del av den. Informationen ska också vara 
komplett och korrekt och ha en lämplig nivå av spårbarhet. 
Informationssäkerhetsarbetet måste ständigt anpassas efter aktuella hotbilder, 
både vad avser yttre såväl som inre hot. Det kan handla om kunskapsbrister hos 
medarbetare eller intrång både i fysiska miljöer som i kommunens IT-miljö. 
Syftet med denna policy är att tydliggöra vilket förhållningssätt som gäller för 
att säkerställa informationssäkerhet inom Borås stads alla förvaltningar, 
nämnder och majoritetsägda bolag 

Information är värdefullt och behöver skyddas efter behov. Ett bra 
informationssäkerhetsarbete är en förutsättning för effektiv och korrekt 
informationshantering. Detta skapar förtroende både inom och utanför 
organisationen. Informationssäkerhetsansvarig i Borås Stad har i sitt arbete med 
att införa ett gemensamt arbetssätt gällande informationssäkerheten i Borås 
Stad tagit fram ett förslag på Informationssäkerhetspolicy som nu sänds på 
öppen remiss. Framtagandet av en ny policy har pågått under en tid och 
Informationssäkerhetspolicyn är det första stegen av flera för att få Borås Stads 
alla förvaltningar och helägda bolag att jobba med informationssäkerhet på ett 
gemensamt, strukturerat och enhetligt sätt.      
 
I de nämnder som ingår i sociala klustret har det under en längre tid funnits ett 
arbete kring informationssäkerhet. Mycket av den information som hanteras i 
dessa nämnders verksamhet är av känslig karaktär och därav har det funnits 
anledning att ta fram arbetssätt och rutiner kring informationssäkerhet. Inom 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har medarbetare har fått information och 
utbildning kring informationssäkerhet. Det är värdefullt att nu anta en policy 
som gör att Borås stad får ett gemensamt och strukturerat sätt att arbeta med 
informationssäkerhet.      



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
Borås Stads Informationssäkerhet                

Samverkan 
Ärendet har 2020-12-03 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
KS.diarium@boras.se  
 
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Hans Abrahamson  
Förvaltningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxxx-xx-xx
Gäller för: Alla nämnder och bolag
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr: KS 2020-00721
Gäller till och med: 2024

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Informationssäkerhetspolicy Borås stad
Inledning och syfte
Borås Stads informationssäkerhetsarbete ska syfta till att stadens information vid varje given 
tidpunkt ska ha ett lämpligt skydd, oavsett om informationen är muntlig, pappersbunden eller 
digital. Skyddet ska utgå ifrån genomförd informationssäkerhetsklassificering och därmed 
vara tillgänglig för de som behöver den och har behörighet att ta del av den. Informationen 
ska också vara komplett och korrekt och ha en lämplig nivå av spårbarhet.

Informationssäkerhetsarbetet måste ständigt anpassas efter aktuella hotbilder, 
både vad avser yttre såväl som inre hot. Det kan handla om kunskapsbrister hos 
medarbetare eller intrång både i fysiska miljöer som i kommunens IT-miljö.  
Syftet med denna policy är att tydliggöra vilket förhållningssätt som gäller för att säkerställa 
informationssäkerhet inom Borås stads alla förvaltningar, nämnder och majoritetsägda bolag.

Vad är informationssäkerhet
Informationssäkerhet handlar om att skapa och upprätthålla lämpliga rutiner och skydd av 
information utifrån från fyra aspekter:

• Tillgänglighet. Möjligheten att utnyttja information efter behov i förväntad 
utsträckning och inom önskad tid.

• Riktighet. Skydd av informationen så att den är och förblir korrekt och fullständig.

• Konfidentialitet. Informationen är tillgänglig endast för den som är behörig att ta 
del av den och använda den.

• Spårbarhet. Möjlighet att i efterhand visa hur och av vem informationen har 
hanterats.

Arbetet med informationssäkerhet består av både administrativa som tekniska säkerhetsåtgärder 
där merparten av arbetet är kopplat till de administrativa åtgärderna. Det är respektive förvaltning/
bolag som ansvarar för de administrativa åtgärderna med stöd av det kommungemensamma 
arbete som ska ske i informationssäkerhetsgrupper ledda av informationssäkerhetsansvarig. 
Dataservice sköter de tekniska säkerhetsåtgärderna som krävs och då även genomförandet 
av dessa åtgärder.

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att Borås Stad ska ha en effektiv informationsförsörjning 
som skapar förutsättningar för ett effektivt arbete i kommunen samt bygger förtroende hos 
både invånare, medarbetare och andra aktörer.

Borås Stads förhållningssätt för informationssäkerhet
Det är Borås Stads förhållningssätt för informationssäkerhet att informationssäkerhetsarbetet 
och dataskyddet ska bedrivas systematiskt genom ett ledningssystem för informationssäkerhet 
och dataskydd enligt standarderna1 ISO 27001, ISO 27002 och ISO 27701.

All information som hanteras ska skyddas på en lämplig nivå, utifrån genomförda 
informationssäkerhetsklassificeringar, riskanalyser och organisationens riskacceptans.

Det ska finnas tydliga regler för hur information ska hanteras inom Borås Stad och desshelägda 
bolag, särskilt viktigt i de fall där integritetskänslig information hanteras. All hantering av 
information ska ske i enlighet med interna regler, gällande rätt samt följa överenskommelser 
i ingångna avtal.
1 ISO/IEC 27001, Ledningssystem för informationssäkerhet 
  ISO/IEC 27002, Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder 
  ISO/IEC 27701, Tillägg till ISO/IEC 27001 och ISO/IEC 27002 för hantering av personuppgifter
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All personal ska ha tillräckliga kunskaper om stadens informationssäkerhetsarbete, förväntas 
känna till gällande regler och ta ansvar för sin del i informationssäkerhetsarbetet.

Roller och ansvar inom informationssäkerhet
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar om vilken informationssäkerhetspolicy som ska gälla för Borås 
Stad och har det yttersta ansvaret för stadens informationssäkerhetsarbete.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna, utveckla och leda arbetet med informationssäkerhet 
inom hela Borås Stads verksamheten. Kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för 
informationssäkerhetsarbetet. 

Nämnder och helägda bolag

Nämnder och helägda bolag ansvarar för att efterleva riktlinjer och övriga beslut som fastställs 
av Kommunstyrelsen gällande informationssäkerhet.

Dataskyddsombud (DSO) 

Har i uppdrag att bevaka så personuppgiftsansvarig lever upp till dataskyddsförordningen 
(GDPS) och annan relevant lagstiftning. Detta görs genom rådgivning, utbildning och 
vägledning samt genom olika former av granskning. 
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