
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-01-14 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde i Vulcanushuset Österlånggatan 74, lokal Pinocchio 

 

Tisdagen den 22 januari 2019 kl. 14:00 

 

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten  

(utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess). 

 

Mats Tolfsson 
Individ- och familjeomsorgsnämndens 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef 

 

Förhinder anmäls alltid till Margareta Jensholm,  eller via e-post: 

margareta.jensholm@boras.se 

 

Gruppmöten för politisk beredning i partigrupperna sker enligt följande: 

 

Mitt-S-samverkan: Måndag 21 januari 2019, kl 17.30, lokal Pinocchio, Österlånggatan 74 

Alliansen: Tisdag 22 januari 2019, kl 13.00, lokal Kapsel, Österlånggatan 74 

Vänsterpartiet: Måndag 21 januari 2019, kl 18.30  

Sverigedemokraterna: Onsdag 16 januari 2019, kl 16.15  

 

mailto:margareta.jensholm@boras.se


Borås Stad 
Datum 

2019-01-14 
 Sida 

2(3) 

 

 

 

Ärende  

1.  Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  
 

 

2.  Fastställande av föredragningslista 
 

 

3.  Information från förvaltningschefen  
 

 

4.  Budget 2019:2 
Dnr 2018-00250 1.2.4.1 

 

5.  Lokalresursbehovsplan, planperiod 2020-2022 
Dnr 2018-00232 2.6.1.0 

 

6.  Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 
händelser  
Dnr 2018-00228 2.8.2.0 

 

7.  Miljöledningssystem för Individ- och familjeomsorgsnämnden   
Dnr 2018-00247 1.2.4.2 

 

8.  Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Dnr 2018-00251 1.1.3.0 

 

9.  Anmälningsärenden 2019-01-22  
Dnr 2018-00246 1.2.3.25 

 

10.  Delegationsbeslut 2019-01-22 
Dnr 2018-00245 3.7.2.1 

Sekretess 

11.  Faderskapsnedläggning 
Dnr 2018-00252 3.7.2.1 

Sekretess 

12.  Faderskapsnedläggning 
Dnr 2018-00253 3.7.2.1 

Sekretess 

13.  Faderskapsnedläggning 
Dnr 2018-00254 3.7.2.1 

Sekretess 

14.  Faderskapsnedläggning 
Dnr 2018-00255 3.7.2.1 

Sekretess 

15.  Adoptionsyttrande  
Dnr 2019-00014 3.7.2.1 

Sekretess 

16.  Adoptionsyttrande  
Dnr 2019-00015 3.7.2.1 

Sekretess 



Borås Stad 
Datum 

2019-01-14 
 Sida 

3(3) 

 

 

Ärende  

17.  Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 6 kap 8a § 
FB 
Dnr 2019-00016 3.7.2.1 

Sekretess 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Jensholm 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-01-22 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00250 1.2.4.1 
 

  

 

Budget 2019:2 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Fastställer upprättat förslag till budget för år 2019 och översänder densamma 

till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Budget 2 bygger vidare på tidigare utskickad Budget 1, nu med reviderad text 

utifrån förändringar i verksamheten och till följd av omvärldsförändringar, samt 

efter genomgånget ekonomiskt underlag. Nya uppdrag har även tillförts 

nämnden i samband med 2019 års budget för Borås stad.               

Beslutsunderlag 

1. Budget 2019:2                                

Samverkan 

Ärendet har 2019-02-07 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se


 
 

 

 

Budget 2019:2 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

 

 

 

 

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Budget 2019:2 2(19) 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ............................................................................................ 3 

2 Omvärldsanalys ................................................................................ 4 

2.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1 ................................ 6 

3 Indikatorer och uppdrag ................................................................... 7 

3.1 Människor möts i Borås ................................................................................. 7 

3.2 Ekonomi och egen organisation .................................................................... 7 

4 Nämndens verksamhet ..................................................................... 9 

4.1 Ekonomiskt sammandrag .............................................................................. 9 

4.2 Nämndens uppgift ......................................................................................... 9 

4.3 Ekonomiska förutsättningar ......................................................................... 11 

4.4 Verksamhet 2019 ........................................................................................ 13 

5 Verksamhetsmått ............................................................................ 18 

5.1 Individ- och familjeomsorg. .......................................................................... 18 

6 Investeringar ................................................................................... 19 

 

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Budget 2019:2 3(19) 

1  Inledning 

  

Nämndens uppgift 

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

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

Ekonomiska förutsättningar 

Kommunbidraget budgeterats till 288,5 mnkr och inkluderar ett effektivitetskrav på 1,4 mnkr för 2019. 
Nämndens ram för 2019 har förstärkts med 8,50 mnkr för volymförstärkning samt att natthärbärget 
Kastanjen på Badhusgatan ska vara öppet året runt. 

Verksamhet 2019  

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

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

Arbetet med att stärka familjehemmen ska även fortsätta under 2019. 

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

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

Individ- och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden är överens att uppdraget att utreda 
förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för kvinnor i prostitution ska övertas av 
Arbetslivsnämnden från Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Brukare och befolkning    

Borås Stad växer och har under de senaste 10 åren ökat med 10 000 invånare varav ca. 2000 av dessa är 
barn och ungdomar. I Borås Stads befolkningsprognos för de kommande åren beräknas en årlig ökning 
med ca 1300 personer. Asylsökande som som befinner sig i Borås, ingår inte i befolkningsstatistiken för 
Borås och inte heller i befolkningsprognosen förrän den dag de eventuellt blir folkbokförda i Borås. Till 
följd av flyktingpolitiken såsom beslutet om Gymnasielagen kan därmed Borås snabbt öka med ett 
större antal ungdomar. Även om antalet aktualiserade till Individ- och familjeomsorg kan skifta mellan 
åren så ökar långsiktigt antalet som behöver insatser från socialtjänst. 

Verksamhet                                                                                                                                                 
Den samverkan som sker utifrån Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunövergripande 
samordningsansvar för sociala boendefrågor har resulterat i ett underlag för politiskt ställningstagande 
som kan komma att påverka verksamheten framöver. Detta kan medföra ett utökat uppdrag för att 
utveckla en väg in till Borås stad för samtliga som har en social boendeproblematik. 
Samverkan inom ramarna för samverkansformerna Säker och trygg kommun samt Närvårdssamverkan 
kommer att fortsätta och förväntas utvecklas under 2019. 

Efter 2017 års lokalförändringar kan vi konstatera att verksamheterna är trångbodda på flera ställen och 
arbete pågår för att utöka lokalytan för att förbättra arbetsmiljön och för att långsiktigt samla 
verksamheten i gemensamma lokaler. 
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Medarbetare 
Kompetensförsörjningen är en branschproblematik främst avseende socionomer som kräver insatser 
både inom nämnden men även kommunövergripande. En plan för systematisk kompetensförsörjning 
görs inom nämnden men även det kommunövergripande arbetet i KAL-grupp (kompetensförsörjning, 
lönevillkor, arbetsvillkor) som resulterade i en handlingsplan 2017 förväntas fortgå och ge resultat 
under 2019. Individ- och familjeomsorgen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och att öka 
marknadsföringen av både verksamhet och de yrken som finns i verksamheten. 

  

2  Omvärldsanalys 

Rekrytering - personal/lönepolitiken 
Inom området barn och familj finns lagreglerade behörighetskrav för att utföra vissa arbetsuppgifter i 
socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Kraven innebär att det för vissa arbetsuppgifter endast är en 
socionomexamen som ger behörighet. Det har under flera år varit svårt att rekrytera personal till 
socialtjänsten. Ett antal socionomer har gått till arbete utanför kommuner och landsting och till 
bemanningsföretag. Det går nu att märka ett trendbrott där fler söker sig tillbaks till kommunal 
verksamhet. Tillgången på socionomer behöver dock fortfarande säkras så att verksamheten har tillgång 
till erfaren och kompetent personal. Detta ger möjlighet för verksamheten att utvecklas, kvalitetssäkras 
och effektiviseras. Åtgärder har initierats och ytterligare åtgärder planeras framöver. En central 
arbetsgrupp kring kompetensförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning har tagit fram en handlingsplan 
med åtgärder som stärker Borås stad som arbetsgivare för socionomer. 

Svårigheten att rekrytera personal med adekvat utbildning och kompetens gäller även enhetschefer och 
behandlingspersonal. 

Chef i beredskap startar för IFO:s del 1 januari 2019 för att säkerställa och tydliggöra arbetsmiljö- och 
arbetsgivaransvaret kvällar, nätter och helger. Nämnden saknar budgetmedel för denna beredskap. 

Brist på familjehem  
Människors livsvillkor och inställning till socialt arbete har förändrats vilket bidrar till en ökad svårighet 
att rekrytera familjehem. Fler och fler familjehem, både nationellt och lokalt, väljer också att ta 
uppdragen via privata aktörer istället för genom kommunerna. Arbete pågår för att utöka och utveckla 
stödet till de familjehemsplacerade barnen och till familjehemmen, samt nivåerna på 
familjehemsersättningen. Detta för att vara ett konkurrenskraftigt alternativ och därmed stärka 
kontinuiteten och kvaliteten på insatserna för de placerade barnen. 

Ensamkommande asylsökande barn 
Det är ett fortsatt lågt antal ensamkommande barn som söker asyl i Sverige. Nationella regleringar och 
ersättningar påverkar dock förutsättningarna för verksamheten för de ensamkommande barn som 
redan finns i Borås. Ett nytt ersättningssystem infördes 1 juli 2017. Omställning av olika boenden har 
skett under 2018. HVB-boenden (Hem för vård och boende) har gjorts om till stödboenden eller 
avvecklats. Många har flyttat ut till eget boende och ca 70 unga asylsökande över 18 år har fått boenden 
förmedlat av de ideella föreningar som organiseras i föreningen Agape. Den nyligen antagna 
Gymnasielagen som gäller från och med 1 juni 2018 påverkar även ensamkommande unga i Borås. De 
som fyllt 18 år kan utifrån lagen ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd under 13 månader. Det beräknas 
att alla har sin sak prövad under första halvåret 2019. Ca 20 ungdomar har inte rätt att ansöka utifrån 
gymnasielagen. I Borås finns ca 100 unga ensamkommande asylsökande som fyllt 18 år. 
Bristen på lediga lägenheter i Borås får konsekvenser för målgruppen ensamkommande barns 
möjligheter att flytta ut från stödboenden och familjehem. 
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Asylsökande barn som bor med sina vårdnadshavare/föräldrar 
Under 2015 kom ett stort antal asylsökande familjer med minderåriga barn till Sverige och detta gäller 
även Borås. Många bor trångbott och har med sig traumatiska upplevelser. Antalet som kan bli aktuella 
för insatser inom Individ- och familjeomsorgen kan därför förmodas öka under de närmaste åren. 

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

Särskilt svårt att tillgodose sitt behov av bostad har hushåll som har stora problem med att lösa sin 
bostadssituation själva och/eller är i behov av särskilda insatser från socialtjänsten för att kunna få en 
bostad.  Detta kräver att IFO har ett nära strukturerat samarbete med såväl kommunala som privata 
bostadsbolag.  En tydligare ansvarsfördelning och intern process kring andrahandsuthyrning 
(övergångslägenheter, sociala kontrakt) krävs och ett förslag till detta finns framtaget.  Förändring i 
hantering och samhällsbehoven kan leda till ett ökat behov av denna form av sociala bostäder med 
såväl verksamhetseffekter som kostnadseffekter. 
Bostadsbristen gör även att vräkningsförebyggande arbete blir än mer viktigt. 

Förändringar inom Familjerättsområdet 
En utredning på Regeringens uppdrag har sett över reglerna för hur faderskap och föräldraskap 
fastställs. Utredningen (SOU 2018:68) har lämnat förslag på modernisering bla. genom elektronisk 
bekräftelse och lagförslag förväntas komma under 2019. Detta kan påverka arbetet med 
faderskapserkännanden. 
 
Sprututbytesprogram 
Den 1 mars 2017 trädde en ny lag i kraft som syftar till att öka tillgången till sprututbyten för personer 
som injicerar droger. Sprututbyte bedöms vara effektivt för att bekämpa spridningen av smittsamma 
sjukdomar och rekommenderas av myndigheter i Sverige och internationellt. I en förstudie föreslås att 
sprututbytesverksamhet startar på fyra orter i Västra Götaland; i Göteborg, Trollhättan, Borås och 
Skövde. Verksamheten lokaliseras i närheten av sjukhusens infektionskliniker. Målgruppen är personer 
som är 18 år och äldre och som injicerar droger. Individ- och familjeomsorgen kommer att involveras i 
samverkan kring sprututbytesprogrammet och även i viss mån erbjuda möjligheter till insatser för 
drogmissbrukare. 

Mini Maria 
Mini Maria är en mottagning för ungdomar upp till 21 år med riskbruk av droger och alkohol. Utifrån 
närvårdssamverkan räknar man med att under hösten 2019 starta mottagningen som ska erbjuda råd, 
stöd och behandling för ungdomar och deras föräldrar samt provtagning. Mini Maria är ett 
samarbetsprojekt mellan Södra Älvsborgs sjukhus och kommunerna i Södra Älvsborg. Personal 
kommer att vara anställda av kommun och psykiatri VUP/BUP utifrån ett ekonomiskt avtal mellan 
kommunerna och specialistsjukvård som kommer att upprättas. 

Digitalisering - Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
Digitaliseringen ökar möjligheten för brukare att få kontakt med socialtjänsten. Det öppnar även för 
nya sätt att ha dialog mellan brukare och socialtjänsten. Skapandet av brukar - och närståendebaserade 
nätverk via socialtjänsten stödjer möjligheten till självhjälp. Socialtjänstens handläggning kan 
effektiviseras och därmed förbättra servicen till brukarna. Nya e-tjänster är på gång att utvecklas inom 
t.ex. råd- och stöd och chattforum. Utvecklingen påverkar såväl arbetssätt som mjuk- och hårdvara i 
verksamheten. Utvecklingsarbetet kräver ekonomiska resurser. 
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Kvalitetskrav 
Kraven på fortsatt utveckling av kvalitet inom socialtjänsten är i fokus och Socialstyrelsen har bl.a. 
föreskrivit att kommuner ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten. 
Detta arbete är omfattande och inbegriper hela socialtjänsten och ställer krav på ett mer systematiserat 
sätt att arbeta med kvalitetsfrågor än tidigare. 
 
Ny socialtjänstlag? 
Ett första delbetänkande med inriktning på förebyggande socialtjänst och samhällsplanering har släppts 
av utredningsgruppen Framtidens socialtjänst. Utredningen avser att återkomma med överväganden 
och lagförslag som förväntas påverka Individ- och familjeomsorgens verksamheter. 
 
Barnkonventionen blir lag  
Regeringen har lämnat förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag till lagrådet. Regeringen 
anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska 
ha stort genomslag i rättstillämpningen. Barnkonventionen har gällt i Sverige sedan 1990 och svensk 
lagstiftning står överlag i god överensstämmelse med konventionen. Det finns dock rapporter, senast 
från Barnrättighetsutredningen, som visar att barnets rättigheter inte fått tillräckligt genomslag i 
rättstillämpningen. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020 för att ge rättstillämpande 
myndigheter god tid på sig att förbereda inför den nya lagen. 
 
Ökad psykisk ohälsa  
Den psykiska ohälsan har ökat bland unga i Sverige. Tuffare arbetsmarknad, hårdnande utbildningskrav 
och växande klyftor är förklaringen, menar ledande forskare. Andelen unga med psykiska problem som 
oro, ångest eller sömnproblem har nästan trefaldigats sedan 90-talets början. Enligt SCB:s statistik låg 
andelen unga i åldrarna 16-24 år med sömnproblem, oro eller ångest under 80-talet på nivån 7-8 
procent. Sedan dess har andelen stigit till över 20 procent. Den växande psykiska ohälsan är tydligt 
kopplad till ålder och allra mest i åldrarna 20-24 år. En rad forskningsstudier visar också att arbetslöshet 
i unga år, inte minst långvarig sådan, innebär Psykisk ohälsa. Enligt myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällsfrågor (Mucf) ökar den psykiska ohälsan bland unga i ålder 16-24 år med en 
överrepresentation hos flickor. Den psykiska ohälsan ingår ofta inte i specialistpsykiatrins 
ansvarsområde då dessa inte har diagnostiserad psykisk sjukdom. Ohälsan resulterar i många fall i 
riskbeteenden och missbruk vilket påverkar socialtjänstens område. 
 
Kommunalt betalningsansvar förändrat från 1 januari 2019  
Överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan 
vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” avseende kommuners betalningsansvar för 
utskrivningsklara patienter inom somatisk och psykiatrisk vård förändras från och med 1 januari 
2019. 15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde är utskrivningsklar från 
psykiatrisk slutenvård inträder numera det kommunala betalningsansvaret. Effekterna är ännu svåra att 
bedöma. 

  

2.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått 8,5 mnkr mer jämfört med 2018:1. 

Lägre omsättning när det gäller ensamkommande barn. 
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3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

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

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Borås Stad ska utreda förutsättningarna för att 
inrätta en stödverksamhet för kvinnor i prostitution. 

Nämnden avser att genomföra nödvändig 
genomgång och utredning för att beskriva 
målgruppen, behov och förutsättningar för stöd till 
denna grupp. 

3.2 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2017 
Målvärde 

2018 

Senast 
kända utfall 

2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

6,4 6 6,8 6 5 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

15,3 11 14,2 11 10 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

   40 50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Nämndens strategi för att minska sjukfrånvaron är att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer 
att utöva sitt ledarskap samt att öka medarbetarnas delaktighet. Enheter som har närmare till chefen 
och ett stort inflytande över när och hur deras arbete utförs, har generellt sett lägre sjukfrånvaro. De 
sjukskrivna medarbetarna ska ha löpande kontakt med sin chef och bjudas in till arbetsplatsträffar och 
sociala aktiviteter så de inte tappar kontakten med sina arbetsplatser. 
 
För att förebygga ohälsa och minska antalet sjukskrivningar kommer förvaltningen fortsätta att utveckla 
det systematiska arbetsmiljöarbetet och aktivt arbeta för att förkorta rehabiliteringsprocessen för den 
enskilde 
 
Under 2019 ska enhetscheferna fortsätta ha månadsuppföljningar där de träffar representanter för HR-
funktionen för att bedöma och följa upp åtgärder för hälsofrämjande aktiviteter och resultat. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Inom nämndens verksamhetsområde anställs timavlönade inom boenden för de ensamkommande 
barnen, boenden för vuxna och inom myndighet under studietiden. Behovet av timvikarier minskar 
inom boenden för ensamkommande barn och inom myndighet finns alternativet att anställa som 
studentmedarbetare istället. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 

Förvaltningens hälsoinspiratörer ska uppmuntra till aktiviteter som gynnar hälsa och friskvård. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2018 
Prognos 

2018 
Budget 
2019:1 

Budget 
2019:2 

Förändring 

Intäkter 201 942 127 830 81 264 62 456 18 808 

Kostnader -474 341 -420 676 -359 949 -348 071 -11 878 

Buffert -2 751 0 -2 815 -2 885 70 

Nettokostnader -275 150 -292 846 -281 500 -288 500 7 000 

Kommunbidrag 275 150 275 150 281 500 288 500 -7 000 

Resultat 0 -17 696 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Nettoinvesteringar      

4.2 Nämndens uppgift 

Nämndens uppgift 

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

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

Ekonomiska förutsättningar 

Kommunbidraget budgeterats till 288,5 mnkr och inkluderar ett effektivitetskrav på 1,4 mnkr för 2019. 
Nämndens ram för 2019 har förstärkts med 8,50 mnkr för volymförstärkning samt att natthärbärget 
Kastanjen på Badhusgatan ska vara öppet året runt. 

Verksamhet 2019  

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

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

Arbetet med att stärka familjehemmen ska även fortsätta under 2019. 

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

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 
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4.2.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser 

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

 befogenheter att sammankalla berörda nämnder 

 ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 

 skapa förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 

 formulera mål för uppdraget 

 resultat mäts, utvärderas och redovisas 

IFO-nämnden har två särskilda samarbetsuppdrag. 

1. Barn och unga 

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

Hur nämnden ska arbeta med uppdraget: 

Att i samverkan med övriga nämnder som möter barn och unga, identifiera barn och unga i riskzonen 
för att i samverkan utforma ett effektivt och tvärprofessionellt stöd åt en grupp barn och unga eller det 
enskilda barnet/ungdomen. Nämnden använder för sitt uppdrag samarbetsstrukturen Säker och trygg 
Borås, där Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för samverkan inom området Barn och unga 
i riskzon och där styrgruppen för SSPF, en samarbetsmodell för skola, socialtjänst, polis och fritid, 
ingår. I närvårdssamverkan använts den lokala arbetsgruppen, tillika lokal Västbusgrupp, när det gäller 
samverkan förskola, skola socialtjänst, region, inbegripet primärvård. I all samverkan kring en enskild 
individ eftersträvas att upprätta en samordnad individuell plan, SIP. Rutiner har fastställs som innebär 
att grundskolan och individ- och familjeomsorgen ska använda detta verktyg vid samverkan även då 
regionen inte är en aktör kring individen. Arbetssättet kommer fortsätta utvecklas med en strävan att ta 
fram rutiner för tillämpning även mot andra verksamheter inom kommunen. 

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

Målsättning: 

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

Kriterier för utvärdering: 

Indikatorer för löpande uppföljning av de koordinerade insatserna ska utarbetas i samverkan med 
berörda nämnder. Årligen rapporteras antal barn som genom samverkan erhållit koordinerade insatser. 
Även antal avvikelser där samsyn av handlingsplan för den unge inte uppnåtts analyseras och 
rapporteras. En utvärdering ska göras efter två år för att bedöma måluppfyllelse och brukarnas 
erfarenheter.  

2. Boendeprocessen 

IFO-nämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende boendeprocessen. 

Hur nämnden ska arbeta med uppdraget: 

Att i fortsatt samverkan med övriga nämnder skapa ett koordinerat arbetssätt som identifierar de utsatta 
grupper som är socialtjänstens ansvar och möjliggör anpassade insatser. En politisk referensgrupp och 
en arbetsgrupp med representanter från verksamheterna har tagit fram ett förslag till ansvarsfördelning 
och samverkan kring andrahandskontrakt, övergångs-lägenheter och boendesociala insatser och 
lämnats till kommunstyrelsen för fortsatt handläggning. Förslaget syftar till att få en väg in till Borås 
Stad för personer som är hemlösa eller riskerar att bli det.  Det krävs även fortsättningsvis utveckling av 
dels nya insatser men även mer ingående samarbetsrutiner behöver tas fram under 2019 under 
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förutsättning att förslaget till nya ansvarsfördelning beslutas. Förslaget innebär även att Individ-och 
familjeomsorgsnämndens boendesociala enhet behöver utvecklas för nya målgrupper och för 
biståndsbedömning för dessa grupper. 
 
Nämnden samordnar även som en del i samarbetsuppdraget även det vräkningsförebyggande arbetet 
som bidrar till att människor inte hamnar i en hemlös situation. 

Målsättning: 

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

Kriterier för utvärdering 

Årligen rapporteras antal personer som genom samverkan erhållit individuella insatser och löst 
bostadssituationen. Avvikelser där samsyn för att förhindra hemlöshet inte uppnåtts analyseras och 
rapporteras. 

  

4.3 Ekonomiska förutsättningar 

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunbidrag för år 2019 är 288 500 tkr. 

Jämfört med år 2018 är ökningen av kommunbidraget 13 350 tkr. Utav ökningen av kommunbidraget 
är uppräkning av löner med 2,6 % samt övrigt med 1,7 %. 

Utöver uppräkning av löner och övrigt har Individ- och familjeomsorgsnämnden fått 8,5 mnkr för 
volymförstärkning samt för att natthärbärget Kastanjen (Badhusgatan) ska vara öppet året runt. 

De 8,50 mnkr är utfördelade enligt nedan: 

 1 300 tkr. Natthärbärget Kastanjen (Badhusgatan) ska vara öppet året runt 

 4 400 tkr. Ökning av medel för köp av externa platser 13-20 år 

 500 tkr. Ökning av köpta platser öppenvård (Unga vuxna) 

 136 tkr. Chat program (Fältverksamheten samt Cedern) 

 250 tkr. Ökad kostnad för VIVA 

 174 tkr. Ökad kostnad för Koncernupphandling 

 100 tkr. Ökad kostnad för Försäkring  

 1 400 tkr, effektivitetskrav  

 240 tkr. Utfördelade till verksamheten 

Underskottet inom barn- och ungdomsvården är en följd av volymökning, fler unika individer är 
aktualiserade och fler är föremål även för mer omfattande insatser. Trots åtgärdsplan för att minska 
kostnaderna kommer nämnden inte att klara att hantera kostnadsökningen till följd av ökade volymer 
inom årets budgetram utan behöver inför 2019 en utökad ram med ca 7 mkr för att klara 
heldygnsinsatserna inom barn- och ungdomsvården. 

Åtgärder pågår för att minska prognostiserat underskott genom Rätt matchat stöd, samarbetsmodell 
mellan myndighet och öppenvård, där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att 
möjliggöra interna alternativ. Används även vid omprövning/uppföljning, samt avslut av vård. 
Strukturerat hemtagningsarbete innebär att öppenvårdskontakt med planering för hemgång ska finnas 
redan vid placeringstillfället. En översyn och aktivt arbete med insatsen kontaktfamilj och 
kontaktperson har resulterat i färre beslut med dessa insatser och involverat nätverket. Strategiskt 
arbete med tidiga insatser genom att öppna för begränsat antal serviceinsatser med möjlighet för 
föräldrar och barn att själv söka hjälp. Inom arbetet med Förstärkt familjehemsvård kommer 
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förvaltningen ha alternativ till externköpt familjehemsvård. När det gäller personalbemanningen pågår 
avveckling av samtliga konsulter. 

Borås stad hade 2017, 17 % lägre kostnad/invånare för den sociala barn- och ungdomsvården jämfört 
med riksgenomsnittet. 1692 kr/kr/invånare. jämfört med 2029 kr/kr/invånare. Av de 21 kommuner 
som ingår i gruppen större städer ligger Borås på tredje plats när det gäller att ha lägst kostnad per 
invånare för barn- och ungdomsvården. När det gäller områden inom Sociala barn och ungdomsvården 
ligger institutionsvården mycket lågt och endast Trollhättan av de 21 större kommunerna har en lägre 
kostnad för institutionsvård jämfört med Borås. Borås ligger här långt under riksgenomsnittet med 371 
kr/invånare jämfört med 671 kr/invånare. Även familjehemsvården ligger under riskgenomsnittet. 
Endast öppenvården ligger i nivå med landets medelvärde för nettokostnad/invånare. Dessa siffror 
utmärker sig inte endast för 2017 utan Borås stad har sedan 2012 haft lägre kostnader för barn- och 
ungdomsvården jämfört med riket. Vid en jämförelse med större kommuner har Borås under de 
senaste 20 åren haft en lägre kostnad för barn- och ungdomsvården än genomsnittet för dessa 
kommuner. Sammanfattningsvis talar jämförelsen med andra kommuner för att Borås stad har en lägre 
kostnad för barn- och ungdomsvård, lägre antal placeringar inom institutionsvård och genomfört 
satsningar inom öppenvård som möjliggjort de låga siffrorna för placeringar. 

  

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsintegrering är en strategi för att åstadkomma ett jämställt och långsiktigt, hållbart samhälle. 
Det innebär att jämställdhetsperspektivet införlivas i allt beslutsfattande, all planering och allt utförande 
i alla verksamhetsområden – från politiska beslut till effekter för brukarna. Forskning och 
kartläggningar visar att föreställningar om kön tycks påverka såväl utredningsbenägenhet som 
behandlingsinsatser inom socialtjänsten. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har satt upp tre mål för arbetet med jämställdhetsintegrering i 
förvaltningen. Dessa är att öka kunskapsnivån kring normkritik beträffande genus, att säkra ett 
likvärdigt och gott bemötande samt delaktighet och medskapande där detta är möjligt, oavsett kön och 
att identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter utifrån likvärdig service och likvärdig 
myndighetsutövning samt insatsers omfattning och utformning. För att nå måluppfyllelse har två 
åtgärder kopplats till varje målformulering. 
 
Ett första steg för att ge medarbetare förutsättningar att integrera jämställdhetsarbetet i det ordinarie 
arbetet är att ge dem ökad kunskap kring normkritiskt tänkande, diskriminering och stereotypa 
uppfattningar beträffande genus. En utbildningsinsats är därför planerad till våren 2019. 
 
För att påbörja ett jämställdhets integrerat arbete är det även centralt att synliggöra eventuella skillnader 
och likheter mellan pojkar/män och flickor/kvinnor avseende anmälningar, utredningar och insatser. 
Planeringen är att ta fram köns- eller åldersuppgifter från verksamhetssystemen när det gäller 
anmälningar, utredningar och insatser samt att dialog kring resultaten förs i verksamheten. En 
uppföljning har påbörjats under 2018 genom att följa vissa uppgifter i den dokumentation som görs 
inom barn- och ungdomsvården. Uppgifterna samlas in så att det går att få könsuppdelning. Än så 
länge finns endast begränsade uppgifter som tagits fram för en tidsperiod. Under 2019 kommer detta 
att följas närmare. 
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4.4 Verksamhet 2019 

Tkr 
Budget 

2018 
Prognos 

2018 
Budget 

2019 
Budget 
2019:2 

Förändring 

Central administration      

Intäkt 3 306 4 980 2 861 978 -1 883 

Kostnad -15 376 -15 795 -16 716 -15 698 1 018 

Nettokostnad -12 070 -10 815 -13 855 -14 720 -865 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 734 -1 579 -1 842 -2 135 -293 

Nettokostnad -1 734 -1 579 -1 842 -2 135 -293 

Allmän IFO-verksamhet      

Intäkt 3 890 6 707 5 850 8 771 2 921 

Kostnad -70 691 -73 802 -73 836 -81 117 -7 281 

Nettokostnad -66 801 -67 095 -67 986 -72 346 -4 360 

Barn och ungdomsvård      

Intäkt 13 164 15 244 10 415 8 967 -1 448 

Kostnad -128 793 -150 737 -126 401 -126 288 113 

Nettokostnad -115 629 -135 493 -115 986 -117 321 -1 335 

Vård av vuxna      

Intäkt 14 271 14 347 14 293 14 045 -248 

Kostnad -90 436 -96 093 -93 309 -93 138 171 

Nettokostnad -76 165 -81 746 -79 016 -79 093 -77 

Flyktingverksamhet      

Intäkt 167 311 86 552 47 845 29 695 -18 150 

Kostnad -167 311 -82 670 -47 845 -29 695 18 150 

Nettokostnad 0 3 882 0 0 0 

Övrig verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 751 0 -2 815 -2 885 -70 

Nettokostnad -2 751 0 -2 815 -2 885 -70 

Totalt      

Intäkt 201 942 127 830 81 264 62 456 -18 808 

Kostnad -477 092 -420 676 -362 764 -350 956 11 808 

Nettokostnad -275 150 -292 846 -281 500 -288 500 -7 000 
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Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Central administration 

Central administration består av förvaltningsledning, kvalitet och utveckling, ekonomifunktion, HR-
funktion samt övrigt stödverksamhet. Den centrala administrationen arbetar tillsammans med 
verksamheten med ständiga förbättringar. 

Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 50 % av 
nämndsekreterare. 

Allmän IFO Administration 

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

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

Övrig verksamhet under allmän IFO administration är familjerättsverksamhet, familjerådgivning samt 
social jour. Alla dessa tre verksamheter arbetar även med andra kommuner. 

Social jouren har sedan 2018-12- 01 två nya avtalskommuner. Verksamheten har reviderat och 
tydliggjort avtalen utifrån vad som krävs för att ha en rättssäker och kvalitativ social jour. De 
kommuner som ingår förutom Borås Stad är Bollebygd, Tranemo, Mark, Svenljunga, Ulricehamn, 
Vårgårda samt Herrljunga. 

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. Verksamheten händelse 
har ett pågående samarbete med CKS utifrån hur våra uppdrag ska samverka i den nya organisationen 
med Tjänsteman i beredskap(TIB). 

. 

4.4.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått 8,5 mnkr mer jämfört med 2018:1. 

Lägre omsättning när det gäller ensamkommande barn. 

4.4.2 Barn- och ungdomsvård 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Nämnden har fastställt ett program för stärkt social barn- och ungdomsvård med fokus på fem 
områden - frigöra och utveckla, helhetssyn, förutsättningar, medskapande och samverkan. 
Socialtjänsten spelar en viktig roll i arbetet med att förebygga sociala problem. Borås har numera två 
områden som definierats som särskilt utsatta och komplexiteten i det sociala arbetet har ökat. 

Brukarnas mångfacetterade behov ställer stora krav på verksamheten och nämnden ska fokusera på 
tidiga insatser. Arbetsmodellen Rätt matchat stöd tillämpas så att den samlade kompetensen inom 
individ- och familjeomsorgen nyttjas optimalt för bäst matchat stöd till den enskilde. Nämnden 
erbjuder också stöd via Origo, en serviceinsats som vänder sig till familjer för stöd i ett tidigt skede och 
utan biståndsprövning. 

En förstärkt familjehemsvård implementeras i verksamheten och bidrar till bättre och mer samlat stöd 
till de placerade barnen. Inom familjehemsvården kommer ett omställningsarbete ske som en följd av 
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med minskade volymer inom flyktingverksamheten. 

Ett processorienterat arbetssätt ska tillämpas som sätter brukaren i fokus. Det processorienterade 
arbetssättet ställer krav på uthållighet och långsiktigt tänkande och bidrar till ett bättre helhetsperspektiv 
med fokus på förbättringar till nytta för brukaren. Aktörerna som finns kring individen ska tillsammans 
med denne verka som ett gemensamt team för att tillvarata de samlade resurserna och därmed 
effektivisera verksamheten. 

Det är fortsatt svårt att rekrytera socionomer och främst socialsekreterare till myndighetsutövningen 
inom barn och unga men även svårt att rekrytera kompetent och erfaren personal till insatsfunktionen. 

Genom att förbättra arbetsvillkoren inom socialtjänsten blir de anställda själva de bästa ambassadörerna 
för yrket och bidrar till att verksamheten kan attrahera, rekrytera, behålla och utveckla personal. På 
detta sätt skapas förutsättningar för verksamheten att fortsätta utvecklas och kvalitetssäkras. 

Verksamheten barn och unga bedriver verksamheten Barnahus tillsammans med nio andra kommuner 
samt Västra Götalandsregionen och Polismyndigheten. 

För år 2019, är 1 500 tkr borttaget från köp av externa öppenvårdsplatser för att istället öka den interna 
delen av stödboende. 

Konsekvenser av rambudget 

Brukarperspektiv: 

Arbetsmodellen Rätt matchat stöd ska leda till att fler barn och unga som är i behov av socialtjänstens 
insatser erhåller vård anpassad efter sina behov. Bristen på personal medför att barn och unga som kan 
tänkas vara i behov av socialtjänstens stöd i ett tidigt skede inte får sina behov tillgodosedda. 
Ambitionsnivån har sänkts för att klara säkerställa att barn och unga får sitt skyddsbehov tillgodosett. 

Medarbetarperspektiv: 

Arbetsbelastningen är hög inom myndighetsfunktionen som en följd av svårigheterna att rekrytera 
personal. Inom den sociala barn- och ungdomsvården finns lagreglerade behörighetskrav för att utföra 
vissa arbetsuppgifter. Dessa krav innebär i praktiken att det endast är en socionomexamen som ger 
behörighet. En god personalbemanning och tillgång till arbetsledning är en förutsättning för att kunna 
bedriva en ändamålsenlig verksamhet. 

Verksamhetsperspektiv: 

Samverkan både internt och externt är en framgångsfaktor och leder till ett effektivare resursutnyttjande 
där den enskilde ska erhålla vård utifrån identifierade behov. Arbetsmodellen Rätt matchat stöd leder 
till en ökad flexibilitet och ett ökat samarbete mellan verksamheterna inom insatsfunktionen men också 
mellan insatsfunktionen och myndighetsutövningen. Verksamheten får en god överblick över de behov 
som efterfrågas och anpassar utbudet av insatser efter detta. Under 2019 kommer en ny 
öppenvårdsverksamhet att startas upp som en följd av detta. Den nya enheten kommer rikta sig till 
ungdomar med ett socialt nedbrytande beteende och finansieras genom minskade köp av extern 
öppenvård. 

Ekonomiperspektivet: 

Ett helhetsperspektiv kring individen är nödvändigt och att berörda aktörer tar ansvar för det egna 
verksamhetsområdet samt samverkar och erbjuder insatser utifrån individens behov koordinerat för 
bästa effekt. Därigenom skapas också en ökad effektivitet. Den rådande personalbristen riskerar att 
strategin med tidiga insatser inte kan tillämpas och att kostnader skjuts på framtiden. Komplexiteten i 
den enskildes situation riskerar därmed öka som på sikt kräver fler omfattande och kostsamma insatser. 
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4.4.3 Vård av vuxna 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Samarbetsuppdraget för boendeprocessens mjuka frågor har resulterat i ett förslag till förtydligande av 
bostadsanskaffning och en väg in för rådgivning, och vid behov utredning och beslut, för människor i 
en hemlös situation med behov av insatser ifrån socialtjänsten. Om det förtydligandet blir beslutat krävs 
ett förändrat arbetssätt med utökad myndighetsutövning och en förändring i organisation mellan de två 
förvaltningarna. 

Konsekvenser av rambudget. 

Brukarperspektivet. 

Innebär bland annat att införa nya arbetssätt och flexiblare nyttjande av interna insatser. Nämnden 
fortsätter att arbeta med brukarenkäter och brukarrevisioner som en del i målet att nå högre delaktighet 
och därigenom individuellt anpassade insatser. 

Nämnden arbetar sedan 2017 riktat med gruppen unga vuxna med en egen myndighetsutövning, det 
har medfört ett inflöde av målgruppen som inte tidigare funnits inom Barn och Unga, vilket stödjer 
syftet med att starta enheten. Arbetet med målgruppen förutsätter en verksamhetsutveckling 
tillsammans med insatssidan i samverkan med regionen utifrån överenskommelsen för målgrupperna 
med psykisk ohälsa och/eller missbruk, och inom det sociala klustret. 

Medarbetarperspektivet. 

Arbetsbelastningen är hög för enhetscheferna och stödfunktioner måste utvecklas för att kunna 
vidmakthålla ett hållbart och närvarande ledarskap. Verksamhetsområdet har idag metodhandledare 
enbart inom myndighet men behovet finns även inom verkställigheten. 

Kritiska framgångsfaktorer är, förutom förutsättningar för ett hållbart ledarskap, att rekrytera och 
behålla personal och en del i det är att arbeta med kompetensutveckling inom verksamheten. 

Mottagningsenheten var sedan starten bemannad med två socialsekreterare och det kvarstod in i den 
nya organisationen. Sedan maj 2017 har belastningen ökat från att ha hanterat ca 70 
anmälningar/månad till i ca 95-100 anmälningar/månad, från ca 5 ansökningar/månad till 13-15 
ansökningar/månad plus körkortsyttranden. Utöver ovanstående har mottagningen arbetsuppgifter i 
form av deltagande i Västbus/SIP möten och andra planeringar där klienten inte är pågående på IFO. 
Arbetsbelastningen gör att nämnden fått undvara andra resurser inom Myndighet för att klara av 
uppdraget. Det är ingen lösning på sikt och det försämrar även kvalitén för klienterna. Delvis beror den 
ökade arbetsbelastningen på att uppdraget har utökats med gruppen Unga Vuxna och ett mer 
uppsökande arbetssätt. Behovet är en socialsekreterare till vilket inte ryms inom rambudget. 

Verksamhetsperspektivet. 

Rätt matchat stöd (RMS) för boendeinsatser pågår och ett arbete för att utveckla modellen även för 
andra insatser planeras. RMS startades för att utveckla och flexibelt nyttja resurserna för att kunna ge 
fler individuellt anpassade insatser på hemmaplan. 

Boendet på entreprenad för samsjukliga missbruk/psykisk ohälsa har följts upp och nämnden har 
förlängt avtalet med ett år. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen fick i budget 2018, 1 500 tkr för att starta ett nytt drogfritt 
boende för personer med missbruksproblem. Verksamheten beräknas komma igång under 2019, utöver 
1 500 tkr har 1 000 tkr avsatts för verksamheten. 

Insatsen Cedern kommer att påverkas av den planerade starten av Mini Maria under slutet av 2019. Ett 
gemensamt arbete mellan region och kommun pågår för att arbeta fram förutsättningar och modeller 
för det arbetet. 
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Ekonomiperspektivet. 

Vi ser en ökning av antalet externt placerade med samsjuklighet vilket förutsätter att samverkan utifrån 
överenskommelsen med regionen börjar fungera även när det gäller möjligheten till samfinansiering. 
Minskningen av avtalet dygn när klienter inom psykiatrin bedöms som färdigbehandlade och 
betalningsansvar inträder kan komma att öka kostnaderna för nämnden. 

En förutsättning för att kunna erbjuda flexibla interna insatser är en utveckling av intern och extern 
samverkan och en mottagning som hanterar att ta emot det ökade inflödet. 

  

  

4.4.4 Flyktingverksamhet 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter  

Inom flyktingverksamheten råder samma förutsättningar, villkor och förhållningssätt som för övrig 
barn- och ungdomsvård. Ett omfattande omställningsarbete har skett genom att verksamhet har 
avvecklats som en följd av att ytterst få ensamkommande barn numera anvisas kommunen. 

Konsekvenser av rambudget 

Brukarperspektiv: 

Antalet ensamkommande barn som anvisas kommunen förväntas fortsatt ligga på en mycket låg nivå. 
Många av de barn och unga som kom under 2015 och 2016 har nu fyllt 18 år. Majoriteten av de som 
ännu inte fått beslut i asylfrågan och fyllt 18 år har fått sitt boende ordnat av föreningen Agape som 
Borås Stad ingått ett avtal med. Verksamheten minskar fortsatt då de ensamkommande barn som finns 
i verksamheten blir äldre och mer självgående och som en naturlig följd av detta inte längre har behov 
av vårdinsatser. 

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

Medarbetarperspektiv: 

Minskade volymer innebär att verksamheten fortsätter med omställningsarbete även under 2019 för att 
anpassas efter rådande förhållanden. 

Verksamhetsperspektiv: 

Verksamheten har avvecklat samtliga hem för vård och boende, HVB, och har endast kvar ett 
stödboende där en flexibilitet eftersträvas så att antalet platser i möjligaste mån anpassas efter behovet. 

Ekonomiperspektivet: 

Migrationsverkets ersättning för verksamheten har minskat och som en följd av detta anpassas 
insatserna. Den rådande bostadsbristen får till följd att ungdomar blir kvar längre än nödvändigt inom 
socialtjänsten och dess insatser. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Individ- och familjeomsorg. 

5.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal aktualiserade barn 
och ungdomar 

1 735 2 050 2 100 

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

6,3 7,5 7,7 

Antal barn och unga 
med heldygnsinsatser 

221 145 145 

Antal barn och unga 
med öppenvårdsinsatser 

567 600 210 

Antal ensamkommande 
barn med 
heldygnsinsatser 

301 150 140 

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

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Budget 2018 Budget 2019 

Antal aktualiserade 
personer mellan 21-64 
år 

613 1 150 700 

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

1 1,8 1 

Antal vuxna personer 
över 20 år med 
heldygnsinsatser 

86 90 67 

Antal vuxna personer 
över 20 år med 
öppenvårdsinsatser 

184 100 75 

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

6  Investeringar 

Projekt 
Total 
utgift 

Prognos 
tom 2018 

Budget 
2019 

Plan 2020 Plan 2021 

      

Summa      

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringsprojekt för år 2019. 
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Lokalresursbehovsplan, planperiod 2020-2022 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att lägga lokalrevisionen 
för 2019-2020 till handlingarna och att skicka denna till Lokalförsörjnings-
nämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått en begäran om att nämnden skall 

redovisa sina framtida lokalbehov för åren 2020-2022. 

Lokalförsörjningsnämnden skickar årligen ut denna form av begäran. 

Underlaget som de får in från respektive nämnd och bolag ligger till grund till 

Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. Syftet är att uppnå 

ett effektivt nyttjande av kommunens lokaler.  

Svaret från nämnden redovisas i två mallar, där den ena beskriver nämndens 

nuläge och behov i text och den andra en översikt i Excelform.  

Nämnden har ett behov av större och förändrade kontorslokaler för 

myndighetsutövande verksamhet och administrationen.  

Även delar av öppenvården behöver nya lokaler.                

Beslutsunderlag 

1. Lokalrevision 2019 IFO för 2020-2022 

2. Lokalöversikt                                

Samverkan 

Ärendet har 2019-01-17 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. LN.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

mailto:LN.diarium@boras.se


Nämnd  I LRP 

år

KF-

beslut

Nytt behov Objekt, 

adress/behov

IFON 2018 Kontorslokaler

IFON 2018 Kontorslokaler

IFON 2018 Kontorslokaler

IFON 2018 Kontorslokaler

IFON 2018 Drogfritt stödboende

IFON 2018 Lägenheter

IFON 2018 Lägenheter

IFON 2018 Laddstolpar



Område Åtgärd Tillskott Netto År Möjlig

Österlånggatan Förhyrn 2019

Saturnus 3

Förhyrn 40 2022

Centrumnära Förhyrn 6 2019

Bussmöjlighet Förhyrn 10 10

Nära Kaptensgatan, Götaområdet Förhyrn 3 3 2019

Förhyrn 40 40 2019

12 fordon Saturnus ev ytterligare enstaka 

fordon spridda. 7 delas med SOF

6 6
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Lokalresursbehovsplan för planperioden 2020 –2022 

Inledning 
Lokalrevisionen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2020-2022. 
Revisionen kommer att presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för 
Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. 
 

Nuläge 
Förvaltningen har kontors- och besökslokaler på Österlånggatan 64 för 
verksamheten Barn och ungdom. Till följd av omfattande störningar under 
byggnation i fastigheten har en enhet behövt evakueras i december 2018 till 
annan lokal på Fabriksgatan 11. Denna enhet kommer att flytta till nya lokaler 
på Österlånggatan 74, plan 5 när dessa står klara. Detta är beräknat till efter 
sommaren 2019.   
På Österlånggatan 74 finns verksamhet på plan 2, 4 och 5. Här finns central 
administration, Familjerätt, Boendesocial enhet, Vräkningsförebyggande 
verksamhet, Mobilt team, Kvalitet- och utvecklingsenhet samt 
Vuxenverksamhetens myndighetsutövning.  
På St- Brogatan 11-13 finns Öppenvårdsverksamhet inom Barn och ungdom.  
På Yxhammarsgatan 8-10 finns Yxhammarmottagningen för vuxna med 
missbruksproblematik. Individ- och familjeomsorgen har ett Hem för vård och 
boende för ungdomar som kommer att byta lokal från Lars Kaggsgatan till 
Torstenssonsgatan under våren 2019. Vissa lägenheter på Lars Kaggsgatan 
kommer att vara kvar som stödboende för ungdomar och kopplas till övriga 
lägenheter på olika stadsdelar som används som stödboende. I dessa 
stödboendeplatser bor även ensamkommande.  
Stödboenden för missbrukare finns på Kaptensgatan, Badhusgatan och på 
Sjöbo, Klintesväng. Ett drogfritt stödboende är på väg att startas på stadsdelen 
Kristineberg, Lars Kaggsgatan.  Detta kommer dock endast att kunna starta i 
liten skala eftersom det finns för få lägenheter för stödboendet.  
 
Verksamheten inom Barn och unga har till följd av behov av nya former för 
öppenvårdsinsatser påbörjat ett utvecklingsarbete som kommer att leda fram till 
en ny öppenvårdsverksamhet. En verksamhet som ska gensvara på behov av 
mer omfattande insatser för barn och ungdomar. Verksamheten. kommer att 



Borås Stad 
Datum 

2019-01-22 
  

  
Sida 

2(3) 

 

 

använda lokaler på Torstenssonsgatan som tidigare har varit stödboende för 
ensamkommande. 

Befolkningsutveckling 
Borås stad har tagit emot ett stort antal ensamkommande flyktingungdomar 
varav många erhållit uppehållstillstånd och kommer att finnas kvar i Borås stad. 
Dessa behöver flytta från de stödboenden som de har idag. Det finns därav ett 
stort behov av lägenheter på den öppna marknaden eller som kan erbjudas på 
annat sätt för att de ska kunna lösa sitt bostadsbehov. Behovet av omfattande 
insatser har ökat och dessa insatser behövs som del i utslussning från Hem för 
vård och boenden eller för att undvika behov av dessa placeringar. 
 
Lokalbehov 
1. Större och förändrade lokaler för nämndens administration och enheter för 
myndighetsutövning.  
 
2. Nya lokaler behövs för delar av den verksamhet som finns på St Brogatan  
11-13.  
 
3. Fler lägenheter till det Drogfria boendet så att denna verksamhet blir färdig. 
 
4. Blockförhyrda lägenheter för ensamkommande flyktingungdomar. 
 
5. Utslussningslägenheter för de boende som har möjlighet att flytta ut från 
Kaptensgatan till en egen lägenhet. 

Beskrivning 
1. Större och förändrade lokaler för nämndens administration och 
enheter för myndighetsutövning 

Nämnden har brist på kontorslokaler och medarbetarna sitter trångt på 
Österlånggatan 64, Österlånggatan 74 och St. Brogatan 11-13. Ett antal sitter i 
kontorslandskap och många delar rum på olika sätt. För att få en optimal och 
effektiv verksamhet är det även önskvärt om verksamheten skulle vara samlad i 
en fastighet.  
En närmare samlokalisering av verksamheterna för Barn och ungdom, Unga 
vuxna och Vuxna möjliggör även inrättandet av en gemensam mottagningsenhet 
som leder till ökad effektivitet och minskad sårbarhet. Önskemålet är att stegvis 
hyra ökad lokalyta i fastigheten på Vulcanus, Österlånggatan 74.  
Av arbetsmiljöskäl har delar av verksamhet på Österlånggatan 64, Saturnus 
behövt evakueras till andra lokaler på Fabriks- gatan 11. 
 

2. Nya lokaler behövs för delar av den verksamhet som finns på St 
Brogatan 11-13.  
Verksamheten Cedern som riktar sig till yngre drogmissbrukare behöver andra 
lokaler till följd av att det är trångt på St Brogatan 11-13. Öppenvården för Barn 
och ungdom som Cedern delar lokaler med behöver själva utöka. Önskemålet är 
att flytta cederns verksamhet närmare Yxhammarmottagningen på 
Yxhammargatan. 
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3. Fler lägenheter till det Drogfria boendet så att denna verksamhet 
blir färdig. 
Det drogfriaboendet har kunnat starta i ett fåtal lägenheter på Kristineberg.  
Det behövs fler lägenheter för att detta boende ska kunna drivas optimalt 
utifrån den planering som finns. 
 

4. Blockförhyrda lägenheter för ensamkommande flyktingungdomar. 
Detta behov finns för att möjliggöra utflytten från de stödboenden som många 
av dessa ungdomar bor i för närvarande. Dessa ungdomar är allt mer 
självständiga och behöver inte bo i ett stödboende. 
 

5. Utslussningslägenheter för de boende som har möjlighet att flytta 
ut från Kaptensgatan till en egen lägenhet. 
Det finns några personer med en bakgrund av missbruksproblematik som bor 
på Kaptensgatan men som skulle kunna ha möjlighet att bo i en egen lägenhet 
utanför Kaptensgatans boende. Något som skulle frigöra platser på detta 
boende och samtidigt göra att de personer som klarar sig med mindre stöd får 
ökade möjligheter till mer självständigt liv. 
 
Mindre anpassningar 
Flera av lokalerna på Österlånggatan 74 och 64 är fortfarande under ombyggnad 
som en följd av den nämnds- och förvaltningsomorganisationen som 
genomfördes januari 2017.  En ny lokalyta om ca 570 m2 på Plan 5 på 
Österlånggatan 74 beräknas tillkomma under första halvåret 2019.  
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Plan för hantering av samhällsstörningar och 

extraordinära händelser  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att anta Plan för hantering av 

samhällsstörningar och extraordinära händelser.     

Ärendet i sin helhet 

Alla förvaltningar i Borås Stad har en Plan för hantering av samhällsstörningar 

och extraordinära händelser, beslutad av respektive nämnd.  

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär 

en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 

samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett 

landsting (SFS 2006:544, § 4). 

 

I planen finns dokumenterat hur förvaltningens arbete ska ledas i händelse av 

en kris. En kris är en allvarlig händelse som medför att förvaltningen inte kan 

bedriva sin verksamhet som vanligt och kräver till exempel större samordning, 

snabbare beslut och mer information och kommunikation än i vardagen.  

Det handlar om att leda under ibland kaotiska och oförutsägbara förhållanden.  

 

Krisledningsplanen aktiveras när: 

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

• det finns ett stort behov av kriskommunikation 

• det finns ett stort behov av samverkan med andra organisationer 

 

Kopplat till planen finns rutiner för hur förvaltningen organiserar arbetet samt 

framtagna mallar som stöd att använda i en krissituation. Rutinen bifogas 

planen. 

               

Beslutsunderlag 

1. Rutin vid samhällsstörningar och extraordinära händelser Rutin vid 

samhällsstörningar och extraordinära händelser 
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2. Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser för Individ- och 

familjeomsorgsnämnden                                 

Samverkan 

Planen har samverkats vid förvaltningens FSG den 17 januari 2019. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Inledning  3 

Stabsarbete    5 

Ekonomi/bistånd    6 

Att ta emot samverkansperson  6 

Krisstöd (tidigare POSOM)  7 

Utvärdering    7 

Avslut av krisledningen  7 

 

 

 

 

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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Inledning 

Enligt Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 
händelser (Kommunfullmäktige 2012-06-20) ska varje nämnd ha en 

• väl genomarbetad och aktuell plan för samhällsstörningar och 
extraordinära händelser och 

• ett väl fungerande krishanteringsarbete/krisstöd. 

De flesta krissituationer kan hanteras med ordinarie organisation och med personalen 
i sina vanliga roller, men i vissa avseenden måste den ordinarie organisationen 
anpassas så att den motsvarar de speciella krav som ställs vid en allvarlig händelse. 
Det gäller framför allt funktioner som ledning, samordning, information och 
rapportering. 

Planen visar hur arbetet ska organiseras vid en samhällsstörning eller vid en 
extraordinär händelse1 och arbetet utgår från den svenska modellen2. Som bilagor 
finns det framtagna larmlistor, beskrivningar av de olika rollerna, kontaktuppgifter 
och checklistor som tydliggör hur och vad som ska göras för att 
krisledningsorganisationen snabbt ska komma igång med krisarbetet. 

Utöver detta dokument följs också Borås Stads centrala plan. 

 

Förhållningssätt 
Förhållningssätt är sätt att tänka som ska bidra till att åstadkomma aktörsgemensam inriktning 
och samordning vid samhällsstörningar, där utgångspunkterna är att:3    

• Tillämpa en helhetssyn på det som ska skyddas, på vilka hjälpbehov som finns, på resurser och 
på effekter av olika sätt att agera. 

• Se olika perspektiv för att förstå hela skeenden och identifiera flera behov. 

                                                 
1  Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 2006:544, LEH. 
2  MSB777,780, Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 

    3  MSB777,780 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar  

Resurser 

Tid 

Informations- 

vakuum 

Krishantering 
Kriskommunikation 
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• Se människan som en del av systemet och förstå hur grupper och individer påverkar och 
påverkas av varandra. Ta hänsyn till alla tidsskalor, se behov och effekter både på kort och på 
lång sikt. 

• Agera proaktivt, förutse skeenden och ta tidiga initiativ. 

• Se att störningar kan få konsekvenser samtidigt, på flera nivåer och sektorer i samhället. 

• Använd kriskommunikation snabbt, öppet och korrekt. 

• Fatta beslut i en medveten process och tillsammans med andra. 

Helhetssyn 
Helhetssyn är ett förhållningssätt som utgår från samhällets skyddsvärden. Det innebär 
att se sin egen hantering som en del av en helhet. Det bidrar till att samhällets resurser 
används så effektivt som möjligt. 

En aktör med helhetssyn 

• förstår hur skeendet vid samhällsstörningar påverkar hela samhället 

• förstår vilka behov som finns, även utanför det egna ansvarsområdet 

• ser vilka effekter som har uppnåtts, eller håller på att uppnås och kan identifiera de effekter 
som saknas kan prioritera, om de samlade resurserna 

• inte räcker för att möta alla behov  

 

Att ha en helhetssyn innebär att känna ansvar för mer än den egna uppgiften och att se sin egen och 
andra aktörers hanteringar som en helhet, för att tydligt bidra till att helheten använder samhällets 
samlade resurser effektivt. 

Perspektivförståelse 
Förståelse för andras perspektiv ökar förmågan att förstå hela skeendet, identifiera och 
effektivare kunna hantera samhällsstörningar. 

Stabsarbete 
Ett gemensamt ansvar är lägesbilden som utgör basen för hela ledningsarbetet och 
har avgörande betydelse för resultatet. Faktorer för ett lyckat stabsarbete; 

• Håll högt tempo, våga fatta beslut och ge hela tiden inriktningen för arbetet 

• Fokus på en händelse, övriga arbetsuppgifter läggs åt sidan i en sådan 
omfattning att kontroll över händelsen fås 

• Ett parallellt arbete startar med de roller och ansvar som finns enligt plan  

• Disciplin gällande tider, roller och ansvar 

• Använd visuella hjälpmedel så som bildkanoner och Whiteboard för att 
redovisa lägesbilden löpande 
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Stabsarbetet utgår från Helhetsmetoden4 som är ett sätt att se behov, resurser och 
effekter med en helhetssyn. 

Helhetsmetoden 
Genom Helhetsmetoden bedöms behoven och resurserna prioriteras. Syftet är att 
åstadkomma samordning och gemensam inriktning genom samverkan och att 
använda samhällets samlade resurser så effektivt som möjligt.  

Helhetsmetoden har fyra steg; de tre första stegen syftar till att besvara/analysera 
övergripande frågor om hanteringen. Det fjärde steget handlar om att påverka 
aktörerna att åstadkomma de effekter som behövs.  

                                                 
4  MSB777,780 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 

1. Tolka skeendet 
– Vilka är de totala konsekvenserna? 
– Hur påverkar de samhället och hur kan de 

utvecklas? 

 
2. Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov 

på lång och kort sikt –  Vad 

behöver göras? 
–  Vem har ansvaret för åtgärderna? 

3. Analysera den gemensamma hanteringen 
– Hur går det? 
– Får aktörerna ut den samlade effekt som 

behövs genom sina åtgärder? 
– Behövs det aktörsgemensamt stöd, 

samordning eller en gemensam inriktning? 
– Hur ska man lösa det? 

4. Utöva inflytande 
Påverka aktörer att åstadkomma de resultat som 

behövs enligt analysen. 
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Ekonomi/bistånd 
Kostnader i samband med en händelse 

Starta redan i inledningsskedet av krisen ett separat ”kriskonto” där alla kostnader 
bokförs. Då blir det lättare att i efterhand fördela kostnader. 

Personal 

De som arbetar med krisarbetet under en särskild händelse ersätts enligt förvaltningens 
kollektivavtal. 

Att ta emot samverkansperson 
Ett ovärderligt sätt att samverka är att mötas i verkligheten. Samverkanspersoner är 
de som lämnar förvaltningen och åker till annan aktör i syfte att samverka. En annan 
aktör kan också skicka en samverkansperson till förvaltningens stab. En 
samverkansperson kan vara en specialist i vissa frågor.  

Samverkansperson  

Vid uppgift till någon att samverka med andra, respektive vid mottagande av 
samverkansperson är det viktigt att tänka på mandat och praktiska förutsättningar för 
att lösa uppgiften. Samverkanspersonen måste ha ett sådant mandat att den kan 
representera och tala för organisationen samt fatta beslut.  

Sekretess 5  

Ha kunskap om vilka sekretessbestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), 
som är tillämpliga inom din egen organisation, svara för att ingen obehörig tar del av den. 

Informera i förväg eller under mötet om det som avhandlas är öppen eller sekretessbelagd 
information. 

Krisstöd (tidigare POSOM) 
Krisstöd kan aktiveras vid en händelse som är så omfattande eller allvarlig att 
resurserna för psykiskt och socialt omhändertagande måste organiseras, ledas och 
användas på ett samordnat sätt. Exempel på sådana allvarliga händelser är när flera 
människor är indirekt drabbade och där händelsen innebär att det finns många 
indirekt drabbade som inte tas om hand av sjukvården. Då ska Krisstödet kunna ge 
ett stöd. 

Aktivering av Krisstödet 

Räddningschef, polisinsatschef, förvaltningens krisledningsstab eller sammankallande 
i krisstöd kan ta beslut om att kalla in Krisstöd. Sociala jouren i Borås kan kontakta 
sammankallande för att aktivera Krisstöd. Krisledningsstaben bör bli informerad om 
aktivering. 

Utvärdering 
Vid varje tillfälle där krisledningen varit aktiverad ska insatsen utvärderas. 
Förvaltningschef ansvarar för utvärderingen.  

Resultatet av utvärderingen ska ge underlag för fortsatt arbete med planering, 
utbildning och övningar för förvaltningens krisberedskap. Så snart som möjligt efter 

                                                 
5  Ur MSB. 2013. Samverkanskonferenser – Råd och rekommendationer till dig som leder eller deltar i samverkanskonferenser 
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händelsen samla krisledningsstaben och eventuellt andra berörda. Utvärderingen 
delges alla som var delaktiga i krisarbetet.  

Kriskommunikationen utvärderas separat.  

Avslut av krisledningen 
Stabschefen tar beslutet om att krisledningen ska avsluta sitt arbete.  

När ett beslut om avslut och återgång till normal organisation har fattats är det viktigt 
att tänka på att: 

• avvecklingen sker succesivt (särskilt viktigt är det för kriskommunikationen 
som kan behöva finnas kvar under en längre tid) 

• se över behov av ledighet och debriefing för den personal som deltagit i 
krisarbetet 

• händelsens dagbok avslutas och diarieförs 

• informera internt och externt om att krisledningsarbetet avslutats 

• krishanteringsinsatsen utvärderas



 

 

 

Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Österlånggatan 74 våning 2  

Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se 

 

https://www.boras.se/
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Bilaga 1 Bedömning vid larm  

Vid en befarad eller inträffad händelse som bedöms påverka våra verksamheter, enligt  

Nivå på händelsen, larma 112 vid behov och sedan underrätta ansvarig chef.   

Ett larm om en händelse kan även komma från exempelvis räddningstjänsten, polisen, 

länsstyrelsen eller landstinget.  

 

Nivå på händelsen  Larma  Bemanning  
Särskilda händelser  
Kan i hög utsträckning hanteras inom den ordinarie 

verksamheten.  

Berörd enhet  Enhetschef  
Säkerhetssamordnare  

Samhällsstörning / Allvarlig händelse  
Kan i hög utsträckning hanteras inom den ordinarie 

verksamheten, men kräver delvis stöd och samordning  

på förvaltningsnivå   
  

Krisledningsstab  

  

  

Vid behov eskalerar 

förvaltningschefen till 

presidiet och central 

krisledning  

Förvaltningschef  
Stabschef  
Säkerhetssamordnare  
Kommunikatör  
Verksamhetschefer  
Dokumentatör  
Enhetschefer vid behov  
Stöd och service  
Specialister Analys 

och 

omvärldsbevakning  

Extraordinär händelse  
Är en händelse som avviker från det normala, innebär  

en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller 

överhängande risk för sådana störningar och kräver 

skyndsamma insatser av förvaltningen  

Vid behov eskalerar 

förvaltningschefen till 

presidiet och central 

krisledning  

Ovanstående  

  

Höjd beredskap Efter regeringens beslut      

  

Snabb bedömning   
Använd bilaga 5 Dagordning vid möten - Snabb bedömning  

  

Ett larm kommer till förvaltningschefen som kontaktar; säkerhetssamordnare och kommunikatör,  

de gör en snabb bedömning utifrån följande:   

 Vad har hänt?  

 Vad är redan gjort?   

 Läget just nu?  

 Hur påverkar detta förvaltningen?  

  

Bedömning av åtgärd   
1. Ingen åtgärd.  

2. Avvakta.  

3. Informera inom organisationen.  

4. Larmning av krisledningsstab och presidiet. 5. Larmning av central krisledningsstab och 

presidiet.  
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Bilaga 2 Larmning via SMS  

Förvaltningschefen fattar beslut om att larma in förvaltningens krisledningsstab. Larma hellre 

en gång för mycket än en gång för lite. Det är lättare att skicka hem deltagare som inte behövs 

för tillfället än att vara för få i krisledningen.  

Gör så här:  

1. Förvaltningschef eller ersättare larmar genom att skicka ett SMS,  till de 

som är berörda.   

    Innehåll/information i sms:et:    

 

 Ett exempel: Individ- och familjeomsorgsförvaltningens krisledningsstab ska samlas.  
Tid och plats: Österlånggatan 74 plan 2 idag, tisdag, kl 15.00. Orsak: Stormvarning.  
Bekräfta om du kommer eller inte. /NN 3 febr kl 12.25  
  

Samtliga i krisledningsstaben ska ha sin kontaktlista i sina mobiltelefoner. 

    

Bilaga 3 Lokaler  

Så långt det är möjligt utgår förvaltningens krisledningsarbete från ordinarie lokaler.  

Vid en extraordinär händelse eller allvarlig samhällsstörning har krisledningen rätt att ta lokalerna i 

anspråk för krisarbete och övriga verksamheter kan tvingas söka andra lokaler. När situationen så 

kräver flyttas inställelseplatsen till annan lokal som bestäms av förvaltningschefen. 

I samlingsrummet finns en väska förvarad i ett skåp med utrustning och nödvändiga handlingar 

för krisledningsarbetet. Stöd- och servicefunktioner ansvarar för att utrustning och nödvändiga 

handlingar finns tillgängliga/är uppdaterade och aktuella.  

Exempel på teknik: 

• Datakommunikation samt bärbar dator, Ipads 

• Fax 

• Telefoner (dels inom kommunens växel och dels direkttelefon) både i rummet och i närheten 

  
  

1  Kortfattad beskrivning av vad som har hänt  
  
2  Att du ska infinna dig - angiven tid och plats   
  
3  När SMS skickats,  ifall det fastnar på vägen  
  
4  Kvittera mottagandet med ett SMS tillbaka  
  
OBS !  Det kan också vara en förvarning om att du kan komma larmas   
         in vid senare tillfälle.  
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• Mobiltelefoner 

• Reservkraft 

Vid behov samarbetar Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och………………  

och är varandra behjälpliga med att komma igång med krisledningscentralen (låsa upp, 

koppla upp IT, mm).  

 

Lokaler, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  Telefon  

Krisledningsstab  Pinocchio, Plan 2 Österlånggatan 74    

Kommunikatör  Grupprum Fauna, Plan 2 Österlånggatan 74   

Kontaktcenter     

Krisstöd      

Presskonferenser      

 

Bilaga 4 Bemanning   

Bemanning krisledningsstab Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen 

Funktion vid 

kris/störning  
Titel   Ersättare  Telefon 

arbete   
Telefon hem  

Beslutsfattare  Förvaltningschef  TF Förvaltningschef      

Stabschef  Kvalitet- o 

utvecklingschef 

 Verksamhetschef BoU     

Chefer verksamhet Verksamhetscheferna 

IFO BoU/IFO Vuxen 

Ersätter varandra   

Chefer stöd HR-Chef/ 

Ekonomichef 

   

Dokumentatör  Nämndsekreterare   Verksamhetssamordnare       
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Kommunikatör  Kommunikatör  Centrala 

informationsavdelningen 
    

Analys och 

omvärldsbevakning  
Verksamhetsutvecklare Verksamhetsutvecklare      

Säkerhetssamordnare  Säkerhetssamordnare  Säkerhetssamordnare      

Stöd och service  

    

IT-samordnare 

Verksamhetssamordnare 
     

Vid behov 

Chefer efter behov  Enhetschefer       
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Krisledningsarbetets delar  
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Bilaga 5 Dagordning vid möten  
  

Snabb bedömning, leds av förvaltningschef  
  

Syftet med mötet, Snabb bedömning, är att få en snabb lägesbild av händelsen och dess 

eventuella konsekvenser för förvaltningen för att ta beslut om krisledningsstaben ska 

aktiveras.  

  

Startmöte, leds av stabschef  
  

Krisledningsstaben är aktiverad och stabschef håller i Startmötet. Presentation av en första 

samlad lägesbild.   

Avstämningsmöte, leds av stabschef  
  

Krisledningsstaben är aktiverad och stabschef håller i Avstämningsmötet. Presentation av 

en samlad lägesbild.   
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Snabb bedömning (förvaltningschef, säkerhetssamordnare, kommunikatör)   
  

Dagordning  Anteckningar  

1  Närvarokontroll   
Förvaltningschef, säkerhetssamordnaren och 

kommunikatör  

  

2  Dokumentation  
Kommunikatör dokumenterar allt som är relevant.  

  

3  Lägesbild   
1) Vad har hänt?  
2) Vad är redan gjort?  
3) Läget just nu?  
4) Hur påverkar detta förvaltningen?  

  

4  Information  
Ska vi gå ut med ett budskap?    
Vad?  Internt?  Externt?  

  

5  Bedömning och beslut om åtgärd  

1. Ingen åtgärd  

2. Avvakta  

3. Informera inom organisationen  

4. Larmning av krisledningsstab  

5. Larmning av förstärkt krisledningsstab  

  

OBS! Den som är först på plats skriver och sätter upp 

fakta om lägesbilden på väggen. Använd mall 9-11.  

  

6  Avslut   

Fastställa tid för startmöte om staben ska startas.  
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Startmöte (leds av stabschef)   
OBS! Stäng av/koppla bort telefonerna. I krisen är alla lika viktiga. Lyssna på varandra och var lyhörd  

Tänk på att startmötet ska vara ett kort möte - presentera bara fakta. Riktmärke ca 30 min. 

 

Dagordning  Anteckningar  

1  Närvarokontroll   
Vilka är här? Rollerna i staben ska bemannas.  

  

2  Dokumentation   
Dokumentatör dokumenterar allt som är 

relevant.  

  

3  Lägesbild    
Anslå på väggen innan start - använd mall - 

tydlighet   

1) Fakta, vad har hänt?  

2) Åtgärder som vidtagits av förvaltningen   

3) Åtgärder som vidtagits av externa aktörer  

4) Vilka samhällsfunktioner är påverkade/ 

berörda?  

  

Varvet runt för de som har något mer att tillföra  

  

4  Information   
1) Formulera ett exakt budskap som vi ska gå ut 
med internt och externt.  
2) Utse vem/vilka som tar emot samtal från 

media.  

  

5  Inriktning   
1) Förvaltningschefen delger intern inriktning.  

2) Omedelbara uppgifter, som inte kan vänta, att 

lösa på kort sikt, vem och hur?  

  

6  Frågor och förslag  
1) Allt från mall ”Frågor och förslag” ska 

beslutas och ansvarssättas.   

2) Tidpunkt för inkallelse av ersättare.   

  

7  Avslut   
Tid och plats för avstämningsmöte.  
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Avstämningsmöte (leds av stabschef)   
OBS! Stäng av/koppla bort telefonerna. I krisen är alla lika viktiga.  

Lyssna på varandra och var lyhörd. 

  

Dagordning  Anteckningar  

1  Närvarokontroll   
Är alla här? Vilka har tillkommit? Eventuell presentation.  

  

2  Dokumentation   
Dokumentera vidare.  

  

3  Lägesbild varvet runt   
Anslå på väggen innan start – använd mall -  tydlighet  

1)Ny fakta, vad har hänt?  

2)Åtgärder som vidtagits av förvaltningen   

3)Åtgärder som vidtagits av externa aktörer  

4) Vilka samhällsfunktioner är påverkade/berörda?  

5) Samverkansbehov?  

6) Behov av stöd?  

Varvet runt för de som har något mer att tillföra  

  

  

  

4  Samverkan och inriktning - förvaltningschef  
1)  Vilken inriktning har samhällets aktörer för att hantera     
händelsen?  
2)  Vilken samordning sker mellan samhällets aktörer för 
att hantera händelsen?  
3)  Förvaltningschefen beslutar om fortsatt inriktning för 

förvaltningens arbete i krisen (mål och fokusområde)  

  

5  Frågor och förslag  
Allt från mall ”Frågor och förslag” ska beslutas och 

ansvarssättas.  

  

6  Information kommunikativ lägesbild   
1) Besluta om ett budskap som vi ska gå ut med internt  

och externt  

2) Besluta om presskonferens  

  

7  Handlingsalternativ analysgruppen   
Ta fram möjliga handlingsalternativ beroende av 

förvaltningens påverkan på kort och långsikt.  

  

6  Övrigt   
1)Bemanning av staben och uthållighet, mat, 
 sovplatser vid behov.  
2)Ekonomi, skapa ett konto för krisen.  

  

7  Avslut   
Tid och plats för nästa avstämningsmöte.  
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Bilaga 6 Roller  

Roller som ska bemannas i krisledningsorganisationen beroende av händelse.  

  
Förvaltningschef   

Stabschef  

Säkerhetssamordnare  

Analys och omvärldsbevakning   

Stöd och service  

Presskontakt vid Kris Samverkansperson  

Kommunikatör  

Dokumentatör  

Specialist  

Verksamhetschef/Övriga chefer    

    

Förvaltningschef   

Ansvar  

Kalla till och genomföra möte enligt dagordning ”Snabb bedömning”, bilaga 5.   

Larma/kalla in krisledningsstab/förstärkt krisledningsstab, enligt rutin, bilaga 2.  

Besluta om intern inriktning för krisledningsstaben för att hantera händelsen, mall 12.  

Samverka med berörda aktörer för att inrikta och samordna åtgärderna.  

I samband med att krisledningsstaben sammankallas ska Individ- och 

familjeomsorgsnämndens presidium och eventuellt fler informeras. Förvaltningschefen 

ansvarar för att informera: 

• Individ- och familjeomsorgsnämndens presidium 

• Kommunledningen via Räddningstjänst, jourhavande stabschef, 033-17 29 50 

• Kommunchef 

• Verksamhetschefer 

• Eventuell annan funktion 

 

Avsluta och utvärdera enligt bilaga 8. 

Arbetsuppgift   

Enligt mall 12 ”Inriktning och samordning” ta fram inriktning internt/externt  

 Fatta beslut enligt ordinarie delegation.  

 Informera presidiet och kommunledning vid start av krisledningsstaben.  

 Godkänna utgående kriskommunikation (kan delegeras).  
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 Presstalesman eller utse lämplig person.   

 Delta i samverkanskonferenser och redogöra för lägesbild kopplad till samverkan.  

   

Frågeställningar lägesbild - förvaltningschef  

1) Ny fakta, vad har hänt?  

2) Åtgärder som vidtagits av förvaltningen.   

3) Åtgärder som vidtagits av externa aktörer.  

4) Vilka samhällsfunktioner är påverkade/berörda?  

5) Samverkansbehov?  

6) Behov av stöd?   

Tänk på  
Dokumentera alla åtgärder som beslut, information, telefonsamtal med mera och lämna dem 

till dokumentatören.   

  

Glöm inte föra upp informationen på ”tavlorna”, använd mallarna.  

 

Stabschef  

Bemannas av chef för kvalitet- och utvecklingsfunktionen.   

Ansvar  

Leda och fördela arbetet i krisledningsstaben.   

Arbetsuppgift  

 Leda start- och avstämningsmöte enligt dagordning, bilaga 5.   

 Skapa förvaltningens samlade lägesbild använd mall 13 ”Förvaltningens samlade 
lägesbild”.  
Extra insatta stabsmöten vid behov (mellan avstämningsmötena).  

 Säkerställa uthållighet i arbetslaget och skiftgång, schemaläggning.  

 Anpassa bemanning i staben utifrån vad händelsen kräver.  

 Tillsätta en analysgrupp utifrån händelsen med syfte att göra en åtgärdsanalys.  

 Kontrollera att krisledningsstaben arbetar med rätt saker och att arbetsuppgifter blir 
utförda.  

Frågeställningar lägesbild – stabschef  

1) Ny fakta, vad har hänt?  

2) Åtgärder som vidtagits av förvaltningen.   

3) Åtgärder som vidtagits av externa aktörer.  
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4) Vilka samhällsfunktioner är påverkade/berörda?  

5) Samverkansbehov?  

6) Behov av stöd?  

 Tänk på     

Dokumentera alla åtgärder som beslut, information, telefonsamtal med mera och lämna 

dem till dokumentatören.   

    

Glöm inte föra upp informationen på ”tavlorna”, använd mallarna.  

 

Säkerhetssamordnare  

Bemannas av säkerhetssamordnare.  

  

  

Ansvar  

Inhämta fakta kring händelsen utanför förvaltningens verksamhet, mall 9.   

  

Arbetsuppgift  

 Vara med på möte Snabb bedömning, Startmöte och Avstämningsmöte, bilaga 5  

 Informera Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) om att staben har startat.  

 Kontakta berörda aktörer för att få veta deras lägesbilder.  

 Sammanställa och bidra med den externa lägesbilden använd mall 9 ”Externt läge”.  

 Samordna kontakten med externa aktörer.  

 Föreslå Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) via CKS.  

 Föreslå kontakt med 113 13, nationellt informationsnummer.  

  

  

Frågeställningar lägesbild - säkerhetssamordnare  

1) Ny fakta, vad har hänt?  

2) Åtgärder som vidtagits av förvaltningen.   

3) Åtgärder som vidtagits av externa aktörer.  

4) Vilka samhällsfunktioner är påverkade/berörda?  

5) Samverkansbehov?  
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6) Behov av stöd?  

  

Tänk på   

Dokumentera alla åtgärder som beslut, information, telefonsamtal med mera och lämna dem 

till dokumentatören.   

  

Glöm inte föra upp informationen på ”tavlorna”, använd mallarna.  

 

Analys och Omvärldsbevakning  

Bemannas av verksamhetsutvecklare med hjälp av eventuell specialist - kallas in vid behov.  

  

Ansvar  

Bistå stabschefen med analyser.  

Föredragande på ledningsgenomgångarna.  

Ta fram förslag på åtgärder.  

  

Arbetsuppgift  

o Analysera känd information och dra slutsatser.  

o Följa hur händelsen återges i medier och uppfattas av omvärlden bland annat att 

bevaka relevanta medier sociala medier och berörda aktörers webbplatser.  

o Informera kommunikatören om fel som upptäcks i medier.  

o Utifrån skapade tänkbara händelseutvecklingar ta fram handlingsalternativ.  

o Föredragande på ledningsgenomgångar.  

 Trolig utveckling av händelsen.  

 Väderprognos om relevant.  

 Samhällsfunktioner som riskerar att påverkas.  

 Resurser/Förmågor vi har behov av och när.  

  

  

Skapa tänkbara händelseutvecklingar  
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Skapa handlingsalternativ (utifrån de tänkbara händelseutvecklingarna)  

 Ge förslag som löser problemet, är genomförbara och skiljer sig från varandra.  

 Samtliga alternativ ska vara genomförbara.  

 Alternativen ska belysa för-/nackdelar med alternativet.  

 Förorda ett alternativ på medellång och lång sikt.  

 

Stöd och service  

Bemannas av IT-samordnare och verksamhetssamordnare.  

  

  

Ansvar  

Iordningställa lokal för krisledningsstaben, teknik, ordna fika, mat osv.  

Bemanning.  

Intern support för att underlätta för krisledningsstaben.  

  

  

Arbetsuppgift  

 Att lämpliga lokaler finns tillgängliga.  

 Se till att krisledningsstaben får tekniskt stöd.  

 Se till att krisledningsorganisationen har tillgång till livsmedel, logi och 

förbrukningsmaterial.  

 Boka och/eller genomföra transporter av materiel, förnödenheter och personer.   

 Vid behov svara för kontroll av in- och utpassering (vid exempelvis hårt medietryck till 

lokalerna).  

 Vid behov skapa bemanningsschema.    

Tänk på   
Dokumentera alla åtgärder som beslut, information, telefonsamtal med mera och lämna dem 

till dokumentatören.   

  

Glöm inte föra upp informationen på ”tavlorna”, använd mallarna.  

 

Presskontakt vid kris  

Bemannas av förvaltningschef eller annan utsedd person, beroende av händelse.  

  

Ansvar  

Företräder förvaltningen inför media vid en händelse.   
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Att tänka på när du blir intervjuad  

Enbart framföra den information som är bekräftad - Kom ihåg empati i ditt budskap.  

o   Var tydlig och använd ett enkelt språk.  

o   Undvik fackuttryck och förkortningar.  

o Tänk på att du talar med tittarna och läsarna.  

o Talar sanning. 

o Undvik att spekulera (off the record finns inte).  

o Leverera dina budskap och upprepa gärna.  

o Låt dig inte provoceras.  

o Var noga med att du förstått frågan och ställ gärna motfrågor  
eller be dem upprepa frågan.  
 

I radio och TV     

o Tystnad är inte farlig, kroppsspråket är viktigt.  

o Se upp för summerande frågor.  

o Var med och välj plats för intervjun.  

Samverkansperson   

Bemannas av lämplig person, med mandat och beslutsrätt, beroende på händelse.   

   

Ansvar  

Vid uppgift till någon att samverka med andra, respektive vid mottagande av 

samverkansperson är det viktigt att tänka på mandat och praktiska förutsättningar för att lösa 

uppgiften. Samverkanspersonen måste ha en sådan position i sin egen organisation att den 

kan representera och tala för denna organisation samt pålitligt överbrygga mellan 

kommunens krisledningsstab och den egna organisationen.  

    

Arbetsuppgift  

 Behjälplig med information till krisledningsstaben.  

 Vara med vid stabsmöten vid behov.  

    

Kommunikatör   

 Bemannas av kommunikatör.     

  

Ansvar  

Driva kommunikationsarbete i händelsen.  

Ta fram en kommunikationsstrategi.  
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Arbetsuppgift  

 Vara med på möten; Snabb bedömning, Startmöte och Avstämningsmöte.  

 Formulera budskap.  

 Publicera bekräftad information på hemsida sociala medier och intranät.   

 Korrigera omedelbara fel.  

 Ta fram kommunikationsåtgärder på kort och lång sikt, exempel VMA i samråd  
med säkerhetssamordnaren.  

 Resurs inför presskonferenser, förmöte osv.  

 Skriva pressmeddelanden (mall 11 & 14 finns till hjälp för innehåll).  

 Upprätta FAQ (besvara frekventa frågor).  

  

Frågeställningar lägesbild – kriskommunikatör  

Hur beskriver vi kortfattat vad som har hänt och vilka åtgärder vi har vidtagit?  

Vilka grupper behöver vi kommunicera med?  

Hur ser gruppens informationsbehov ut på kort och lång sikt?  

Vilka kommunikationsåtgärder har vi vidtagit?  

Hur ser omvärldens bild av händelsen ut? Är denna bild korrekt?  

Hur stort är informationstrycket från allmänhet och medier?  

Vilka vanliga frågor får vi via sociala medier/kontaktcenter/e-post/mm. 

Vilka kommunikationsinsatser har vi planerat för?  

Räcker våra kommunikationsresurser på kort och lång sikt?   

Använd mall 11 ”Kommunikativt läge” och mall 14 ”Bearbeta kommunikativt 

budskap”.  

Tänk på:  
Dokumentera alla åtgärder som beslut, information, telefonsamtal med mera och lämna dem till 
dokumentatören. Kom ihåg att föra upp informationen på ”tavlorna”, använd mallarna.   
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Dokumentatör - loggboken  

Bemannas av nämndsekreterare.  

   

Ansvar  

Dokumentera händelsen och förvaltningens åtgärder vid händelsen i krisledningsstaben i 

loggboken.  

   

Arbetsuppgift  

 Dokumentera beslut, fakta och information internt och externt i kronologisk ordning 

enligt Samtliga funktioner i krisledningsstaben har ansvar för att dokumentera sitt arbete.  

 Dokumentation av händelser är central och ska ske löpande i händelseutvecklingen och 

stabsarbetet.  

 Dokumentationsansvarig ska skriva dagbok och vid behov annan lägesuppföljning.  

 Dokumentationsansvarig ansvarar för att löpande  samla ihop den gemensamma 

dokumentationen. mallar för dokumentation.  

 

Dokumentatör - White board  

Bemannas av utredare.  

   

Ansvar  

Dokumentera händelsen och förvaltningens åtgärder vid händelsen i krisledningsstaben på 

tavlan.  

  

   

Arbetsuppgift  

     Dokumentera beslut, fakta och information på tavlan.    
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Specialist  

Bemannas av lämplig person beroende på händelse.   

   

Ansvar  

Spetskompetens inom aktuellt område.  

   

Arbetsuppgift  

 Behjälplig med information till krisledningsstaben.  

 Vara med vid stabsmöten vid behov.  
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Verksamhetschef och övriga chefer   

Bemannas av dem själva.  

Ansvar  

Inom sitt ordinarie område.  

   

Arbetsuppgift  

 Behjälplig med information till och från enheter/medarbetare/krisledningsstaben.  

 Vara med vid stabsmöten vid behov.  
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Bilaga 7 Skicka eller ta emot samverkansperson/specialist  

Praktiska förberedelser   

  

Tänk på detta vid inkommande samverkanspersoner:  

 Förväntningar på dessa aktörer från förvaltningen bör klargöras tidigt.  

 Lokal för personens eget arbete.  

 Nätverkstuttag, eluttag, skarvsladdar.  

 Skrivytor på vägg.  

 Bord.  

 Skylt utanpå dörren/namnbricka (att bära på sig).  

 Mat, logi.  

  

Samverkansperson/ specialist ska vara beredd att svara på:  

 

Frågeställningar  

1   
Vad som hänt och vad ni vidtagit/planerat för åtgärder?  

  

2   
Vad är er uppfattning om aktuellt läge?  

  

3   
Vad är er uppfattning om prognos för händelseutvecklingen?  

  

4   
Vilka konsekvenser/yttringar har händelsen?  

  

5   
Drabbade sammanhang: enskilda, lokalsamhället, samhällsviktiga funktioner, annat?  

  

6   
Vad är redan gjort?  

  

7   
Kommunikation?  

  

8   
Vad gör ni: nu, sen, därefter?  

  

9  
Vilka andra aktörer är berörda, anser ni?  

  

10  
Vilka samverkansbehov du ser, mellan vilka?  

  

11  
Särskilda prioriteringar?  

  

12  
Förslag till beslut?  
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Bilaga 8 Utvärdering  

  

Dagordning  

1   Dokumentation     

2   Vad hände?    

3   Vilka åtgärder vidtogs?    

4   
Vad blev resultatet?  

  

5   Rätt eller fel?    

6  

  

 Lärdomar och erfarenheter  

Behövs utbildning och övning?   

Initiera åtgärder för att förhindra ett 

upprepande eller för att minimera skadorna 

vid en liknande händelse.  

  

7   Personal  

Har personalen fått debriefing (vid behov)?   

  

8   Ekonomi  
Gör ett avslut över kostnaden för händelsen.  

  

9   Avslut  
Arkivera och diarieför loggbok och 
anteckningar.  

Komplettera och ändra i rutiner och 

checklistor vid behov.  
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Bilaga 9 Lathund för ansvar och avgränsningar  

 

Krishanteringens tre principer, Ansvarsprincipen, Närhetsprincipen och Likhetsprincipen, gäller för 

alla aktörer som är med och hanterar kriser.   

  

Nedan följer de vanligaste aktörerna och deras ansvar vid en krishändelse.  

  

Borås stad  
Kommunen har det geografiska områdesansvaret och samverkar med andra aktörer inom dess 

geografiska område. Kommunen ska också samverka med andra aktörer för att uppnå samordning i 

krishanteringen. Det ger genom att man stämmer av med andra aktörer och är med och skapar en 

gemensam lägesbild för att sedan gå ut med gemensam information till allmänheten.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Fordons hjälp, har fyrhjulsdrivna bilar. 

  

Eldistributörer i vårt område.  
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Servicekontoret  
Transporter  

  

Vatten- och fjärrvärmedistributörer  
Kontakta Borås Energi och Miljö  

http://borasem.se/  

tfn: 020-97 13 00  

  

Frågor om smitta/hälso- o sjukvård   
Kontakta MAS. 

 

Krisstöd (tidigare POSOM)  
Krisstöd är en del av kommunens beredskap vid en krissituation. Gruppen har en egen handlingsplan 

och kan startas upp utan att kommunens/förvaltningens krisledningsorganisation aktiverats.  

 

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund  
Räddningstjänstens uppgift vid en krissituation består primärt av att upprätthålla sin samhällsviktiga 

verksamhet och göra prioriterade insatser enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 

kan bistå med samverkansbefäl som tar sig till kommunens krisledningsstab, alternativt finnas 

tillgänglig via telefon/Rakel om SÄRF aktiverar sin egen stab vid en större händelse.  

 

Västra Götalandsregionen  
Alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen ska ha en katastrofmedicinsk plan för att bland annat 

kunna ta emot lätt skadade. Vid en olyckshändelse finns normalt en medicinskt ansvarig och en 

sjukvårdsledare på skadeplats. Sjukvårdsledaren ansvarar bland annat för samverkan, logistik och 

kommunikation. Dennes ansvar kan vid en större händelse tas över av en regional 

beredskapsläkare och sjukvårdsledare. Medicinskt ansvarig ingår då i dennes stab. Arbete med 

skadade sker enligt fastställda rutiner gällande omhändertagande av skadade, prioritering, 

dokumentation, och journalhantering. De patienter som anländer till sjukhus tas också omhand 

och registreras enligt särskilda rutiner med medföljande dokumentation från skadeplats. Regionen 

ansvarar vidare för att ha en smittskyddsläkare som har övervakande och informerande ansvar om 

hur olika smittor ska hanteras.  

  

  

Mallar  
Se dokument Mallar för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser.  

http://borasem.se/
http://borasem.se/


 

 

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(1) 

Datum 

2019-01-22 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00247 1.2.3.25 
 

  

 

Miljöledningssystem för Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att anta Miljöledningssystem för 

Individ- och familjeomsorgsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

I Borås stad miljömål för 2018-2021 anges att alla förvaltningar med fler än 10 

anställda ska ha ett miljöledningssystem. Miljöarbetet ska förebygga och åtgärda 

miljöproblem. Genom att arbeta strukturerat ges förutsättningar för att minska 

miljöpåverkan. Varje förvaltning kan avgöra om miljöledningssystemet ska vara 

tredjeparts certifierat eller inte. Nämndens val i detta skede är att inte ta fram ett 

certifierat system. Systemet ska omfatta en kartläggning av verksamhetens 

betydande miljöpåverkan, innehålla en handlingsplan (avseende hur miljöpåverkan 

ska minska, utpekande av ansvar och årlig uppföljning). 

 

En kartläggning har genomförts och även en rangordning av de områden där den 

största miljöpåverkan sker. Utifrån detta finns en handlingsplan framtagen. De två 

områden som bedöms ha störst miljöpåverkan för Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen är pappersförbrukning och resor som görs i tjänsten. 

Dessa områden fokuseras även i handlingsplanen.               

Beslutsunderlag 

1. Individ- och familjeomsorgsnämndens miljöledningssystem                            

Samverkan 

Ärendet har 2019-01-17 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Miljöförvaltningen, miljo@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

mailto:miljo@boras.se
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Miljöledningssystem Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

A. Kartläggning av miljöpåverkan inom Individ- och 

familjeomsorgsnämndens verksamheter. 
 

I tabellen nedan listas verksamhetens aktiviteter som ger större miljöpåverkan. I de fall det är 

möjligt anges hur mycket som används/släpps ut under ett år 

Alla aktiviteter är rangordnade efter hur stor miljöpåverkan förvaltningen bedömt att de har, 1 är 

mest betydande, därefter 2, 3 och så vidare. Syftet med rangordningen är att ge underlag för 

prioriteringar i en handlingsplan. Nämnden har undersökt med de olika fastighetsägarna när det 

gäller energiförbrukning med mera men har ännu inte erhållit några specificerade uppgifter enbart 

för nämndens del i fastigheterna. 

 

Aktivitet som påverkar miljön 
Rangordning (1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 
osv.) 

Energiförbrukning (siffror för fjärrvärme och elförbrukning) 

El används till belysning, kontorsutrustning, kyl/frys och annan utrustning.  

Elen som används är miljömärkt: Bra miljöval. 

Kopiatorerna, dataskärmar är märkta med EnergyStar eller TCO.  

Ventilationen i lokalerna är tidsstyrd och regleras utifrån lokalanvändningen.  

Belysningen vid arbetsplatser regleras vanligtvis manuellt. Alla medarbetare med 

kontorsarbetsplats stänger av den egna skärmen och egna belysningen vid 

arbetsdagens slut. 

3 

Resor i tjänsten (drivmedelsförbrukning) 

Enligt riktlinjer för tjänsteresor för Borås Stad väljs i första hand tjänstefordon 

som drivs helt eller delvis med förnyelsebara bränslen.  

Medarbetare rekommenderas att gå till lokala möten eller till besök i centrala 

Borås. Förvaltningen har tillgång till elcyklar. 

Enligt Borås Stads riktlinjer för resor ska vi vid längre resor åka tåg och buss när 

det är rimligt med hänsyn till tid och ekonomi. 

 

Rekommendation finns att använda Skypemöten, webbinarium eller annan digital 

teknik när detta är möjligt i stället för att göra resor till institutioner eller 

konferenser. 

Lokala resor: promenad, cykel, kollektivtrafik, miljöbil från bilpool. De olika 

verksamheterna har busskort som kan användas i samband med resor i Borås, till 

Göteborg och övriga orter i sjuhäradsområdet. 

Uppföljning av den årliga förbrukningen av drivmedel och antal körda mil görs av 

Servicekontoret Uppgifter används sedan till beräkning av klimatkompensation.  

 

2 
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Vattenförbrukning  

Toaletter är snålspolande. Kranar i tvättställen är snålspolande. 

(Lokalförsörjningskontoret har ansvar) 

LFF arbetar kontinuerligt med åtgärder för att minska vattenförbrukningen  

7 

Användning av kemikalier till 

lokalvård och lunchrum, fikarum   

Lokalvården hanteras av Arbetslivsförvaltningen som också svarar för inköp av 

kemikalier till lokalvården.  

 

Diskmedel ska vara miljömärk 

8 

Inköp varor, livsmedel och tjänster 

Inköp av varor avser inköp av livsmedel till lunchrum på Österlånggatan 64 och 

74 samt inköp av livsmedel till nämndens ungdomsboende och boenden för 

ensamkommande flyktingbarn.( 

Livsmedel  

-Fika vid möten, lunchrummet, konferenser, mm. 

Rättvisemärkta: te, kaffe 

 

Ekologiska livsmedel: kaffe, te, mjölk. 

Till alla nämndsammanträden serveras ostfrallor, kaffe, te och kranvatten.  

 

Livsmedel på Kaptensgatans boende och på HVB för ensamkommande. 

 

Porslin tallrikar och muggar samt glas används i verksamheternas lunchrum. 

Pappersmuggar/papperstallrikar används i undantagsfall.  

6 

Avfall för återvinning 

 

Vi har miljöstation i flera av våra kontorsmiljöer som innehåller följande 

fraktioner: 

Avfall för återvinning 

 Skrivarpapper mm.  

 Wellpapp 

 Glas  

 Metall 

 Plast 

 Farligt avfall 

 Organiskt avfall 

 Brännbart avfall 

 Tonerkassetter till kopiator/skrivare  
 

Var och en har ansvar för att sortera rätt och att ta med sig wellpapp eller 

förpackningar till miljöstationen. 

  

Behållare för Returpapper och sekretesshandlingar finns i närheten av varje 

kopieringsrum.  

4 
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Kartong, wellpapp, skrivarpapper, glas, metall, plast, farligt avfall som 

elektronik och ljuskällor hämtas för återvinning. Vi har välfungerande 

sorteringssystem som vid behov utvecklas med nya kärl.  

Även begagnade kontorsmaterial, möbler, inredning och elektronik lämnas 

och säljs i secondhand butik som drivs av 

Återbruket/Arbetslivsförvaltningen. 

 

Organiskt avfall lämnas i en separat fraktion (svart påse) och återvinns som 

energi (rötgasprod.- biogas) och som jordförbättring. 

Brännbart avfall lämnas som en separat fraktion (vit påse) och lämnas för 

energiåtervinning. 

Farligt avfall med batterier, toner och kemikalier hämtas av Re-turen och 

lämnas till återvinningscentralen Sobacken. 

Indirekt och/eller positiv miljöpåverkan, exempelvis 

rådgivning/information till kunder   

Information/kunskapsspridning som påverkar attityd och beteenden som 

leder till minskad miljöpåverkan (drivs av miljökoordinator och 

inspiratörer). 

 

Smarta lösningar för att minska antalet utskrifter: lösenord/dubbelsidigt, 

använda mer datorer/Ipad, konferenstelefon. 

 

Hållbara resor med promenader, cykeltur och användning av kollektivtrafik 

följd av miljöbilar från bilpool. 

 

Skypemöten i stället för resor rekommenderas när detta är lämpligt. 

Deltagande i Skypekonferenser när detta är möjligt istället för att resa till 

konferens. 

5 

Materialanvändning 

Förbrukning av: 

 Skrivarpapper 

 Kuvert 

 Kontorsmaterial 

 Möbler/textilier  
Kopieringspapper och kuvert är miljömärkta.  

Producerade trycksaker är Svanen märkta och vi anlitar Borås stads eget 

tryckeri som är miljöcertifierat.  

 

Nämnden använder inga pappersutskrifter (elektroniska handlingar finns 

tillgängliga i Ciceron, även sekretesshandlingar finns numera tillgängliga i 

Ciceron). För närvarande utreds möjligheten att även kunna sända 

sekretesshandlingar digitalt. 

1 
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Förvaltningen har medvetet valt att minimera textilier (mattor och gardiner) 

i kontorsmiljöerna, för att minska damm, behov av tvätt, hygienskäl/allergi 

samt minska konsumtion. 
 

 

B. Handlingsplan för att minska miljöpåverkan 

 

Mål Aktiviteter 
1. Att öka medarbetarnas medvetande 

om miljöeffekter  
Dialog på APT  

 Alla anställda går miljöutbildningen 

 

2. Minska pappersförbrukningen Vid kopiering/utskrifter ska dubbelsidig 
utskrift användas 

 Intern korrespondens sker via e-post 

 Påbörja mätning av papperskopior 

 Överväga möjlighet till utskottshantering i 
Ciceron 

 

3. Minska avfall Källsortera vid kök på alla arbetsplatser 

 Minimera användning av engångsartiklar 

 

4. Färre tjänsteresor med bil Använda Skypemöten 

 Använda elcykel då det är möjligt 

 

5. Minska energiförbrukning Se över och införa mer automatiserat system 
avseende belysning 

 

 

 

 

 

C. Ansvariga för handlingsplanen för miljöpåverkan 

Aktiviteter Ansvariga Uppföljning 

 Förvaltningsledningen I uppföljning av miljöplan 

 Respektive enhet Redovisa  

   

   

 

 

D. Uppföljning 
Uppföljning ska ske årligen. 

 

E. Revidering av systemet ska ske vartannat år 
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033-35 70 00 vxl 
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Handläggare 
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Instans 
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Delegationsordning för Individ- och 

familjeomsorgsnämnden  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer delegationsordningen enligt 

upprättat förslag.         

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har upprättat förslag till 

delegationsordning för förvaltningen enligt bilaga.                

Ärendet i sin helhet 

ÄNDRINGAR I DELEGATIONSORDNINGEN 

Ny kommunallag 

En ny kommunallag har trätt ikraft. Alla hänvisningar till den gamla 

kommunallagen har uppdaterats. 

Ny förvaltningslag 

En ny förvaltningslag har trätt ikraft. Alla hänvisningar till den gamla 

förvaltningslagen har uppdaterats. 

GDPR  

En ny punkt avseende beslut om rättelse, radering och begränsning av 

behandling har lagts till under rubriken ”Allmän handling”. ”GDPR” har lagts 

till i rubriken. 

Kamerabevakning 

En ny punkt avseende ansökan om tillstånd till kamerabevakning har lagts till 

under rubriken ”Allmän handling”. ”Kamerabevakning” har lagts till i rubriken. 

Föräldrabalken och adoptioner  

Ärenden om vårdnad, boende och umgänge enligt FB m.m. 

Punkt 14 har kompletterats med ”verkställa utredningar på uppdrag av 

domstol”. Detta är ett förtydligande tillägg. 

Punkt 16 har lagts till. Anledningen är avsaknad av reglering i 

delegationsordningen kring beslut avseende insatsen kontaktperson inom 

familjerättsligt område. I dagsläget regleras ärenden avseende kontaktperson 

endast för Barn och unga myndighet. 
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Punkt 17 har lagts till. Anledningen är av avsaknad av reglering i 

delegationsordningen avseende arvode och omkostnadsersättning för 

kontaktpersoner och umgängesstödjare inom det familjerättsliga området. 

Adoptioner 

Punkt 25 har lagts till. Fram till den 1 september 2018 har yttranden, på 

uppdrag av tingsrätten, avseende adoption varit ärenden som ska tas upp i 

nämnd för beslut. Den 1 september 2018 trädde en ny bestämmelse ikraft som 

innebär att det inte längre är socialnämnden som ska yttra sig till domstolen, 

utan en utredare som får socialnämndens uppdrag att genomföra 

adoptionsutredningen. Det är alltså samma ordning som gäller i mål om 

vårdnad, boende och umgänge. Domstolen ska ge ett uppdrag till 

socialnämnden att utse någon att genomföra en adoptionsutredning – i regel en 

tjänsteman inom socialtjänsten. Med anledning av detta behövs ett tillägg i 

delegationsordningen. 

Överklaganden, yttranden m.m. 

Yttrande namnlagen  

Punkt 19 och tillhörande rubriker har uppdaterats med anledning av att 

namnlagen (1982:670) har ersatts av lagen (2016:1013) om personnamn. 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden                                 

Samverkan 

Ärendet har 2019-01-17 samverkats med de fackliga organisationerna.  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Allmänna bestämmelser 
Brottsbalken  

FB  Föräldrabalken  
FL Förvaltningslagen 
HVB 
HSLF-FS 

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

IVO Inspektionen för vård och omsorg 
JO Justitieombudsmannen 
LAS Lagen om anställningsskydd 
KL  Kommunallag  
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  
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. Syf-
tet 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 vederbö-
rande 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 Kommun-
fullmäktige 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.  
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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 perso-
naladministrativa området.  
Vid anställning av personal i arbetsledande ställning, eller som annars har arbetsuppgifter av särskild betydelse, ska beslutsfattaren samråda med närm-
aste högre chef före beslut.  
För lönesättning gäller särskilda rutiner.  
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Upphandlingsärenden  
Den som beslutar om inköp eller träffar avtal om arbeten eller tjänster ansvarar för att upphandlingen sker enligt upphandlingsreglementet. Beslutsfat-
taren 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 medels-
användning. 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 Anvisning 

  
1. Allmän handling, GDPR, Kamerabe-
vakning, Ekonomi och Personal 

 

   

  
1.A. Allmän handling, GDPR och Kame-
rabevakning 
 

   

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

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

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 
 

 

2 Beslut om rättelse, radering och begränsning 
av behandling 

Artiklarna 16-18 
GDPR 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

3 Ansökan om tillstånd till kamerabevakning 11 § kamerabe-
vakningslagen 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

     

  
1.B. Ekonomi  
 

   

1 Begäran till Kommunstyrelsen om handkassa Kontant-
hanterings-PM 
från Stads-
revisionen 

Chef ekonomi  

2  Skadeersättning till personal och allmänhet.  Respektive chef 
 

I samråd med överordnad chef 

     

  
1.C. Personal 
Anställning och upphörande av anställ-
ning 
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1 Tillsvidareanställning av enhetschef. Före 
fyllda 67 år. 

32 § AB  
4 § LAS  

Verksamhetschef   

2 Tillsättning av verksamhetschef 32 § AB  
4 § LAS 

Förvaltningschef   

3 Tillsvidareanställning av övrig personal. Före 
fyllda 67 år. 

32 § AB  
4 § LAS 

Respektive chef  

4 Anställa för viss tid, visst arbete, provanställ-
ning, allmän visstidsanställning, tidsbegrän-
sad anställning, PAN och anställa för vika-
riat. Före fyllda 67 år. 

5 och 6 §§ LAS  
4 § AB 

Respektive chef  

5 Beslut om uppsägning på grund av person-
liga skäl eller arbetsbrist samt beslut om av-
sked.  

4 § 2 st och 18-20 
§§ LAS  

Förvaltningschef   

6 Anställa vikarie för förvaltningschef för viss 
tid max 6 månader 

 Presidiet  

     

 Verkställighetsåtgärder  
 

   

7 Beslut om övertid, fyllnadstid, jourtjänst-
göring, beredskap, förskjuten arbetstid och 
kompensationsledighet  

§ 20 AB Enhetschef/motsv  
Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  

 

8 Beslut om stadigvarande förflyttning mot 
den anställdes vilja  

§ 6 mom. 1  
2:a st AB 

Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  

Skrivelse  
Innan beslut fattas ska förhandlingar enligt MBL § 
11 och ev § 14 vara avslutade 

9 Avstängning  § 10  Förvaltningschef  Skrivelse  

10 Fastställa arbetstidsschema  § 13 mom. 5 AB Enhetschef/motsv  
Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  

Samråd med HR enheten 

11 Skriftlig varning  § 13 AB Förvaltningschef  Skrivelse  

12 Beslut om anställnings upphörande  § 33 AB Enhetschef/motsv  
Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  

Beslutanderätten avser uppsägning på egen  
begäran 
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13 Beslut om arbetstagares ledighet med lön 
(enskild angelägenhet)  

§ 32 AB  HR specialist  
HR chef 
Enhetschef/motsv  
Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  

 

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

Kap 6 §§ 25–31 
AB 

Enhetschef/motsv  
Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  

 

15 Beslut om arbetstagares ledighet    Verksamhets-
chef/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 delegations från Kommunstyrelsen 

17 Beslut om tillfälligt distansarbete  Enhetschef/motsv 
Verksamhets-
chef/motsv 
Förvaltningschef 

 

18 Beslut om stadigvarande distansarbete  Förvaltningschef  

     

 Lag om Medbestämmande 
(MBL)/Samverkansavtalet  

   

19 Förhandling och information  §§ 11, 12 och 19 
MBL 

Enhetschef/motsv  
Verksamhets-
chef/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 

20 Förhandlingar  § 14 MBL Verksamhets-
chef/motsv  
HR specialist  
HR chef  

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

21 Förhandlingar  § 38 MBL Förvaltningschef   

     

 Lagen om anställningsskydd (LAS)     

22 Varsel och underrättelse om avsked eller 
uppsägning av personliga skäl  

§ 30 LAS Förvaltningschef  Skrivelse  
I samråd med HR chef 

23 Beslut om avsked eller uppsägning av per-
sonliga skäl  

§§ 7–10 LAS Förvaltningschef  Skrivelse  
I samråd med HR chef 

24 Besked att tidsbegränsad anställning inte 
kommer att fortsätta  

§§ 15–17 LAS Enhetschef/motsv  
Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR chef 

 Personalärenden – övrigt     

25 Varsel till facklig organisation att tids-
begränsad anställning inte kommer att fort-
sätta  

§ 30 LAS Enhetschef/motsv  
Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR chef 

26 Avvikelse från företrädesrätt till återanställ-
ning  

§ 32 LAS Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR chef 

27 Beslut om högre sysselsättningsgrad  § 25 LAS Enhetschef/motsv  
Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  

 

     

 Kurser, konferenser, studie- och tjänste-
resor  

   

28 Beslut om studiebidrag  Personalpolitiska 
riktlinjer  

Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  

 

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

  Enhetschef/motsv  
Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef 

Förteckning 
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30 Beslut om personals deltagande i kurser, 
konferenser och studieresor utomlands  

 Förvaltningschef Förteckning 

     

 Övrigt     

31 Utfärda tjänstgöringsintyg och vitsord    Enhetschef/motsv  
Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef 

 

32 Ledigförklarande av tjänst    Enhetschef/motsv  
Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef 

Innan tillsvidaretjänst ledigförklaras ska anmälan om 
vakansprövning göras hos personalenheten.  

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  
Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  
Ordförande 

 

36 Beslut om generellt tillstånd att använda egen 
bil i tjänsten  

  Verksamhets-
chef/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  
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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 

6 Infordra och anta anbud för inköp av tjäns-
ter  

  Enhetschef  
Verksamhetschef  
Förvaltningschef 

Vid anbudsöppning ska öppning, utvärdering, sam-
manställning göras tillsammans med ekonomen  

7 Beslut om försäljning av material    Enhetschef  
Verksamhetschef 

Delegation till tjänsteman motsvarande 20 % av bas-
beloppet  

8 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     

9 Beslut om uppvaktning av föreningar  Ordförande    

     

 2. Ärendehandläggning barn och unga  
 

  Med barn avses 0-17 år. Med unga avses 18-20 år.  

1 Förhandsbedömning om utredning ska inle-
das eller ej.   

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 

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 1 a § SoL Socialsekreterare 
Socialsekreterare på 
sociala jouren 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren  
under icke kontorstid 

3 Beslut att avvisa/avskriva  Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef 

 

4 Begäran om brottsutredning 31 § LUL Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
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5 Att utredning ska avslutas/avskrivas 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

6 Begäran om att annan kommun ska bistå i 
utredningen 

11 kap 4 § SoL Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

  

7 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i 
form av insatser i hemmet eller öppenvårds-
insatser, kommuninterna insatser 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 

8 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i 
form av insatser i hemmet eller öppenvårds-
insatser, externa insatser 

4 kap 1 § SoL Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 

9 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i 
form av kontaktfamilj-/kontakt-
person/särskild kvalificerad kontaktperson 

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare  
Metodhandledare  
Enhetschef 

Förteckning 
Socialsekreterares delegation avser kontaktperson/ 
-familj  

10 Bifalla, avslå och upphörande av tillfällig 
vård utom det egna hemmet   

4 kap 1 § SoL Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 
Högst 4 månader. Gäller inte varaktig vård. 

11 Bifalla, avslå och upphörande av tillfällig 
vistelse i jourhem eller akuthem 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare på 
sociala jouren 
Metodhandledare  
Enhetschef  

Delegation för Socialsekreterare på sociala jouren  
under icke kontorstid 

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

Förteckning  

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

4 kap 1 § SoL Metodhandledare 
Enhetschef 

Förteckning 
Delegation gäller enligt upphandlingsavtal med vård-
givare 

14 Bifalla, avslå och upphörande gällande jour-
lägenhet och övergångsbostad 

4 kap 1 § SoL Metodhandledare  
Enhetschef 
Socialsekreterare på 
sociala jouren 

Förteckning 
Delegation för socialsekreterare på sociala jouren  
gäller jourlägenhet under icke kontorstid 

15 Förlängning av utredningstiden  11 kap 2 § SoL  Verksamhetschef   

16 Besluta om uppföljning efter avslutad utred-
ning eller upphörd vård utanför hemmet 

11 kap 4 a, b § 
SoL 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

17 Medgivande eller beslut om vård för barn för 6 kap 6 § SoL Socialutskott  
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stadigvarande vård och fostran i enskilt hem  

18 Övervägande om vården fortfarande behövs 6 kap 8 § SoL Socialutskott  
 

19 Särskilt övervägande om överflyttning av 
vårdnaden 

6 kap 8 § SoL Socialutskott  

20 Ingå avtal, inklusive besluta om ersättning till 
särskilt förordnad vårdnadshavare som tidi-
gare varit familjehem 

6 kap 11 § SoL Metodhandledare  
Enhetschef  Familje-
hemsenheten 

Delegationen för enhetschef gäller ersättning enligt 
SKL:s rekommendationer. 
Verksamhetschef kan ingå avtal om ersättningar 
utöver SKL:s rekommendationer. 

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

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

Enhetschef på boendet 
Verksamhetschef 

 

22 Teckna hyresavtal avseende bostad åt en-
samkommande ungdomar 

2 kap 1 § SoL Enhetschef Se Socialstyrelsens vägledning Socialtjänstens arbete  
med ensamkommande barn s. 42 och 50. 

     

 Överflyttningar till och mottagande av 
ärenden från annan kommun  

   

23 Beslut om framställning om överflyttning av 
ärende till annan kommun. 

2 a kap 10 § SoL Enhetschef Förteckning 
Avser såväl ärenden enligt SoL, som LVU och LVM. 

24 Beslut om att ta alternativt inte ta emot 
ärende från annan socialnämnd. 

2 a kap 10 § SoL Enhetschef Skrivelse 
Avser såväl ärenden enligt SoL, som LVU och LVM. 

25 Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning 
av ärenden till annan socialnämnd  

2a kap 11 § SoL  Socialutskott   

     

 Arvoden, ersättningar och avgifter m.m.     

26 Extra ersättning till barn och unga vid place-
ring under placeringstiden, omplacering eller 
flyttning från familjehem eller hem för vård 
och boende. 

4 kap 1-2 §§ SoL Metodhandledare  
Enhetschef  Familje-
hemsenheten 

  

27 Ersättning för resor/umgängesresor utöver 
högsta omkostnadsersättning 

4 kap 1-2 §§ SoL 
 

Metodhandledare  
Enhetschef Myndighet 
Enhetschef  Familje-
hemsenheten 

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per barn 
och kalenderår 
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28 Ersättning för resor/umgängesresor vid till-
lämpning av lägsta omkostnadsersättning för 
familjehemsplacerade barn 

4 kap 1-2 §§ SoL 
 

Familjehemssekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef  Familje-
hemenheten 

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per barn 
och kalenderår 

29 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 
Metodhandledare  
Enhetschef  Familje-
hemenheten 

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per barn 
och kalenderår 

30 Omkostnadsersättning till familjehem med 
belopp över 24 % av basbeloppet 

4 kap 1-2 §§ SoL 
 

Metodhandledare  
Enhetschef  Familje-
hemsenheten 

Gäller vid akuta placeringar i avvaktan på nästkom-
mande utskott 

31 Övriga omkostnader till familje-
hem/jourhem/enskilt hem utöver gällande 
avtal 

 Enhetschef Familje-
hemsenheten  
Verksamhetschef 

Enhetschefens delegation gäller motsvarande ett 
inkomstbortfall av tjänst under högst ett år. Övriga 
ärenden beslutas av verksamhetschef.  

32  a)Arvode och omkostnadsersättning tillkon-
taktperson/kontaktfamilj eller umgänges-
stödjare. Enligt anvisningar och riktlinjer 
b)Arvode och omkostnadsersättning tillkvali-
ficerad kontaktperson. Enligt anvisningar 
och riktlinjer  
c)Arvode och omkostnadsersättning tillkon-
taktperson/kontaktfamilj. Utöver anvisning-
ar och riktlinjer 

 3 kap 6 b § SoL a)Familjehems-
sekreterare 
b)Metodhandledare 
c)Enhetschef Familje-
hemsenheten 

c) Beslut över SKL:s rekommendationer 

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

8 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandlare 
Enhetschef Myndighet 

 

34  Fastställa ersättning till särskild förordnad 
vårdnadshavare 

 Familjehemssekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef  Familje-
hemsenheten 

Enligt de ersättningsnivåer som gäller för gode män i  
Borås Stad 

     

 Återkrav av kostnader och avgifter m.m.     

35  Eftergift av avgift 9 kap 3 § SoL Metodhandledare   
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Enhetschef Myndighet 
 
 

36 Att föra talan om ersättning hos Förvalt-
ningsrätten 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 utskottets beslut inte kan 
avvaktas 

6 § 1 och 2 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter i Socialut-
skott 

Skrivelse 

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 utskottets 
beslut inte kan avvaktas 

9 § 3 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter i Socialut-
skott 

Skrivelse 

5 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten 
om vård 

4 § LVU Socialutskott  

6 Begäran om förlängd tid för ansökan om 
vård 

8 § LVU Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

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

32 § 1 st LVU Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

8 Beslut att begära polishandräckning för att 43 § 1. LVU Ordförande i nämnd Beslut har endast nämnden eller dess ordförande rätt 
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bereda en läkare, som avses i 32 § LVU, till-
träde till den unges hem eller för att föra den 
unge till läkarundersökning 

med stöd av nämnda 
lagrum 

att fatta 

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

11 § 1 och 2 st 
LVU 

Socialutskott  

10 Beslut om hur vården ska ordnas och var 
den unge ska vistas under vårdtiden då ut-
skottets beslut inte kan avvaktas 

11 § 3 st LVU 
 

 

Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter i Socialut-
skott 

 

11 Beslut om att begära polishandräckning för 
att genomföra beslut om vård eller omhän-
dertagande enligt LVU 

43 § 2. LVU Socialutskott  

12 Beslut om att begära polishandräckning för 
att genomföra beslut om vård eller omhän-
dertagande enligt LVU, då utskottets beslut 
inte kan avvaktas 
 

43§ 2. LVU Socialsekreterare på 
sociala jouren 
Metodhandledare 
Enhetschef 
Verksamhetschef 
 

 

Delegat: Helle Lund, Ulrika Djerf, Barbara  
Liikaluoma Berger, Malin Lindelöf, Josephine 
Apelqvist, Eva Hultqvist, Melissa Avdic, Marie 
Strandberg, Sara Jönsson, Eva Eriksson, Marianne 
Gunnarsson, Maria Trygg, Rebecca Albert och  
Agneta Kettil.  
 
Följande namngivna personer får fatta beslut på  
sociala jouren under icke kontorstid: 
Marie-Louise Olsson, Camilla Sannholm, Hanna 
Bäckman och Christina Johansson Törngren.  

13 Beslut om hur den unges umgänge med 
vårdnadshavare och förälder som har um-
gänge reglerat genom dom eller avtal ska 
utövas. När överenskommelse inte kan nås 
med föräldern eller vårdnadshavaren i avvak-
tan på nämndens beslut 

14 § 2 st p 1 LVU 
 

Ordförande, vice 
ordförande, andre vice 
ordförande och  
ledamöter i Socialut-
skott 

 

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 ordfö-
rande, andre vice ordfö-
rande och ledamöter i 
Socialutskott 
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15 Övervägande om beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 2 st 
p 1 och 2 LVU 

14 § 3 st LVU Socialutskott   

16 Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU 
fortfarande behövs 

13 § 2 st LVU Socialutskott  

17 Prövning om vård med stöd av 3 § LVU ska 
upphöra 

13 § 3 st LVU Socialutskott  

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

     

 Flyttningsförbud     

19 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud samt att 
tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra 

27 § 2 st och 30 § 
2 st LVU 

Socialutskott  

20 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud samt att 
tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra då 
utskottets beslut inte kan avvaktas 

27 § 2 st och 30 § 
2 st LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter i Socialut-
skott 

 

21 Ansökan hos Förvaltningsrätten om flytt-
ningsförbud 

25 § LVU Socialutskott  

22 Beslut om den unges umgänge med förälder 
eller vårdnadshavare efter beslut om flytt-
ningsförbud eller tillfälligt flyttningsbeslut 
när överenskommelse inte kan nås. I avvak-
tan på nämndens beslut. 

31 § LVU Ordförande, vice 
ordförande, andre vice 
ordförande och  
ledamöter i Socialut-
skott 

 

23 Övervägande om flyttningsförbud fortfa-
rande behövs 

26 § 1 st LVU Socialutskott  

24 Beslut om upphörande av flyttningsförbud 26 § 2 st LVU Socialutskott  

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

26 § 2 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter i Socialut-
skott 

 

     

 Överflyttning av vårdnad     
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26 Särskilt övervägande om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken 

13 § 3 st LVU Socialutskott  

     

 Förebyggande insatser enligt LVU     

27 Beslut om att den unge ska hålla regel- bun-
den kontakt med särskilt utsedd kontakt 
person 

22 § 1 st p 1 LVU Socialutskott  

28 Delta i behandling i öppna former inom 
socialtjänstlagen 

22 § 1 st p 2 LVU Socialutskott  

29 Prövning av förebyggande insats ska upp-
höra 

22 § 2 st LVU  
13 § 3 st LVU 

Socialutskott  

30 Att förebyggande insats ska upphöra 21 § 1 och 3 st 
LVU 

Socialutskott  

     

  
2. B. Föräldrabalken och adoptioner 
 

   

 Faderskap och föräldraskap     

1 Utreda vem som är far till barnet. Att ej ut-
reda vem som är far till barnet. 

2 kap 1 och 9 §§ 
FB 

Socialassistent  
Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  Familjerät-
ten 

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  Familjerät-
ten 

 

3 Godkänna faderskapsbekräftelse och föräld-
raskapsbekräftelse. 

1 kap 4 § FB  
1 kap 9 § FB 
 

Socialassistent 
Familjerättssekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

Socialassistent har delegation på faderskapsärenden 
som gäller S-protokoll 

4 Beslut om att inleda faderskapsutredning om 
faderskap redan är fastställt alternativt fader-

2 kap 9 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
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skapet nedlagt. Enhetschef Familjerät-
ten 
 

5 Beslut om rättsgenetisk undersökning. 2 kap 6 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

6 Beslut om att återuppta nedlagd utredning. 2 kap 1 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

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

3 kap 5 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

     

 Ärenden om vårdnad, boende och um-
gänge enligt FB m.m. 

   

8 Att godkänna/ej godkänna avtal om vård-
nad, boende och umgänge. 

6 kap 6, 14a, 15a, 
17a §§ FB 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

9 Förordnande av umgängesstöd vid barns 
umgänge efter beslut i domstol. 

6 kap 15 c § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

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

6 kap 19 § FB Metodhandledare  
Enhetschef för Familje-
rätten 

 

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

6 kap 15a § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef för Familje-
rätten 

 

12 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i 6 kap 15c § FB Familjerättssekreterare  
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form av umgängesstödjare Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

13  Fatta beslut om vissa åtgärder mot en av 
vårdnadshavarnas vilja. 

6 kap 13 a § FB Socialutskott  

14 Lämna upplysningar till domstol samt verk-
ställa utredningar på uppdrag av domstol. 

6 kap 19 och 20 
§§ FB 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

15 Avge yttrande angående umgängesstöd. 6 kap 15c § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

16 Bifalla, avslå och ta beslut om upphörande 
av bistånd i form av kontaktperson (vid 
hämtning och lämning samt närvaro under 
umgänge). 

3 kap 6 § SoL 
4 kap 1 § SoL 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

17 a.) Fastställa arvode och omkostnadsersätt-
ning till kontaktpersoner och umgängesstöd-
jare - enligt SKL:s riktlinjer. 
b.) Fastställa arvode och omkostnadsersätt-
ning till kontaktpersoner och umgängesstöd-
jare - utöver riktlinjer. 

3 kap 6 b § SoL a.) Familjerättssekrete-
rare 
b.) Metodhandledare 
eller enhetschef 

 

     

 Samarbetssamtal     

18 Att efter förordnande av domstol avge ytt-
rande om samarbetssamtal. 

6 kap 18 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef Familjerät-
ten  

 

     

 Placering av barn över nationsgränserna     

19  Godkänna att en utländsk myndighet place-
rar ett barn i Sverige 

6 kap 11a § SoL Socialutskott  

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

21 Medgivande att ta emot ett barn med hem-
vist utomlands i syfte att adoptera det 

6 kap 12 § SoL Socialutskott  

22 Återkallelse av medgivande till adoption 6 kap 13 § SoL Socialutskott  

23 Nämndens samtycke till fortsatt adoptions-
förfarande vid samtycke. 

6 kap 14 § SoL Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

24 Nämndens samtycke till fortsatt adoptions-
förfarande vid ej samtycke 

6 kap 14 § SoL Socialutskott  

25 Yttrande avseende adoption 4 kap 14 § FB Familjerättssekreterare  
Metodhandledare, famil-
jerätten 
Enhetschef, familjerät-
ten 

 

     

 3. Ärendehandläggning vuxna  
 

   

1 Förhandsbedömning om utredning ska inle-
das eller ej  
 

11 kap 1 § SoL  Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  Myndighet 
Verksamhetschef 

Förteckning  
Ansökan av part måste alltid utredas 

2 Beslut att avvisa/avskriva ärende    Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet  
Verksamhetschef 

Ex: Vid återtagen Ansökan. Vid utebliven 
medverkan. 

3 Beslut om bistånd i form av kontakt-
person/upphörande av bistånd  

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  

4 Beslut om arvode och omkostnads-   Socialsekreterare  Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) cirkulär 
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ersättning till kontaktperson  Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

5 Beslut om bistånd i form av öppenvårds-
insatser/upphörande av bistånd, kommunin-
terna insatser   

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  

6 Beslut om bistånd i form av extern öppen-
vård  

  Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

 

7 Beslut om jourlägenhet / träningslägenhet  4 kap 1 § SoL  Metodhandledare  
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  
Delegation för socialsekreterare Sociala jouren gäller 
under icke kontorstid 
 

8 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i 
form av övergångsbostad / Kaptensgatan    
 
 
  

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

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

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

4 kap 1 § SoL  Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  
 

Förteckning  
Delegation gäller enligt upphandlingsavtal med vård-
givare 

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

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  

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

4 kap 1 § SoL  Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  
 
 

     

 Återkrav av kostnader, avgifter    

12 Beslut om eftergift av avgift enligt 8 kap 1 § 
första stycket SoL  

9 kap 4 § SoL  Metodhandledare  
Enhetschef Myndighet 

Förteckning  
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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 Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  

     

 Överflyttningar 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 
  

Förteckning  

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

16 kap 1 § SoL  Enhetschef  
Verksamhetschef  
  

Skrivelse  

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

16 kap 1 § 3 st 
SoL  

Socialutskott  Protokoll  

17 Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning 
av ärende till annan nämnd när utskottsbe-
slut inte kan avvaktas  
 

 Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter i Socialut-
skott 

Protokoll 

     

  
3.A. Lag om vård av missbrukare i vissa 
fall (LVM)  

 

   

1 Beslut om att inleda/ej inleda utredning. 
 
 

 

7 § LVM Socialsekreterare på 
sociala jouren 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 
Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid 
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Verksamhetschef 

2 Beslut om läkarundersökning samt utse lä-
kare för undersökningen. 

9 § LVM Socialsekreterare på 
sociala jouren 
Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef Myndighet 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid 

3 Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § LVM Socialutskott 
 

Protokoll  

4 Beslut om omedelbart omhändertagande, då 
utskottets beslut inte kan avvaktas 

13 § LVM Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter i Socialut-
skott  

Skrivelse 
 

5 Beslut om att omedelbart omhändertagande 
ska upphöra 

18 b § LVM Socialutskott Protokoll 

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

 Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter i Socialut-
skott  

Protokoll 

7 Ansökan om vård enligt LVM 11 § LVM Socialutskott Protokoll 
 

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

45 § LVM Socialsekreterare på 
sociala jouren  
Socialsekreterare  
Metodhandledare 

Beslutsrätt för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

9 Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse till vårdinstitution. 

45 § LVM Socialsekreterare på 
sociala jouren  
Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef 
Verksamhetschef  
 

Följande namngivna personer får fatta beslut på  
Sociala jouren under icke kontorstid: 
Eeva-Liisa Sadinmäki, Marie-Louise Olsson, Camilla 
Sannholm, Hanna Bäckman, Christina Johansson. 
 
I fall av avsaknad av delegat:  
Johan Andersson, Rebecca Albert, Vanja Myrén. 
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 4. Lex Sarah, Lex Maria    

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

 14 kap 6 § SoL Socialt ansvarig sam-
ordnare, SAS 
Kvalitet- och utveckl-
ingschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef  
 

  
 

2 Utredning och bedömning om ej missförhål-
lande, påtaglig risk för missförhållanden och 
missförhållande inom individ- och familje-
omsorgen. 

14 kap 6 § SoL Verksamhetsutvecklare  

3 Anmälan till Inspektionen för Vård och om-
sorg om allvarligt missförhållande eller på-
taglig risk för allvarligt missförhållande 

14 kap 7 § SoL Individ- och familje-
omsorgsnämnden 

 

4 Anmälan till Inspektionen för Vård och om-
sorg om allvarligt missförhållande eller på-
taglig risk för allvarligt missförhållande, då 
nämndens beslut inte kan avvaktas 

 Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter i Socialut-
skott 

Skrivelse 

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

6 kap 4 § LYHS  MAS  
  

Skrivelse  

6 Beslut om anmälan vid olyckor och tillbud 
till tillverkare, Läkemedelsverket, Socialsty-
relsen  

Lagen om medi-
cintekniska pro-
dukter  
SOFS 2001:12  

MAS  
  

Skrivelse  

     

  
5. Överklaganden, yttranden m.m.  
 

   

1 Överklaganden av och yttrande i ärenden 
enligt FL, SoL, LVU och LVM 
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2 Beslut om yttrande till Förvaltningsrätten 
och i förekommande fall Kammar-
rätt/Högsta förvaltningsdomstol över en-
skilds överklagande av nämndens beslut om 
hur vården av den unge ska ordnas eller vad 
hon eller han ska vistas under vårdtiden en-
ligt 11 § 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 före-
kommande fall till Kammarrätt/Högsta för-
valtningsdomstol över enskilds överklagande 
av nämndens beslut om umgänge eller hem-
lighållande av vistelseort enligt LVU med 
yrkanden att rätten med fastställande av 
nämndens beslut lämnar överklagandet utan 
bifall 

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

 Socialutskott  

4 Yttrande till Förvaltningsrätt och i före-
kommande fall till Kammarrätt/Högsta för-
valtningsdomstol över enskilds överklagande 
av nämndens beslut om fortsatt vård enligt 2 
eller 3 §§ LVU eller förebyggande insats en-
ligt 22 § LVU med yrkande att rätten med 
fastställande av nämndens beslut lämnar 
överklagandet utan bifall 

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

 Socialutskott  

5 Yttrande till Förvaltningsrätt och i före-
kommande fall Kammarrätt/Högsta förvalt-
ningsdomstol över enskilds överklagande av 
nämndens beslut om fortsatt flyttningsför-
bud 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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Yttrande till myndighet  
 

 

6 Beslut att ompröva, alternativt inte ompröva 
ett beslut.  
 

37-39 §§ FL  Delegat i ursprungs-
beslutet  

Förteckning 

7 Rättelse av beslut 36 § FL Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

Förteckning 

8 Beslut att avvisa överklaganden som har 
kommit in för sent.  

45 § FL  Delegat i ursprungs-
beslutet  

 

     

9 Yttrande till Förvaltningsdomstol i överkla-
gade ärenden. 

Lagrum i ur-
sprungsbeslutet 

Delegat i ursprungs-
beslutet 

 

10 Överklaga och i förekommande fall begära 
inhibition av beslut 

42 § FL, 48 § FL Delegat i ursprungsbe-
slutet 

 

     

 Yttrande till allmän domstol enligt 
Brottsbalken  

   

11 Yttrande till domstol i brottmål om den som 
är under 21 år begått brott och kan bli före-
mål för vård eller åtgärd enligt socialtjänstla-
gen eller enligt LVU.  

32 kap 1 och 2 §§ 
BrB  

Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

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

31 kap 2 § BrB  Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 

     

 Yttrande till åklagarmyndigheten m.m.     

13 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning för 
den som varit misstänkt för brott och som 
varit föremål för vård enligt LVM 

46 § LVM Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

Förteckning 

14 Lämna upplysningar och/eller förslag på 
åtgärder till domstol, åklagare och frivårds-
myndighet. 

6 § Lag om sär-
skild person-
utredning i 
brottsmål 

Socialassistent  
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 
Socialassistents delegation gäller att lämna upplys-
ningar 

15 Yttrande till passmyndighet om utfärdande 
av pass utan vårdnadshavarens samtycke. 

11 § Passlagen Socialsekreterare 
Metodhandledare 
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Enhetschef Myndighet 

16 Yttrande till tingsrätt avseende god man eller 
förvaltare. 

11 kap 16 § FB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

  
 
 

   

 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 egen-
dom. 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Skrivelse 

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

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

     

 Yttrande lagen om personnamn    

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

Familjerättssekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

     

 Yttrande till IVO över ej verkställda be-
slut  

   

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

     

 Anmälningar, yttrande och underrättelser 
till andra myndigheter och verksamheter  

   

21 Begäran till Försäkringskassan om ändring av 
betalningsmottagare för allmänt barnbidrag 
när barn är placerade utom hemmet. 

106 kap 6 § SFB  Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

22 Underrättelse till Försäkringskassa om att 106 kap 8 § SFB Socialsekreterare  
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barn med underhållsstöd placerats i familje-
hem eller HVB-hem respektive återflyttat till 
boförälder. 

Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

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

106 kap 13 § SFB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

     

 Anmälningar till polismyndighet     

24 Anmälan till polis angående vissa brott mot 
underårig samt vissa grövre brott. 

10 kap 21-23 §§ 
OSL 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

25 Beslut om polisanmälan angående brott mot 
den egna verksamheten. 

12 kap 10 § SoL Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

     

 Lagen om förordningen om offentligt 
biträde  

   

26 Anmälan om behov av offentligt biträde.   3 § Lagen om 
offentligt biträde 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

27 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 
offentligt biträde samt yttrande över kost-
nadsberäkningen. 

3 § Lagen om 
offentligt biträde 
och 7 § Förord-
ningen om of-
fentligt biträde 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

     

 Smittskyddslagen     

28  Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare. 6 kap 9 § Smitt-
skydds-lagen 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

29 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddsla-
gen. 

6 kap 12 § Smitt-
skydds-lagen 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
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Enhetschef Myndighet 

     

 Centrala studiestödsnämnden     

30 Rätt att ansöka hos Centrala studiestöds-
nämnden att studiehjälp för en omyndig 
studerande betalas ut till nämnden. 

2 kap 33 § Studie-
stöds-
förordningen 

Socialsekreterare  
Familjehemssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

  

     

 Ombud    

31 Beslut att avvisa ombud. 14 § FL Metodhandledare 
Enhetschef 
Verksamhetschef 

 

     

 Jäv     

32 Rätt att pröva och avgöra jävsinvändning 
mot handläggare, som beslutar i individären-
den. 

6 kap § 30 KL Enhetschef 
Verksamhetschef  
 

  

     

 Överklagande avseende överflyttning av 
ärenden  

   

33 Beslut om överklagande till Förvaltningsrätt 
och i förekommande fall till kammar-
rätt/Högsta förvaltningsdomstol över IVO:s 
beslut att nämnden ska ta emot ärenden från 
annan kommun samt avgivande av yttrande 

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

 Socialutskott  

34 Begäran om inhibition till kammar-
rätt/Högsta förvaltningsdomstol 

48 § FL Socialutskott  

35 Begäran om inhibition till kammar-
rätt/Högsta förvaltningsdomstol då utskot-
tets beslut inte kan avvaktas 

48 § FL Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter i Socialut-
skott 
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 Tillsynsärenden     

36 Underrättelse till IVO 13 kap 5 § SoL Socialutskott Gäller individärenden 

37 Yttrande till IVO, JO och DO 13 kap 5 § SoL Socialutskott Gäller individärenden 

38 Yttrande till IVO, JO och DO när utskotts-
beslut inte kan inväntas 

 Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter i Socialut-
skott 

Skrivelse 

39 Yttrande till tillsynsmyndighet (inte i indi-
vidärenden). 

 Verksamhets-
chef/kvalitetschef  

I ärenden som rör flera verksamheter eller hela för-
valtningen är lägsta nivå förvaltningschef. 

     

 Körkortsärenden    

40 Yttrande till transportstyrelsen i körkortsä-
renden. 

3 kap 8 § och 5 
kap 2 § Körkorts-
förordningen 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

Förteckning 

     

 Vapenlagen     

41 Yttranden i ärenden rörande vapenlagen, 
polismyndighet  

RPSFS  Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  

     

 Yttrande till Hemvärnet    

42 Avge yttrande 5 § Hemvärns-
förordningen 
1997:146 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
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Förslag från Kommunfullmäktiges valberedning 

gällande förtroendeuppdrag mandatperioden 2019-2022 

Kommunfullmäktiges valberedning föreslår Kommunfullmäktige 

besluta 

Nominerade personer väljs till innehavare av förtroendeuppdrag enligt 

valberedningens förslag. 

Ersättare inträder för ledamot i enlighet med valberedningens förslag. 

Kommunstyrelsen delegeras att besluta om instruktioner till valda ombud på 

föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening.          

Sammanfattning 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning skall valberedningen i december 

månad det år val till Kommunfullmäktige ägt rum framlägga förslag till de val 

som då skall förrättas. 

Med anledning härav föreslår valberedningen att nominerade personer i 

upprättad förteckning väljs till angivna förtroendeuppdrag. 

Valberedningen föreslår dessutom att ersättare i förekommande fall skall 

inträda för ordinarie ledamot i föreslagen ordning.      

Ärendet i sin helhet 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning skall valberedningen i december 

månad det år val till Kommunfullmäktige ägt rum framlägga förslag till de val 

som då skall förrättas. 

Med anledning härav föreslår valberedningen att nominerade personer i 

upprättad förteckning väljs till angivna förtroendeuppdrag. 

Valberedningen föreslår dessutom att ersättare i förekommande fall skall 

inträda för ordinarie ledamot i följande ordning: 

A Ersättare från det parti vars ordinarie ledamot är frånvarande 

inträder i den ordning de är valda. 

B Om under A angiven ersättare ej finns, inträder ersättare i nämnd 

ordning: 
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1 För Moderata Samlingspartiet –ersättare tillhörande 

Kristdemokraterna 

2 Socialdemokraterna - ersättare tillhörande 

Miljöpartiet de Gröna, Centerpartiet och 

Liberalerna 

3  För Sverigedemokraterna - ersättare tillhörande 

Kristdemokraterna och Moderata Samlingspartiet  

4  För Kristdemokraterna - ersättare tillhörande 

Moderata Samlingspartiet  

5  För Liberalerna - ersättare tillhörande Centerpartiet, 

Miljöpartiet de Gröna och Socialdemokraterna  

6  För Vänsterpartiet –  

7  För Centerpartiet - ersättare tillhörande Liberalerna, 

Miljöpartiet de Gröna och Socialdemokraterna  

8  För Miljöpartiet de Gröna - ersättare tillhörande 

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna 

C)  För varje ledamot: Den ersättare som har flest tjänsteår eller, om 

två eller flera har lika många tjänsteår, den av dem som är äldst 

och inte redan har inträtt för ledamot enligt bestämmelserna 

under A eller B 

 

 

 

Yvonne Persson 

ordförande 

   Göran Björklund 

   sekreterare 
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Sammanträdesdatum 

2018-12-19-20 
 

 

Instans 

Kommunfullmäktige 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 209 Dnr KS 2018-00868 1.1.1.2 

Förslag från Kommunfullmäktiges valberedning 
gällande förtroendeuppdrag mandatperioden 2019-2022  

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Nominerade personer väljs till innehavare av förtroendeuppdrag enligt 
valberedningens förslag. 

Ersättare inträder för ledamot i enlighet med valberedningens förslag. 

Kommunstyrelsen delegeras att besluta om instruktioner till valda ombud på 
föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening.                 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunfullmäktiges arbetsordning skall valberedningen i december 
månad det år val till Kommunfullmäktige ägt rum framlägga förslag till de val 
som då skall förrättas. 

Med anledning härav föreslår valberedningen att nominerade personer i 
upprättad förteckning väljs till angivna förtroendeuppdrag. 

Valberedningen föreslår dessutom att ersättare i förekommande fall skall 
inträda för ordinarie ledamot i föreslagen ordning.      

 

Förslag och yrkanden   

Yvonne Persson (S) yrkar bifall till valberedningens förslag. 
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Kommunala uppdrag 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ordförande 

 Morgan Hjalmarsson L 

Förste vice ordf 

 Lars-Gunnar Comén M 

Andre vice ordf 

 Bengt-Arne Bohlin S 

Ledamot 
 Maria Oscarson S 

 Maj-Britt Eckerström C 

 Mosa Roshanghias MP 

 Jolly Bou Rahal M 

 Lennart Malmerfors KD 

 Kristian Silbvers SD 

Ersättare 

 Kjell Classon S 

 Therése Björklund S 

 Magnus Carlsson S 

 Bengt Belfrage C 

 Bengt Wahlgren L 

 Lovisa Gustafsson M 

 Georg Guldstrand M 

 Hans Tornander KD 

 Jonas Ellerstrand SD 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Namnberedningen 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ledamot 
 Barbro Andersson S 

 Berit Lundqvist S 

 Bo Jonsson L 

 Marie-Louise Hall M 

 Ann-Charlotte Blomqvist SD 
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Fritid- och folkhälsonämnden 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ordförande 

 Håkan Eriksson C 

Förste vice ordf 

 Magnus Sjödahl KD 

Andre vice ordf 

 Christer Lundberg S 

Ledamot 
 Ulla-Britt Möller S 

 Mona Nordqvist S 

 Ronny Svensson L 

 Annette Nordström M 

 Lovisa Gustafsson M 

 Jan Nilsson SD 

Ersättare 

 Daniel Gustavsson S 

 Zahur Ahmed S 

 Lennart Brännmar C 

 Göte Edvinsson L 

 Linnea Johansson Kläth MP 

 Lars Andersson M 

 Hakam Alakraa M 

 Ingela Hallgren KD 

 Leif Häggblom SD 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Kulturnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ordförande 

 Sara Andersson S 

Förste vice ordf 

 Falco Güldenpfennig KD 

Andre vice ordf 

 Lars Gustaf Andersson L 

Ledamot 
 Jan-Erik Löberg S 

 Lena Sänd S 

 Catharina Rapp C 

 Lotta Löfgren Hjelm M 

 Marie Jöreteg M 

 Valter Kotsalainen SD 

Ersättare 

 Johan Dahlberg S 

 Monica Borg Haglund S 

 Sokol Demaku S 

 Jimmy Sjölund C 

 Hanna Werner MP 

 Felix Källsmyr M 

 Anah Sjösten M 

 Else-Marie Lindgren KD 

 Maria Lindgren SD 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Lokalförsörjningsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ordförande 

 Helene Sandberg S 

Förste vice ordf 

 Nils-Åke Björklund M 

Andre vice ordf 

 Kjell Hjalmarsson MP 

Ledamot 
 Micael Emilsson S 

 Tuula Järvinen S 

 Jacob Landegren C 

 Jonas Garmarp M 

 Åke Ekvad KD 

 Olle Engström SD 

Ersättare 

 Börje Larsson S 

 Michelle Eriksson S 

 Samir Muratovic S 

 Joachim Kandimaa S 

 Lennart Fritzson L 

 Pirita Isegran M 

 Peter Wilhelmson M 

 Emanuel Mäkinen KD 

 Valter Kotsalainen SD 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Tekniska nämnden 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 74 00 vx 

 

Ordförande 

 Jan Idehed C 

Förste vice ordf 

 Paul-Andre Safko M 

Andre vice ordf 

 Sead Omerovic S 

Ledamot 
 Anja Liikaluoma S 

 Jan Hyllstam L 

 vakant vakant MP 

 Saveta Olsén M 

 Harald Finlöf KD 

 Olle Engström SD 

Ersättare 

 Ulf Samuelsson S 

 Maria Hanafi S 

 Raimon Tahvonen S 

 Sofia Wik C 

 Ulf Landegren C 

 Andreas Tammjärv M 

 Rasmus Kivinen M 

 Jonathan Tellbe KD 

 Björn Malmquist SD 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Miljö- och konsumentnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 30 00 

 

Ordförande 

 Karl-Eric Nilsson C 

Förste vice ordf 

 Per Månsson M 

Andre vice ordf 

 Sofia Bohlin S 

Ledamot 
 Jan-Åke Carlsson S 

 Cecilia Kochan S 

 Soroush Rezai L 

 Katrine Andersson M 

 Elvira Löwenadler M 

 Robert Skånberg SD 

Ersättare 

 Tobias Eng-Strömberg S 

 Jaana Ben Maaouia S 

 Tomas Fernfelt S 

 Alexander Andersson C 

 Matti Oinas MP 

 Sofia Sandänger M 

 Jessica Bjurén M 

 Lars Lyborg KD 

 Lars-Erik Johansson SD 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Servicenämnden 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ordförande 

 Micael Svensson S 

Förste vice ordf 

 Ulf Sjösten M 

Andre vice ordf 

 Ulla-Britt Nordqvist S 

Ledamot 
 Sven Sawatzki S 

 Inga-Gull Gyllestål S 

 Leif Olsson C 

 Viktor Söderström M 

 Sofia Sandänger M 

 Niklas Hallberg SD 

Ersättare 

 Adam Löberg S 

 Jessica Eng-Strömberg S 

 Oskari Anundi S 

 Lotta Hallberg S 

 Inge-Björn Nilsen L 

 Anders Johansson M 

 Christina Zetterstrand M 

 Bengt-Göran Persson KD 

 Ronny Nyberg SD 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Sociala omsorgsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ordförande 

 Yvonne Persson S 

Förste vice ordf 

 Mattias Karlsson M 

Andre vice ordf 

 Britt-Marie Halldén L 

Ledamot 
 Ernad Suntic S 

 Ismeta Dzafic S 

 Rauno Kekkonen S 

 Anna Christensen M 

 Lars Lyborg KD 

 Ann-Charlotte Blomqvist SD 

Ersättare 

 Bratica Lazovic S 

 Victor Åberg S 

 Angelica Lycke S 

 Mattias Nyström S 

 Irene Samuelsson C 

 Marie Jöreteg M 

 Bill Bakkemose M 

 Ulrika Gunnarsson KD 

 Jovan Vuckovic SD 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Valnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ordförande 

 Ulla Krok S 

Vice ordförande 

 Björn-Ola Kronander M 

Ledamot 
 Björn Johansson S 

 Monica Johansson C 

 Lars-Gerhard Westberg L 

 Berit Johansson M 

 Annika Pehrsson SD 

Ersättare 

 Ninni Dyberg S 

 Maria Hermansson C 

 Kristian Hernqvist L 

 Göran Larsson MP 

 Elsie Lundberg M 

 Magnus Sjödahl KD 

 Irene Eriksson SD 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Överförmyndarnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ordförande 

 Christina Frisk S 

Vice ordförande 

 Anna Christensen M 

Ledamot 
 Hjördis Jonsson L 

Ersättare 

 Lennart Fors S 

 Urban Svenkvist M 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Arbetslivsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ordförande 

 Lars-Åke Johansson S 

Förste vice ordf 

 Birgitta Bergman M 

Andre vice ordf 

 Mattias Danielsson C 

Ledamot 
 Marie Samuelsson S 

 Abdullahi Warsame S 

 Anne-Marie Ekström L 

 Jonas Garmarp M 

 Falco Güldenpfennig KD 

 Jan Nilsson SD 

Ersättare 

 Kristina Nyberg Smahel S 

 Liridona Rexhepi S 

 Maria Hermansson C 

 Irene Gimmersta L 

 Sam Siavashee MP 

 Jonathan Wennerlund M 

 Jessica Sjösten M 

 Lina Nilsson M 

 Crister Spets SD 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Förskolenämnden 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ordförande 

 Andreas Ekström S 

Förste vice ordf 

 Marie Fridén M 

Andre vice ordf 

 Erik Johnson MP 

Ledamot 
 Eva Andersson S 

 Leif Johansson S 

 Solveig Landegren C 

 Linda Pålemo L 

 Vivi Roswall M 

 Gunilla Christoffersson KD 

 Leif Häggblom SD 

 Anne Rapinoja V 

Ersättare 

 Ylva Lengberg S 

 Robert Sandberg S 

 Hawalul Hassan S 

 Agron Cela S 

 Maria Frankert S 

 Pernilla Tejemark C 

 Stefan Medin M 

 Marcus Banér M 

 Caroline Hansson KD 

 Kathy Johansson SD 

 Göran Landström V 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Grundskolenämnden 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ordförande 

 Per Carlsson S 

Förste vice ordf 

 Ulf Sjösten M 

Andre vice ordf 

 Susanne Karlander L 

Ledamot 
 Emina Beganovic S 

 Anton Löberg S 

 Monika Hermansson Friedman C 

 Tim Gahnström MP 

 Martin Nilsson M 

 Åke Ekvad KD 

 Anders Alftberg SD 

 Peter Wiberg V 

Ersättare 

 Pernilla Olsson S 

 Burair Mahmood S 

 Sarah Ali S 

 Jenny Parmstrand S 

 Olivia Schell C 

 Emmy Scilaris L 

 Saveta Olsén M 

 Elvira Löwenadler M 

 Anette Arvidsson KD 

 Martin Sörbom SD 

 Maryam Osman V 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ordförande 

 Andreas Cerny L 

Förste vice ordf 

 Oliver Öberg M 

Andre vice ordf 

 Leila Pekkala S 

Ledamot 
 Anders Jonsson S 

 Anethe Tolfsson S 

 Håkan Torstensson C 

 Björn-Ola Kronander M 

 Lisa Berglund KD 

 Niklas Hallberg SD 

Ersättare 

 Johan Hallin S 

 Nicholas Gregory S 

 Solveig Landegren C 

 Kamran Rousta L 

 Anna-Karin Gunnarsson MP 

 Rasmus Kivinen M 

 Christina Zetterstrand M 

 Felicidad Vicei KD 

 Anders Alftberg SD 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ordförande 

 Mats Tolfsson S 

Förste vice ordf 

 Hasse Ikävalko M 

Andre vice ordf 

 Kristina Ramsälv Waldenström MP 

Ledamot 
 Eva Axell S 

 Muharrem Binaku S 

 Ninni Dyberg S 

 Patric Cerny L 

 Vivi Roswall M 

 Marcus Robertsson M 

 Eva Eriksson SD 

 Inger Landström V 

Ersättare 

 Tord Andersson S 

 Camilla Kvibro S 

 Björn Alexandersson S 

 Anneli Pilelund S 

 Irene Samuelsson C 

 Aghil Aghili L 

 Pernilla Gustafsson M 

 Amanda Wiktorsson M 

 Valéria Kant KD 

 Susanne Karlsson SD 

 Anita Spjuth V 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Vård- och äldrenämnden 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ordförande 

 Johan Wikander L 

Förste vice ordf 

 Hans Gustavsson KD 

Andre vice ordf 

 Rose-Marie Liljenby Andersson S 

Ledamot 
 Mohamed Ben Maaouia S 

 Marie Sandberg S 

 Bo Unosson C 

 Göran Larsson MP 

 Anna-Clara Stenström M 

 Lotta Löfgren Hjelm M 

 Björn Qvarnström SD 

 Gunbritt Johansson V 

Ersättare 

 Tauno Haikara S 

 Ingela Andersson S 

 Lennart Håkansson S 

 Victoria Renebom S 

 Monica Johansson C 

 Tage Carlsson L 

 Pernilla Gustafsson M 

 Peter Wilhelmson M 

 Ingela Hallgren KD 

 Ann-Charlotte Blomqvist SD 

 Hilmar Bates V 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag. Bolagsstämma 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Borås Energi och Miljö AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

Box 1713, 501 17 Borås, Tel: 033-35 81 00 

 

Ordförande 

 Kent Hedberg S 

Förste vice ordf 

 Ulrik Nilsson M 

Andre vice ordf 

 Eva Théen-Johansson MP 

Ledamot 
 Hanne Jensen S 

 Magnus Olofsson S 

 Emil Bertilsson C 

 Carl-Axel Rudd L 

 Nils-Åke Björklund M 

 Jolly Bou Rahal M 

 Jonas Ellerstrand SD 

 Lennart Andreasson V 

Ersättare 

 Jessica Eriksson S 

 Martin Neuman S 

 Erzulina Yngvesson S 

 Inge Pettersson S 

 Jan Idehed C 

 Dennis Söderberg MP 

 Stefan Medin M 

 Jessica Bjurén M 

 Per-Jonas Carlsson KD 

 Tomas Brandberg SD 

 Anita Persson V 
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Borås Elnät AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

Box 1714, 501 17 Borås, Tel: 033-35 72 00 vx 

 

Ordförande 

 Sören Björklund S 

Vice ordförande 

 Marie Fridén M 

Ledamot 
 Anki Amneskog S 

 Pavle Velcov S 

 Anne Sandberg S 

 Karl-Gustav Drotz KD 

 Kristian Silbvers SD 

Ersättare 

 Pentti Lindberg S 

 Cathrine Jansson S 

 Nikolas Mallek S 

 Setareh Jadid Tavaf L 

 Monica Magnusson M 

 Harald Finlöf KD 

 Björn Malmquist SD 
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Borås Djurpark AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

Box 502, 503 13 Borås, Tel: 033-35 32 70 

 

Ordförande 

 Hamid Fard L 

Förste vice ordf 

 Urban Svenkvist M 

Ledamot 
 Liz Odqvist S 

 Ingvar Zachrisson C 

 Olle Engström SD 

Ersättare 

 Alfred Storme Martinger S 

 Anette Molarin S 

 Hanna Cerny L 

 Karl-Gustav Drotz KD 

 Björn Malmquist SD 
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Borås kommuns Parkerings AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

Stora Kyrkogatan 12, 503 31 Borås, Tel: 033-35 32 50 

 

Ordförande 

 Raija Leppänen S 

Vice ordförande 

 Daniel Swedengren KD 

Ledamot 
 Kent Gustavsson S 

 Anette Bjernhagen S 

 Heli Heino L 

 Hasse Ikävalko M 

 Magnus Andersson SD 

Ersättare 

 Keijo Loumala S 

 Alison Lind S 

 Jacob Landegren C 

 Kjell Hjalmarsson MP 

 Carin Brandt M 

 Rebecca-Pandora Friedman KD 

 Ronny Nyberg SD 
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Borås Lokaltrafik AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

Sturegatan 36, 501 80 BORÅS 

 

Ordförande 

 Magnus Johansson S 

Ledamot 
 Björn Bergqvist M 

Ersättare 

 Eva Österlund Hjort S 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Industribyggnader i Borås AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

Sturegatan 36, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 95 

 

Ordförande 

 Magnus Johansson S 

Vice ordförande 

 Björn Bergqvist M 

Ledamot 
 Eva Österlund Hjort S 

 Lars-Gerhard Westberg L 

 Annika Pehrsson SD 

Ersättare 

 Kjell Högström S 

 Melanija Nehmé-Duranec S 

 Ulf Landegren C 

 Anders Johansson M 

 Jonas Natt Och Dag SD 
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AB Bostäder i Borås 2019-04-01 - 2023-03-31 

Box 407, 503 12 Borås, Tel: 033-44 20 00 

 

Ordförande 

 Roland Andersson S 

Förste vice ordf 

 Oliver Öberg M 

Andre vice ordf 

 Linda Ikatti S 

Ledamot 
 Mohammed Kossir S 

 Pirjo Antonson S 

 Kjell O Claesson L 

 Paul-Andre Safko M 

 Mikael Wickberg M 

 Olle Engström SD 

Ersättare 

 Väinö Östhult S 

 Gunnel Österberg S 

 Peter Andersen S 

 Bo Unosson C 

 Staffan Falk MP 

 Seija Noppa M 

 Ahmed Mohamed M 

 Lennart Malmerfors KD 

 Mark Warnberg SD 
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Fristadbostäder AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

Box 91, 513 21 Fristad, Tel: 033-22 25 50 

 

Ordförande 

 Gun-Britt Persson S 

Vice ordförande 

 Andreas Tammjärv M 

Ledamot 
 Joakim Angervik S 

 Lars Wahlqvist C 

 Björn Malmquist SD 

Ersättare 

 Monia Stråhle S 

 Pierre Rasmussen C 

 Kjell O Claesson L 

 Lena Bergqvist M 

 Martin Sörbom SD 
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AB Sandhultbostäder 2019-04-01 - 2023-03-31 

Box 550 50, 504 02 Borås, Tel: 077-110 10 30 

 

Ordförande 

 Kurt Eliasson S 

Vice ordförande 

 Anna-Clara Stenström M 

Ledamot 
 Lena Hunt Viberg S 

 Leif Olsson C 

 Eva Eriksson SD 

Ersättare 

 Leif Gran S 

 Malin Ahlberg S 

 Roland Steinick L 

 Ronnie Friström KD 

 Mark Warnberg SD 
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AB Toarphus 2019-04-01 - 2023-03-31 

Box 550 50, 504 02 Borås 

 

Ordförande 

 Sven-Erik Andersson S 

Vice ordförande 

 Björn-Ola Kronander M 

Ledamot 
 Per-Ivar Andersson S 

 Seth Svensson C 

 Lars-Erik Johansson SD 

Ersättare 

 Marie Claesson S 

 Bernt Holmén S 

 Fredrik Belfrage C 

 Georg Guldstrand M 

 Valter Kotsalainen SD 
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Viskaforshem AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

Nya Vägen 1, 515 34 Viskafors, Tel: 033-29 82 40 

 

Ordförande 

 Ingvar Zachrisson C 

Vice ordförande 

 Mattias Karlsson M 

Ledamot 
 Anna-Lena Andersson S 

 Magnus Rosén S 

 Leif Häggblom SD 

Ersättare 

 Agneta Andersson S 

 Jan-Åke Brorsson S 

 Johan Källén C 

 Jolly Bou Rahal M 

 Kathy Johansson SD 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Borås Stadshus AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-357000 

 

Ordförande 

 Ulf Olsson S 

Förste vice ordf 

 Niklas Arvidsson KD 

Andre vice ordf 

 Kerstin Hermansson C 

Ledamot 
 Malin Carlsson S 

 Per Carlsson S 

 Therése Björklund S 

 Anna Svalander L 

 Tom Andersson MP 

 Annette Carlson M 

 Oliver Öberg M 

 Andreas Exner SD 

 Kristian Silbvers SD 

 Ida Legnemark V 

Ersättare 

 Mohamed Farah S 

 Ylva Lengberg S 

 Mats Tolfsson S 

 Rose-Marie Liljenby Andersson S 

 Mattias Danielsson C 

 Johan Wikander L 

 Maria Hyllstam MP 

 Martin Nilsson M 

 Hasse Ikävalko M 

 Hans Gustavsson KD 

 Björn Qvarnström SD 

 Crister Spets SD 

 Stefan Lindborg V 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

BoråsBorås TME AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

Sven Eriksonsplatsen 3, 503 38 Borås, Tel: 033-357085 

 

Ordförande 

 Per-Olof Höög S 

Vice ordförande 

 Ulrik Nilsson M 

Ledamot 
 Lena Palmén S 

 Lotta Preijde L 

Ersättare 

 Therése Björklund S 

 Mikael Wickberg M 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag. Bolagsstämma 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Inkubatorn i Borås AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

Skaraborgsvägen 3A, 506 36 Borås, Tel: 033-357112 

 

Ordförande 

 Petter Hedihn Opolitisk 

Vice ordförande 

 Catrin Wirfalk Opolitisk 

Ledamot 
 Thord Gustafson Opolitisk 

 Maria Wahlgren Opolitisk 

 Jonas Wollin Opolitisk 

 Erik Bresky Opolitisk 

 Sophia Litsne Opolitisk 
 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Elous 6 AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Ordförande 

 Magnus Johansson S 

Ledamot 
 Björn Bergqvist M 

Ersättare 

 Eva Österlund Hjort S 
 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Akademiplatsen AB 2019-04-01 - 2022-03-31 

Box 8000, 501 18 BORÅS 

 

Ordförande 

 Per-Olof Höög S 

Vice ordförande 

 Lars-Gunnar Comén M 

Ledamot 
 Lena Palmén S 

 Helena Thorell C 

 Crister Spets SD 
 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Stiftelsen för L L Frimans donation 2019-01-01 - 2022-12-31 

CO Kjell Storberg, Roasjövägen 5 51650 Aplared, Tel: 033-280545 

 

Ledamot 
 Per-Ivar Andersson S 

 Kjell Storberg S 

 Ingemar Svensson C 

 Karin Apelqvist KD 

 Ann-Charlotte Blomqvist SD 

Ersättare 

 Inge Pettersson S 

 Bengt Fröjdlund S 

 Martin Bertilsson C 

 vakant vakant Vakant 

 Kathy Johansson SD 
 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Stiftelsen Produktionstekniskt centrum i 
Borås, PROTEKO 

2019-01-01 - 2022-12-31 

Box 55008, 504 02 Borås, Tel: 033-204950 

 

Ordförande 

 Leila Pekkala S 

Ledamot 
 Oliver Öberg M 

Ersättare 

 Folke Röllgårdh L 

 Katrine Andersson M 
 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Gode män enligt fastighetsbildningslagen, 
sakkunskap i tätortsfrågor 

2019-01-01 - 2022-12-31 

Lantmäteriet, 462 28 Vänersborg 

 

Ledamot 
 Claes Uhlin S 

 Ulf Landegren C 

 Nils-Gunnar Blanc L 

 Paul-Andre Safko M 

 Björn Malmquist SD 
 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Gode män med sakkunskap i skogs- eller 
jordbruksfrågor 

2019-01-01 - 2022-12-31 

Lantmäteriet, 462 28 Vänersborg 

 

Ledamot 
 Claes Uhlin S 

 Stig B Johansson S 

 Bengt Belfrage C 

 Per Månsson M 
 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Sjuhärads Samordningsförbund 2019-01-01 - 2022-12-31 

 

 

Ledamot 
 Lars-Åke Johansson S 
 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Boråsregionen-Sjuhärads Kommunalförbund 2019-01-01 - 2022-12-31 

Skaraborgsvägen 1A, vån2, 506 30 Borås, Tel: 0723-666161 

 

Ledamot 
 Malin Carlsson S 

 Annette Carlson M 

Ersättare 

 Kerstin Hermansson C 

 Niklas Arvidsson KD 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag 2019 – 2022. Stiftelser och institutioner 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Arvodesdelegation 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ordförande 

 Per-Olof Höög S 

Vice ordförande 

 Ulrik Nilsson M 

Ledamot 
 Bo Unosson C 

 Lars-Gerhard Westberg L 

 Lasse Jutemar MP 

 Lennart Malmerfors KD 

 Crister Spets SD 

 Stefan Lindborg V 
 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Borås Orkesterförening 2019-01-01 - 2022-12-31 

c/o Getapelsvägen 8, 513 32 Fristad 

 

Ledamot 
 Solveig Kjörnsberg S 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag 2019 – 2022. Stiftelser och institutioner 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Föreningsarkivet i Borås 2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ledamot 
 Christer Lundberg S 

 Berit Johansson M 

Ersättare 

 Bengt Wahlgren L 
 



 

Borås Stad 
 

 
 

Kommunala uppdrag 2019 - 2022. Stiftelser och institutioner 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Borås Idrottshistoriska Sällskap 2019-01-01 - 2022-12-31 

 

 

Ledamot 
 Kjell Classon S 

 Björn Bergqvist M 

Ersättare 

 Morgan Hjalmarsson L 
 

 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Lygnerns Vattenråd 2019-01-01 - 2022-12-31 

Peter Nolbrant, 511 63 Skene, Tel: 0320-334 84, 076-811 46 07 

 

Ledamot 
 Tobias Eng-Strömberg S 

Ersättare 

 Sofia Sandänger M 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag 2019 – 2022. Stiftelser och institutioner 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Viskans Vattenråd 2019-01-01 - 2022-12-31 

Marks Kommun, Miljökontoret, 511 80 Kinna, Tel: 0320-218069 

 

Ledamot 
 Jan-Åke Carlsson S 

Ersättare 

 Per Månsson M 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag 2019 – 2022. Stiftelser och institutioner 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Ätrans Vattenråd 2019-01-01 - 2022-12-31 

Falkenbergs Kommun, 311 80 Falkenberg, Tel: 0346-886348 

 

Ledamot 
 Bo-Erik Persson C 

Ersättare 

 Lars Lyborg KD 
 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019-01-01 - 2022-12-31 

Olovholmsgatan 12, 506 34 Borås, Tel: 033-172900 

 

Ordförande 

 Rose-Marie Liljenby Andersson S 

Ledamot 
 Ulf Sjösten M 

Ersättare 

 Mohamed Farah S 

 Anna Christensen M 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag 2019 – 2022. Stiftelser och institutioner 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Stiftelsen FöreningsSparbanken Sjuhärad 2019-01-01 - 2022-12-31 

Box 1730, c/o Swedbank Sjuhäradsbank, 501 17 Borås, Tel: 033-166558 

 

Ledamot 
 Ulf Olsson S 

 Malin Carlsson S 

 Therése Björklund S 

 Per-Olof Höög S 

 Kerstin Hermansson C 

 Morgan Hjalmarsson L 

 Göran Larsson MP 

 Annette Carlson M 

 Ulrik Nilsson M 

 Martin Nilsson M 

 Hans Gustavsson KD 

 Andreas Exner SD 

 Anders Alftberg SD 

 Gabriella Andersson V 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag 2019 – 2022. Stiftelser och institutioner 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för 
Medborgardialog 

2019-01-01 - 2022-12-31 

Borås Stad, 501 80 Borås, Tel: 033-35 70 00 vx 

 

Ordförande 

 Per-Olof Höög S 

Förste vice ordf 

 Ulrik Nilsson M 

Andre vice ordf 

 Anne-Marie Ekström L 

Ledamot 
 Maj-Britt Eckerström C 

 Tom Andersson MP 

 Åke Ekvad KD 

 Björn Qvarnström SD 

 Anita Spjuth V 
 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Föreningsstämma Kommuninvest ekonomisk 
förening 

2019-01-01 - 2022-12-31 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås, Tel: 033-357112 

 

Ombud 

 Mohamed Farah S 

 Niklas Arvidsson KD 
 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Tolkförmedling Väst 2019-01-01 - 2022-12-31 

 

 

Ledamot 
 Lars-Åke Johansson S 

Ersättare 

 Birgitta Bergman M 
 

 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Borås Energi och Miljö AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Ingwer Kliche S 

 Boris Preijde M 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag. Revisorer bolagsstämma 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Borås Elnät AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Thomas Gustafsson S 

 Jürgen Urbas SD 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag. Revisorer bolagsstämma 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

AB Bostäder i Borås 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Nils-Gunnar Blanc L 

 Thomas Gustafsson S 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag. Revisorer bolagsstämma 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Borås Djurpark AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Lennart Krok S 

Lekmannarevis.ers 

 Bengt Sandell M 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag. Revisorer bolagsstämma 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Borås Kommuns parkerings AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Lennart Gabre KD 

Lekmannarevis.ers 

 Lena Brännmar C 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag. Revisorer bolagsstämma 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Borås Lokaltrafik AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Bill Johansson M 

Lekmannarevis.ers 

 Fredrik Brandberg SD 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag. Revisorer bolagsstämma 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Industribyggnader i Borås AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Bill Johansson M 

Lekmannarevis.ers 

 Fredrik Brandberg SD 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag. Revisorer bolagsstämma 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Fristadbostäder AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Lennart Gabre KD 

Lekmannarevis.ers 

 Bengt Sandell M 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag. Revisorer bolagsstämma 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

AB Sandhultbostäder 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Bo-Lennart Bäcklund MP 

Lekmannarevis.ers 

 Lena Brännmar C 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag. Revisorer bolagsstämma 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

AB Toarpshus 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Bo-Lennart Bäcklund MP 

Lekmannarevis.ers 

 Lena Brännmar C 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag. Revisorer bolagsstämma 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Viskaforshem AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Bo-Lennart Bäcklund MP 

Lekmannarevis.ers 

 Jürgen Urbas SD 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag. Revisorer bolagsstämma 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Borås Stadshus AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Nils-Gunnar Blanc L 

 Ingwer Kliche S 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag. Revisorer bolagsstämma 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

BoråsBorås TME AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Thomas Gustafsson S 

Lekmannarevis.ers 

 Lennart Gabre KD 
 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Inkubatorn i Borås AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Bengt Sandell M 

Lekmannarevis.ers 

 Ingwer Kliche S 
 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Elous 6 AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Bill Johansson M 

Lekmannarevis.ers 

 Fredrik Brandberg SD 
 



 
Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Akademiplatsen AB 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Bill Johansson M 

Lekmannarevis.ers 

 Lennart Krok S 
 

 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Föreningsarkivet i Borås 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Boris Preijde M 

Lekmannarevis.ers 

 Thomas Gustafsson S 
 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Boris Preijde M 

Lekmannarevis.ers 

 Ingwer Kliche S 
 



 

Borås Stad 
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2018-12-18 
 

  

 

 

 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Nils-Gunnar Blanc L 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag. Revisorer bolagsstämma 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Borås Idrottshistoriska Sällskap 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 Bill Johansson M 

Lekmannarevis.ers 

 Lennart Krok S 
 



 

Borås Stad 
 

 

Kommunala uppdrag. Revisorer bolagsstämma 2019 - 2022 
 

2018-12-18 
 

  

 

 

 

Sjuhärads Samordningsförbund 2019-04-01 - 2023-03-31 

 

 

Lekmannarevisor 

 vakant vakant Vakant 
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Delegationsbeslut 2019-01-22 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

 

1. Socialutskott 2018-12-19 protokoll  

 

 

 

               

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 


