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Årsredovisning 2021 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 

verksamhetsåret 2021 och översänder densamma till Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under år 2021 ansvarat för att 
fullgöra kommunens uppgifter inom individ och familjeomsorgens delområde 
barn och familj, unga vuxna, vuxna samt ensamkommande barn. Nämnden har 
även haft ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser 
boendesituationen för människor som är socialt utsatta och långt ifrån den 
ordinarie bostadsmarknaden. Nämnden har ansvarat över två av 
Kommunfullmäktiges samarbetsuppdrag. Ett särskilt samarbetsuppdrag 
gällande barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag gällande 
boendeprocessen. 

Under våren fick nämnden ett budgettillskott med 6 000 tkr som tilldelades en 
utökning av Myndighet Barn och unga, utökning av öppenvården, ett mobil 
team för unga 13-20 år samt för inrättandet av avhopparverksamheten. 
Nämnden har deltagit i arbetet med "Socialt hållbart Borås" och är med i den 
nya verksamheten för att omhänderta det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
och har en socialrådgivartjänst knuten till denna verksamhet. Nämnden deltar 
även i ett verksamhetsutvecklarprojekt benämnt Team Domino i samverkan 
med Grundskolenämnden som syftar till att finna arbetssätt som bidrar till att 
minska skolfrånvaro. 

Corona- pandemin har 2021 påverkat Individ- och familjeomsorgsnämndens 
verksamheter liksom många andra av Borås stads verksamheter. 

Antalet orosanmälningar avseende barn och unga har ökat under flera år och 
nämnden ser stora ökningar kopplat till kriminalitet och psykisk ohälsa. 
Ökningen har fortsatt under 2021. 

I februari månad startade arbetssättet med den nya boendeprocessen och 
nämnden tog över ca 20 sociala kontrakt från Arbetslivsnämnden. Den nya 
processen har medfört att ett antal fler personer sökt insatser kring sin 
boendesituation och även fått stöd beviljat. 

I början av året startade Mini-Maria sin verksamhet och fick snabbt kontakt 
med många unga med drogproblematik. Verksamhetens arbetssätt har visat på 
underlättad samverkan och en enklare väg för denna målgrupp att få hjälp. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden gjorde ett underskott med 10 462 tkr, 
främst beroende på köp av externa familjehemsplaceringar, köp av platser 0-12 
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år, samt köp av platser tvång i öppenvård för vuxna.  

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2021, Individ- och familjeomsorgsnämnden                

Samverkan 

Ärendet samverkas med fackliga parter den 17 februari 2022. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 

 



 

 
Årsredovisning 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Årsredovisning 2021 2(23) 

Innehållsförteckning 

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

2 Viktiga händelser under året ............................................................ 4 

3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag ....................... 5 

3.1 Människor möts i Borås ................................................................................. 5 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga .................................................. 6 

3.3 Ekonomi och egen organisation .................................................................... 7 

4 Nämndens verksamhet 1 .................................................................. 8 

4.1 Resultat ......................................................................................................... 8 

4.2 Budgetavvikelse .......................................................................................... 11 

4.3 Verksamhetsanalys ..................................................................................... 12 

4.4 Verksamheten 2021 .................................................................................... 19 

4.5 Jämställdhetsperspektivet ........................................................................... 20 

5 Konsekvenser av coronaviruset .................................................... 20 

6 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser ............. 21 

7 Verksamhetsmått ............................................................................ 22 

7.1 Individ- och familjeomsorg. .......................................................................... 22 

 

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Årsredovisning 2021 3(23) 

1 Inledning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har bestått av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Nämnden 
har delegerat ansvar för beslutsfattande i vissa individärenden till ett socialt utskott. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under år 2021 ansvarat för att fullgöra kommunens uppgifter 
inom individ och familjeomsorgens delområde barn och familj, unga vuxna, vuxna samt 
ensamkommande barn. Nämnden har även haft ett kommunövergripande samordningsansvar vad 
avser boendesituationen för människor som är socialt utsatta och långt ifrån den ordinarie 
bostadsmarknaden. 

Nämnden har ansvarat över två av Kommunfullmäktiges samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag gällande barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag gällande 
boendeprocessen. 
 
Under våren fick nämnden ett budgettillskott med 6 000 tkr som tilldelades en utökning av Myndighet 
Barn och unga, utökning av öppenvården, ett mobil team för unga 13-20 år samt för inrättandet av 
avhopparverksamheten. Nämnden har deltagit i arbetet med "Socialt hållbart Borås" och är med i den 
nya verksamheten för att omhänderta det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och har en 
socialrådgivartjänst knuten till denna verksamhet. Nämnden deltar även i ett 
verksamhetsutvecklarprojekt benämnt Team Domino i samverkan med Grundskolenämnden som 
syftar till att finna arbetssätt som bidrar till att minska skolfrånvaro. 

Corona- pandemin har 2021 påverkat Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamheter liksom 
många andra av Borås stads verksamheter. 
 
Antalet orosanmälningar avseende barn och unga har ökat under flera år och nämnden ser stora 
ökningar kopplat till kriminalitet och psykisk ohälsa. Ökningen har fortsatt under 2021. 
 
I februari månad startade arbetssättet med den nya boendeprocessen och nämnden tog över ca 20 
sociala kontrakt från Arbetslivsnämnden. Den nya processen har medfört att ett antal fler personer sökt 
insatser kring sin boendesituation och även fått stöd beviljat. 

I början av året startade Mini-Maria sin verksamhet och fick snabbt kontakt med många unga med 
drogproblematik. Verksamhetens arbetssätt har visat på underlättad samverkan och en enklare väg för 
denna målgrupp att få hjälp. 
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2 Viktiga händelser under året 

Ekonomi 
Individ- och familjeomsorgsnämnden gjorde ett underskott med 10 462 tkr, främst beroende på köp av 
externa familjehemsplaceringar, köp av platser 0-12 år, samt köp av platser tvång i öppenvård för 
vuxna. 

Befolkning 
Borås befolkning har växt under året och det har även märkts för nämndens olika verksamheter. Fler 
barn, unga men även vuxna har inneburit ökat antal anmälningar/ansökningar och behov av insatser. 
Vi kan konstatera att antalet anmälningar som rör barn och unga ökar mer än befolkningsökningen. 
Corona- pandemin under de senaste 2 åren kan ha påverkat men det är svårt att med tydlighet uttala 
detta. 
 
Verksamhet 
Asylverksamheten har under året fortsatt omställningsarbetet. Samarbetet med föreningen Agape har 
kunnat avslutas och även ytterligare ett blockförhyrt boende på Södra Kyrkogatan har kunnat avvecklas 
under 2021. 

Förvaltningen har fortsatt arbetet med att rekrytera familjehem och jourfamiljehem. Det har varit en 
stor efterfrågan på familjehem i hela Boråsregionen, vilket märks genom att nämnden tidvis har haft 
mycket svårt att finna familjehem och därigenom har antalet externt anlitade konsulentstödda 
familjehemsplaceringar ökat under året. 
 
Den tidiga insatsen utan behovsprövat biståndsbeslut Origo har varit igång under året och även 
satsningen på systemisk utbildning har kunnat fortsatta delvis genomförd digitalt. Den nya insatsen 
extravuxen har även kommit igång och prövas. 
 
Under våren startade Mini-Maria och har visat sig vara en mycket framgångsrik verksamhet. Strax före 
sommaren kunde arbetsmodellen för avhopparverksamheten fastställas och nämnden har startat upp 
verksamheten under hösten med bland annat flera personer utredda och en person som fått stöd enligt 
modellen. 
 
Den nya boendeprocessen har startat och fungerar väl även om den fortfarande kräver utveckling. 
Kriterier för att vara berättigad till ett socialt kontrakt behöver ytterligare förtydligas. 
 
Borås stad och nämnden har fått statsbidrag för att genomföra sociala insatser på socialt utsatta 
områden. Ett utvecklingsarbete har inletts med att starta ett integrerat team med Grundskola, 
Fritidsförvaltningen och Polisen riktat mot unga i åldern 13-16, rekrytering av fler fältsekreterare och 2 
socialrådgivare på mötesplatserna. Samtliga med fokus på områdena Norrby, Hässleholmen/ Hulta. 
 
Medarbetare 
Efter att under 2020 varit något lättare att rekrytera så har det åter under året på nytt blivit svårare, 
speciellt att rekrytera personer med tidigare erfarenhet av utredningsarbete. Konsulter har behövt tas in 
inom myndighet Barn och unga och även behållas längre tid än vad som varit planerat. 
 
Coronapandemin 
Pandemin har påverkat verksamheten under året genom behov av anpassningar i utredningsarbete, 
öppenvård och på våra boenden. Möjligheten att ha digitala möten har delvis kunna kompensera för 
detta. Digitala möten i samverkan och vid utbildningar samt möjligheten för medarbetare att arbeta på 
distans är förändringar som kommer att bestå även efter pandemin. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2021 Kommentar 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska under 
2021 utreda förutsättningarna för 
att i högre grad kunna stötta unga, 
vars placering inom socialtjänsten 
kommer att upphöra, i deras 
sökande efter eget boende. 

 Delvis 
genomfört 

Sammanställning: 
På Väg 
Myndighet unga vuxna ställer frågor inom 
samma områden som i På Väg- materialet, men 
inte så strukturerat. 
Myndighet bou använder På väg-materialet lite 
eller inte alls. Det behöver finnas en plan för 
detta. 
 
Uppföljning: 
Boendekedjan är från HVB Torstensson till 
stödboende och därefter BSU. 
Efter att ungdomen fått eget kontrakt följer BSU 
upp livssituationen. Uppföljning sker tills 
bedömningen är att de klarar sig själva. BSU har 
en form av uppföljning då det är en 
öppenvårdsinsats som fortskrider tills målet är 
uppnått och det finns en tydlig struktur. 
 
På boendet Lars Kaggsgatan ligger det i 
verksamhetsbeskrivningen att boendet ska 
stötta till eget boende, sysselsättning etc. 
 
På familjehemsenheten stöttar 
familjehemssekreteraren familjehemmen i att 
ungdomen ska bli självständig, ställa sig i 
bostadskö etc. Barnsekreterarna använder På 
Väg - materialet och har dialog med ungdomen. 
 
Viktiga områden att följa upp för de som har fyllt 
18 år och har haft dygnsvård via socialtjänsten 
är boende, ekonomi, studier/arbete, ev. hälsa 
och levnadsnivå. 
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Uppdrag Status År 2021 Kommentar 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska under 
2021 inrätta en kommunal 
avhopparverksamhet med syfte att 
underlätta för personer att lämna 
kriminella miljöer. 

 Genomfört Avhopparverksamheten och arbetssätt är igång. 
Det som återstår är att starta upp 
Avhoppartelefonen och ytterligare utveckling av 
samverkansformerna som beräknas ske i början 
av 2022. Samverkan är etablerad med Polisen, 
Arbetslivsnämnden samt Kriminalvården. 
Verksamheten har haft 9 förfrågningar under 
2021 och 5 av dessa har inneburit fortsatt 
kontakt och utredning. En skyddad placering har 
inletts. Verksamheten har haft stöd av CKS och 
även flera utbildningar har genomförts för 
medarbetare i det nätverk som etablerats. 
 

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2021 Kommentar 

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

 Genomfört Integrerat team är en del av svaret. I övrigt så 
finns denna fråga med inom socialt Hållbart 
Borås. 
Nämnden har fört vidare detta uppdrag till 
styrgruppen för Socialt Hållbart Borås. 
Beredningsgruppen som är knuten till Socialt 
Hållbart Borås och då främst Målområdet som 
berör Goda uppväxtvillkor för Barn och unga har 
delvis undersökt behovet av en ny gemensam 
enhet som motverkar att unga i riskzon hamnar i 
normbrytande beteende. Förslaget med ett 
Integrerat team som ska arbeta med denna 
målgrupp är ett resultat av detta uppdrag. 
Socialt hållbart Borås kommer inom detta 
målområde utreda om det finns ett ytterligare 
behov av en förebyggande enhet och vilket 
innehåll denna i så fall ska ha. 
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3.3 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2019 
7,1 
 
Utfall År 2020 
8,4 
 
Utfall År 2021 
8 

 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska 
minska. 
 
Utfall År 2019 
11,4 
 
Utfall År 2020 
10,7 
 
Utfall År 2021 
12,8 

 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag 
ska öka, % 
 
Utfall År 2019 
57,6 
 
Utfall År 2020 
54,6 
 
Utfall År 2021 
55 

 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 

Individ- och familjeomsorgnämnden arbetar med närvarande ledarskap, metodhandledare och 
samordnare för att kunna ge stöd i vardagen. Nämnden har en inriktning med omfattande 
kompetensutvecklingssatsning. Arbetsbelastning och arbetsmiljö följs noga i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Den ökade sjukfrånvaron kan vara påverkad av Coronapandemin. Genom att kunna 
arbeta på distans har en del sjukfråvaro kunnat undvikas. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har timavlönade främst inom boendeverksamhet där det ställs 
krav på bemanning dygnet runt. Vissa boende har främst bemanning nattetid såsom Akutboende vilket 
kan vara svårt att täcka helt utan timavlönade. 
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Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag ska öka, % 

Nämnden informerar kontinuerligt om möjlighet till friskvårdsbidrag och har en relativt hög andel som 
också utnyttjar detta. 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Bokslut 2021 Avvikelse 

Statsbidrag 34 546 18 487 9 980 18 876 8 896 

Avgifter och övriga 
intäkter 

34 055 31 843 19 404 28 183 8 779 

Summa intäkter 68 601 50 330 29 384 47 059 17 675 

Personal -205 151 -206 015 -223 451 -213 341 10 110 

Lokaler -23 568 -28 778 -21 014 -23 179 -2 165 

Material och tjänster -150 251 -142 742 -116 969 -156 411 -39 442 

Kapitalkostnader -562 -554 -540 -540 0 

Summa kostnader -379 532 -378 089 -361 974 -393 471 -31 497 

Buffert (endast i 
budget) 

0 0 -3 360 0 3 360 

Nettokostnad -310 931 -327 759 -335 950 -346 412 -10 462 

Kommunbidrag 288 850 316 900 335 950 335 950 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-22 081 -10 859 0 -10 462 -10 462 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

0 0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-22 081 -10 859 0 -10 462 -10 462 

Ackumulerat resultat -15 -15 -15 -15 0 

Resultatanalys 

Resultatanalys 

Individ- och familjeomsorgens gjorde ett underskott för år 2021 med 10 462 tkr. Underskottet för 2020 
var 10 860 tkr och 2019 22 000 tkr. Nämnden har gjort anpassningar men även fått tillskjutna medel 
vilket medfört ett minskat underskott. 
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 Tjänster och material har ett minus på 39 442 tkr, där främsta anledning är köp av extern 
familjehemsvård, externa Hem för vård och boenden och övriga externa boenden inom 
vuxenområdet. Nedan visas kostnadsutvecklingen för den totala familjehemsvård 0-20 år under 
de senaste 3 åren. 70 % utgörs av interna egna familjehem. Kostnadsökningen beror däremot 
främst på att antalet externa placeringar ökat. Dygnskostnad i genomsnitt för en extern 
familjehemsplacering är ca 1900 kr att jämföra med ca 850 kr för familjehem som är kopplade 
till den egna familjehemsenheten. Den påtagliga svårigheten att finna familjehem under 
försommaren och tidig höst 2021 inverkade i hög grad på resultatet för familjehemsvården. 

 
Köpen av externa Hem för vård och boenden har under året främst påverkats av en ökning av 
kostnader för de under 13 år. Kostnader för de i åldern 13-20 år har minskat. Dygnskostnaden 
för HVB-vård i genomsnitt har under 2021 varit 4 900 kr. 

 
 Tvång i öppenvård utgör en betydande del av underskottet för Vuxenvården. Vård som avgörs 

av läkares bedömning och där kommunen blir medfinansiär. Vuxenverksamheten har noterat 
en utvecklingstrend som pekar mot att missbrukare allt oftare även har psykisk ohälsa, vilket 
kan tala för att kostnaderna för denna vårdform kan öka. Även kostnaderna i övriga 
missbruksvården påverkas av att samsjuklighetsproblematiken. 
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 Statsbidrag har haft ett resultat på plus 8 896 tkr jämfört med vad som budgeterats , främst 
beroende på ett nytillkommet Statsbidrag  som Borås stad hade möjlighet att ansökan om för 
sociala insatser i utsatta områden samt de statsbidrag för ensamkommande barn som funnits 
under flertal år. 
 

 Avgifter och övriga intäkter plus 8 779 tkr, den stora posten där är intäkt för priomedel, samt 
avgifter för de personer som har varit placerade under år 2021. 
 

 Personalkostnader plus 10 110 tkr, Verksamheten har haft några tjänster där det avvaktats med 
rekrytering samt på vissa områden där det varit svårt att rekrytera personal, främst socionomer 
inom myndighetsutövning därav överskottet under år 2021. 
 

 Lokaler minus 2 165 tkr, främst beroende på lokaler för ensamkommande barn 
 

 Buffert plus 3 360 tkr.  
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2019 
Bokslut 

2020 
Budget 2021 

Bokslut 
2021 

Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 1 338 525 555 2 866 2 311 

Kostnader -15 863 -13 923 -15 735 -16 058 -323 

Resultat -14 525 -13 398 -15 180 -13 192 1 988 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -2 270 -2 151 -2 511 -2 526 -15 

Resultat -2 270 -2 151 -2 511 -2 526 -15 

Allmän IFO-verksamhet      

Intäkter 8 110 8 087 6 673 8 447 1 774 

Kostnader -79 017 -83 820 -89 599 -87 907 1 692 

Resultat -70 907 -75 733 -82 926 -79 460 3 466 

Barn- och ungdomsvård      

Intäkter 12 155 10 657 5 959 14 703 8 744 

Kostnader -151 234 -156 514 -147 024 -170 575 -23 551 

Resultat -139 079 -145 857 -141 065 -155 872 -14 807 

Vård av vuxna      

Intäkter 14 215 13 611 6 725 8 235 1 510 

Kostnader -100 045 -104 419 -97 633 -103 766 -6 133 

Resultat -85 830 -90 808 -90 908 -95 531 -4 623 

Flyktingverksamhet      

Intäkter 32 783 17 450 9 472 12 808 3 336 

Kostnader -31 103 -17 262 -9 472 -12 639 -3 167 

Resultat 1 680 188 0 169 169 

Övrig verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 0 0 0 

Resultat 0 0 0 0 0 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -3 360 0 3 360 

Resultat 0 0 -3 360 0 3 360 

Totalt      

Intäkter 68 601 50 330 29 384 47 059 17 675 

Kostnader -379 532 -378 089 -365 334 -393 471 -28 137 

Resultat -310 931 -327 759 -335 950 -346 412 -10 462 
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4.3 Verksamhetsanalys 

Kommunbidrag 
Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunbidrag för år 2021 var på 335 950 tkr. En buffert 
avsattes med 1 %, 3 360 tkr. 

Nämnden fick en tilläggsbudget på 6 000 tkr som ingår i 335 950 tkr.  Nämnden fördelade 
tilläggsbudgeten enligt nedan: 

 Ökning av två årsarbetare under myndighet, 1 485 tkr 

 Ökning av två årsarbetare under öppenvården, 1 485 tkr 

 Två nya tjänster mobilt team 13-20 år, 1 485 tkr 

 Avhopparverksamhet, 1 485 tkr 

 Buffert, 60 tkr. 

I tilldelad ram ingick ett effektiviseringskrav på 3 200 tkr. Effektiviseringen gjordes genom att minska 
budgeten för extern öppenvård baserat på att nämnden under flera år köpt allt mindre öppenvård och 
främst nyttjat den egna öppenvården. 
Nämndens kommunbidrag fick totalt sett en förstärkning med 13 050 tkr för att komma tillrätta med 
det strukturella underskottet och volymförändringar i grunduppdraget samt utifrån den avtalade 
kostnadsstegen avseende ungdomsmottagningen. 

Under 2021 hade nämnden i uppdrag att inrätta en avhopparverksamhet för de som vill lämna och 
bryta med en kriminell gruppering, nätverk eller organiserad brottslighet. 
 
Utifrån det ökade kommunbidraget på 13 050 tkr gjorde nämnden följande ändringar i budgeten. 

Ökningar i budget: 

 2 634 tkr, sedvanliga löneökningar 

 5 061 tkr ökade hyreskostnader varav den nya hyran på Fabriksgatan 5 054 tkr. 

 3 160 tkr ökad budget för interna och externa familjehemsplatser 

 2 000 tkr ökad budget för placeringar 13-20 år 

 1 700 tkr utökad budget för placeringar inom vuxenvård 

 1 011 tkr till ungdomsmottagningen 

 1 734 tkr utdelat till verksamheten 

 Summa 17 300 tkr. 

Minskningar i Budget: 

 3 750 tkr minskning av budget inom extern öppenvård 

 500 tkr minskning av en tjänst på Kaptensgatan 

 Summa 4 250 tkr. 

Analys utifrån hela nämndens verksamhet 
Individ- och familjeomsorgen gjorde ett underskott för år 2021 med 10 462 tkr. 
Nämnden fick utökat kommunbidrag utifrån volymökningar. Volymökningarna fortsatte dock under 
året. Antalet anmälningar och ansökningar riktade till Barn - och ungdomsverksamheten ökade 
ytterligare. Nämnden strävar efter att möta behov främst genom öppenvård men allvarliga situationer 
för såväl barn och unga som vuxna medförde en ökning av antalet placeringar. Främst ökade 
familjehemsplaceringarna och när nämndens egna familjehem inte var tillräckliga ledde detta till ökade 
externa köp som till stor del bidrog till årets underskott. Pandemin kan ha bidragit till att situationen för 
barn och unga förvärrats och givit ett ökat behov av insatser. Det går att se att procentuellt ökar 
andelen barn och ungdomar som anmäls till IFO eller som själva söker stöd. Nästan 9 % av stadens 
barn och unga mellan 0-20 år aktualiseras till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Årsredovisning 2021 13(23) 

Nämnden har under året använt tilläggsbudgeten för att öka öppenvårdsinsatserna och 
statsbidragsmedel för att öka förebyggande insatser med fler fältsekreterare och socialrådgivare. Insatser 
som på längre sikt bör bidra till minskade kostnader för placeringar. 
 
Det finns ingen specifik resursfördelningsmodell inom Borås stad för Individ- och 
familjeomsorgsnämndens verksamheter. Det är svårt att ta fram en sådan modell och endast ett fåtal 
kommuner använder detta och har erfarenhet som talar för att det är ett tillräckligt bra verktyg för 
resurstilldelning. 

Underskottet består av: 

 Central administration plus 1 988 tkr 

 Politisk verksamhet minus 15 tkr 

 Allmän-IFO-verksamhet plus 3 466 tkr 

 Barn och ungdomsvård minus 14 807 tkr 

 Vård av vuxna minus 4 623 tkr 

 Flyktingverksamhet plus 169 tkr 

 Buffert plus 3 360 tkr 

 Summa underskott 10 462 tkr. 

De största underskotten för år 2021 har varit: 

 Köp av externa familjehemsplaceringar, minus 15 771 tkr 

 Placeringar 0-12 år minus, 6 531 tkr  

 Placeringar vuxen tvång i öppenvård, minus 4 490 tkr. 

Åtgärder utifrån områden med underskott 
Dessa 3 områden har närmare redogjorts för i resultatanalysavsnittet. Nämnden arbetar med att kunna 
avsluta placeringar utom hemmet genom att noga planera hemflytt och på detta sätt minska kostnader 
för familjehemsvård och institutionsvård. Nämnden arbetar med olika former av rekrytering av 
familjehem och förstärkningar av familjehemsvården så att den ska bidra till att minska behovet av att 
placera externt. Ytterligare åtgärder som inriktar sig på att finna ökade möjlighet att placera i familjens 
egna nätverk pågår. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansöker om att få hela underskottet på 10 462 tkr avskrivet. 

4.3.1 Central administration 

Central administrationen har bestått av förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt 
Kvalitet- och utvecklingsenhet. 

Central administration gjorde ett överskott med 1 988 tkr främst beroende på att 1 
verksamhetsutvecklare, Chef för kvalitet- och utveckling samt SAS inte varit tillsatta under hela året. 
Tjänsten Socialt ansvarig samordnare tillsattes vid halvårsskiftet och tjänsten Chef för kvalitet- och 
utveckling tillsattes först i december 2021. Två verksamhetsutvecklartjänster kopplade till projekt inom 
socialt hållbart Borås ingår i Kvalitet- och utvecklingsenheten och finansieras av statsbidrag för sociala 
insatser i socialt utsatta områden. 

Administrationen har tillsammans med verksamheten arbetat med utvecklingsarbete och ständiga 
förbättringar. 

IFO har köpt 1,25 tjänster gällande ekonomi under år 2021 från Arbetslivsnämnden. 

IFO har köpt 1,50 tjänster avseende HR under januari-oktober 2021. 
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Från och med 1 november har Individ- och familjeomsorgsnämnden en egen HR-funktion med 2,0 
tjänster vilket innebär en utökning med 0,5 tjänster jämfört med tidigare.  Årets överskott utifrån 
vakanta tjänster förväntas minska till 2022. 

  

4.3.2 Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet har bestått av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av 
nämndsekreterare. Politisk verksamhet gjorde ett litet underskott med 15 tkr.  En del av 
nämndsekreterartjänsten som är kopplat till kommunikation och utredning kommer att till år 2022 
flyttas till central administration. 

  

4.3.3 Allmän IFO-verksamhet 

Allmän IFO-verksamhet har bestått av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna 18-25 år samt vuxna. Inom myndighetsutövningen barn och unga har verksamheten varit 
uppdelad i fyra enheter. Verksamheten barn och unga har fått 664 tkr i statsbidrag under år 2020 för 
verksamhetens personalkostnader. 

Myndighetsutövning vuxna var varit uppdelat i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Vidare har Allmän IFO-verksamhet omfattat socialrådgivare som har arbetat på de 4 familjecentraler 
som finns i Borås. 

Kvalitets och utvecklingsavdelningens del i Allmän IFO-verksamhet har bestått av betalningar av 
diverse dataprogram framförallt VIVA, samt gemensamma utbildningar. 

Krisstöd vid allvarlig händelse. 

Övriga verksamheter under Allmän IFO-administration har varit: 

 Familjerådgivning där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd och Ulricehamn ingått 

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

 Sociala jouren där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda ingått.  

Allmän IFO-Verksamhet gjorde ett plusresultat med 3 466 tkr främst beroende på att alla tjänster inte 
varit tillsatta under året.  Verksamheten har haft socionomkonsulter inne i verksamheten under året för 
att hantera verksamheten i avvaktan på att samtliga tjänster blir tillsatta. Året avslutas med vakanta 
tjänster trots att flera rekryteringar kunnat göras under hösten.      
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4.3.4 Barn- och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård har bestått av köp av institutionsvård, familjehemsvård, öppenvård med 
biståndsbeslut samt serviceinsatser utan biståndsbeslut för barn och unga 0-20 år. Myndighetsutövning 
inom barn och unga har varit uppdelad i 4 områden samt unga vuxna 18-20 år. 

Nämnden har fokuserat på tidiga insatser och utredningsarbetet identifierar barn och ungas behov. Ett 
arbete för att öka barn och ungas delaktighet pågår och ska fokusera på att tydliggöra barnets röst i 
utredning och behandling.  All vård som ges med stöd av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och 
samförstånd med samtliga parter och med barn och ungas bästa i fokus. Med ett nära samarbete mellan 
insatsfunktionerna och arbete över enhetsgränser så används den samlade kompetensen optimalt för att 
bäst matcha stöd till den enskilde. Handläggarna vid myndighetsfunktionen och personalen inom 
insatsfunktionen med uppdrag kring en individ verkar tillsammans som ett team kring den enskilde för 
att bästa och mest effektiva vård ska kunna ges. Under året har ett pilotprojekt för integrerat 
teambaserat arbete för våldsutsatta barn startats upp. 

Verksamheten arbetar med förebyggande åtgärder genom socialrådgivning vid familjecentraler, 
serviceinsatsen Origo, samarbetssamtal, familjerådgivning, fältverksamhet samt stödcentrum. Inom 
ramen för Socialt hållbart Borås finns en enhet för det kommunala aktivitetsansvaret, KAA. Enheten är 
en integrerad verksamhet mellan Arbetslivsförvaltningen, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen samt Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden bistår med en socialrådgivare till enheten som organiseras inom 
Arbetslivsförvaltningen. 

Öppenvårdsinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt skede 
för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till insatser som riktar sig till en viss 
målgrupp där påtagliga problem redan visat sig. 

När verksamheten inte kan möta behoven i ett tidigt skede till följd av hög belastning riskerar 
komplexiteten i den enskildes situation att öka vilket på sikt kan komma leda till än fler omfattande och 
kostsamma insatser. 

Det finns en inbyggd osäkerhet i verksamhetens natur då möjligheten att påverka volymer, inflödet av 
ärenden, är begränsad. Under flera år har det skett en ökning av andelen barn och unga som 
aktualiseras inom socialtjänsten och under 2021 aktualiserades totalt 2519 unika barn och unga. I 
jämförelse aktualiserades 2319 unika barn och unga år 2020, och 2222 aktualiserade år 2019, 2013 år 
2018 och 1842 under år 2017. År 2017 hade 6,3 procent av andelen barn och unga i Borås Stad 
aktualiserats inom socialtjänsten och för 2021 uppgår andelen barn och unga som aktualiserats inom 
socialtjänsten till 8.9 procent. 

Utfallet visar på att 479 barn och unga under 2021 erhållit en biståndsprövad öppenvårdsinsats, det är 7 
fler än 2020. Därutöver har 23 individer i åldersgruppen upp till 20 år erhållit en biståndsprövad insats 
från Mini-Maria och 17 individer i åldersgruppen har erhållit en serviceinsats från Mini-Maria. Genom 
serviceinsatsen Origo har 163 familjer erhållit stöd och hjälp under 2021 vilket är 17 fler än 2020. 
Under 2019 erhöll 174 familjer stöd via Origo. Pandemin tros vara en förklaring till utfallet då familjer 
periodvis då smittspridningen varit omfattande inte vetat ha kontakt med verksamheten. 

Utifrån socialt hållbart Borås så har nämnden med riktade stadsbidrag förstärkt fältverksamheten med 
två tjänster, samt påbörjat arbetet med uppstart av socialrådgivare på mötesplatserna, en tjänst på 
Norrby och en tjänst med placering på Hässleholmen. Utöver detta pågår även ett arbete att starta upp 
ett integrerat team som är en samverkan mellan Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden. Arbetet ska även inkludera en samverkan 
med polismyndigheten och verksamheten ska syfta till att genom ett relationsskapande arbete motivera 
de ungdomar som har ett allt mer utagerande och hotfullt beteende och redan debuterat i kriminalitet 
att åter integreras till en fungerande skolgång eller sysselsättning, en meningsfull fritid och att de 
upphör med det kriminella och normbrytande beteendet. Utöver dessa insatser samverkar nämnden 
även med Grundskolenämnden kring projekt Domino som syftar till ökad skolnärvaro. 
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Kontaktverksamheten har minskat successivt sedan 2017 genom mer likställda bedömningar och ett 
intensifierat arbetet kring nätverken. 2021 erhöll 57 barn och unga insatsen kontaktperson eller 
kontaktfamilj. 

Familjehemsvården i sin helhet är komplex och förstärkt familjehemsvård har tillämpats sedan 2018. 
Placerade barn och unga har ofta en mycket komplex problematik och kraven på familjehemmen och 
dess kompetens har ökat. Lagstiftningen kring utredning av familjehem har skärpts och samhället har 
även förändrats. Civilsamhället är inte längre villigt/har inte möjlighet att bli uppdragstagare i den 
utsträckning som motsvarar behoven. Under året har ett projekt påbörjats i syfte att ytterligare utveckla 
nätverksarbetet för att skapa förutsättningar för att inventera, involvera och motivera nätverket. Ett 
arbete har också initierats där Boråsregionens medlemskommuner tillsammans ska ser hur arbetet kring 
placeringar av barn och unga kan förbättras och effektiviseras med särskilt fokus på familjehemsvården 
och rekrytering av familjehem. FoU Sjuhärad kommer genomföra en studie för analys av nuläge. 

Under den tid som förstärkt familjehemsvård tillämpats har en ökning av alla typer av interna 
familjehem och vårdnadsöverflyttningar skett. Under 2021 har 163 barn och unga varit placerade i 
familjehem, det är 5 fler barn och unga än 2020 och 22 fler än 2019. En anpassning av 
arvodesersättningen till de interna familjehemmen gjordes inför 2019 för att öka attraktiviteten och 
minska konkurrensen från externa familjehem. Utöver familjehemsplaceringar har även 31 unika barn 
bott i tidigare familjehem där vårdnaden har flyttats över till familjehemmet. Dessa familjer ersätts med 
motsvarande arvode grundat på civilrättsliga avtal. 

Institutionsplaceringar i åldersgruppen 13-20 år har ökat från 2020 till 2021 med 547 vårddygn. Under 
2021 var det 74 ungdomar i åldersgruppen som var placerad på institution. Det är 10 färre jämfört med 
2020. 22 placerades inom nämndens egna Hem för vård och boende (HVB) och övriga på externa 
HVB och SiS-institutioner. Den genomsnittliga placeringstiden ökade från 153 dagar 2020 till 180 dagar 
2021. Detta tyder på att komplexiteten och problematiken ökat hos de ungdomar som placeras på 
institution. 
Antal barn och unga 0-20 år med heldygnsinsatser har i genomsnitt under 2021 varit 185 jämfört med 
176 år 2020 och 159 år 2019. 
Högst antal var i juni med 204 placerade utom hemmet i heldygnsvård. 

Barn- och ungdomsvård gjorde ett underskott med 14 807 tkr. De stora underskotten och överskotten 
inom verksamheten ser ut enligt följande: 

 Placeringar 0-12 år minus 6 530 850 kr  

 Placeringar 13-20 år minus 1 274 936 kr  

 Placeringar Interna Familjehem plus 714 212 kr 

 Placeringar Externa familjehem minus 15 771 416 kr 

 Placeringar Öppenvård plus 1 290 552 kr 

 Summa placeringar minus 21 572 438 kr 

 Övrig verksamhet plus 6 765 438 kr till följd av att alla tjänster inte har varit tillsatta under året.  

Inom barn och ungdomsvården uppkommer underskotten inom Familjehemsvård och institutionsvård 
som är relaterade till volymökningar och ökade behov. 
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Insatsverksamheten inom barn och familj består av: 

 Familjehem administration 

 Kontaktpersoner   

 Kontaktfamiljer 

 Dialogcentrum 

 Fältverksamhet 

 Stödcentrum 

 HVB Torstensonsgatan 

 Stödboende 

Verksamheten Barnahus bedriver Individ- och familjeomsorgsnämnden ihop med 
Västragötalandsregionen, Polismyndigheten, Kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Nämnden är 
värdkommun för verksamheten vilken är en myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som 
misstänks vara utsatta för brott. Verksamheten gjorde ett plusresultat med 539 tkr som flyttas till år 
2022. Överskottet berodde på att alla tjänster inte varit tillsatta under året beroende på svårigheter att få 
tag på kvalificerad personal. 

4.3.5 Vård av vuxna 

Vård av vuxna har bestått av köp av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser, individuellt 
behovsprövad öppenvård, samt övriga öppna insatser för vuxna och unga vuxna med missbruk och i 
vissa fall hemlöshetsproblematik. 

Under året har alla verksamheter arbetat med delaktighet och tillgänglighet och implementering av de 
Nationella Riktlinjerna för missbruksvård ute på enheterna. 

Verksamheten har en myndighetsutövning för Unga/Vuxna och en för Vuxna samt en gemensam 
mottagningsenhet för både Vuxen och Barn och unga området. 

Insatssidan består av: 

 Boendesociala enheten 

 Vräkningsförebyggande enheten 

 Yxhammarmottagningen 

 Cedern 

 Kaptensgatan stödboende 

 Stödboende för yngre efter behandling av missbruk 

 Drogfritt stödboende Klintesväng 

 Akutboendet Badhusgatan 

 Träffpunkten Träffen 

 Mobila Teamen. 

 Verksamheten Mini Maria bedrivs i i samverkan mellan de kommuner som ingår avtal med 
kommunal huvudman; Individ och familjeomsorgsförvaltningen, Borås Stad och som tillhör 
Närvårdsamverkan i Södra Älvsborg och Förvaltningen för Regiongemensam hälso- och 
sjukvård, Västra Götalandsregionen. De tillhörande kommuner inom Närvårdsamverkan Södra 
Älvsborg som därför kan ingå avtal är Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 

Nämnden har ett samordningsansvar för boendesociala frågor. Sedan februari 2021 har 
boendeuppdraget förändrats genom att IFO Vuxen och mottagningsenheten är vägen in för alla 
boendesociala frågor inklusive utredning och beslut av boendesocialt stöd med andrahands kontrakt. 
Anskaffningen av lägenheter ansvaras av Arbetslivsförvaltningen.  
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Det vräkningsförebyggande arbetet är en viktig del i "Program mot hemlöshet" som ska revideras 2022. 
Arbete pågår med syfte att koppla programmet till effektmål för Boende och närmiljö i Socialt Hållbart 
Borås. Efter att nämnden tagit över ansvaret för de boendesociala frågorna har antal sociala kontrakt 
ökat från 92 till 115 lägenheter. Utifrån inlåsningsrisker är det ett prioriterat område att arbeta med och 
i samverkan med bostadsbolag och berörda förvaltningar för att hitta boendelösningar för personer 
som står utan bostad. Det pågår ett riktat arbete i samverkan mellan myndighet och öppenvården och 
använda den samlade kompetensen optimalt för att bäst matcha stöd till den enskilde rörande 
boendeärenden för att systematisera och korta ner handläggningstiderna. Under 2021 har det inrättats 
en avhopparverksamhet var syfte är att underlätta för personer att lämna kriminella miljöer. 
Verksamheten ingår i myndighetsdelens ansvarsområde. För närvarande är en individ beviljad 
skyddsplacering utifrån avhopparprogrammet. Frivården har initierat förfrågningar om fem individer 
med villkorlig frigivning våren 2022. 

Träffpunkten Träffen har café och aktiviteter för personer i social utsatthet oftast kombinerat med 
missbruk och/eller psykisk ohälsa. Ett arbete pågår för att utreda möjligheten till en utökning av 
verksamheten. Dialog förs även med Svenska kyrkan om en samverkan utifrån deras arbete med 
samma målgrupp. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Yxhammarmottagningen och Mini Maria. 
Verksamheterna arbetar med målgruppen 13 år och uppåt som har ett riskbruk, missbruk eller ett 
beroende. Gruppverksamheten Smedjan ingår i Yxhammarmottagningen och är en uppskattad 
verksamhet som nu utökas för att tillmötesgå behovet. Gällande Mini Maria i åldersgruppen 21 år och 
äldre har 2 individer erhållit biståndsprövad insats och 1 individ har varit självsökande sedan starten. 

Antalet Serviceinsatser på Yxhammarmottagningen och Cedern var 2019 458 st, 2020 339 st. 2021 hade 
Yxhammarmottagningen, 275 serviceinsatser. På totalen har antal ärenden minskat de senaste två åren 
vilket kan förklaras genom att arbete med anhöriggrupper är borttaget. Dock har det skett en ökning 
under 2021 av självsökande till mottagningen med egen problematik. 

Nämnden har en entreprenad på Badhusgatan som är ett stödboende för personer med 
beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa. Efter ny upphandling och nytt avtal som gäller 
från och med 2020-11- 01 innebär att nämnden har hälso- och sjukvårdsansvaret för de boende som är 
inskrivna i kommunal hemsjukvård. 

Vård av vuxna gjorde ett underskott med 4 623 tkr De stora underskotten och överskotten inom och 
inom verksamheten ser ut enligt följande: 

 Placeringar Institutionsvård SoL minus 2 172 555 kr  

 Placeringar Institutionsvård LVM minus 8 119 kr  

 Placeringar Familjehem SoL minus 1 022 805 kr  

 Placeringar Familjehem LVM minus 317 554 kr 

 Placeringar Stödboende missbruk, psykiskt ohälsa minus 6 883 619 kr 

 Placeringar Öppenvård minus 510 147 kr 

 Summa placeringar minus 10 864 799 kr 

 I summa placeringar ingår tvång i öppenvård med minus 4 489 617 kr. 

 Övrig verksamhet plus 6 241 799 tkr till följd av att alla tjänster inte har varit tillsatta under året 
samt avhopparverksamhet plus 1 318 058 kr.  

2019 heldygnsvård totalt 116 unika personer. 2020 heldygnsvård 109 personer och 2021 112 personer. 

2019 675 aktualiserade unika vuxna. 2020 567 aktualiserade unika vuxna och 2021 med 617 
aktualiserade unika vuxna. 

2019 erhöll 205 unika personer öppenvård. 2020 erhöll 186 personer öppenvård och 2021 189 
personer. Öppenvårdsinsatsernas antal kan ha påverkats av Corona situationen 
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4.3.6 Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande- och asylsökande barn som är eller kan 
vara i behov av socialtjänstens insatser. 

Antalet ensamkommande barn har fortsatt minska och ett stort omställningsarbete har genomförts i 
verksamheten då volymerna förändrats avsevärt. Handläggning och insatser för flyktingverksamheten 
uppgår numera i den ordinarie verksamheten. Under 2021 har 10 ensamkommande-/asylsökande barn 
erhållit heldygnsinsatser. 

Under 2021 har samtliga de av nämnden förhyrda bostäder som ensamkommande ungdomar med 
uppehållstillstånd erhållit när de fyllt 18 år avslutats. 

Verksamheten gjorde ett överskott med 187 667 kr. Överskottet berodde på överskott på ansökan av 
medel från Migrationsverket för år 2019. Ansökan var på 938 334 kr uppbokningen var på 750 667 kr 
därav överskottet på 187 667 kr. 

4.3.7 Övrig verksamhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ingen övrig verksamhet. 

4.4 Verksamheten 2021 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamheter: 

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

Under 2021 fanns det fyra familjecentraler i Borås Stad nämnden har medverkat med 
socialrådgivarkompetens på alla fyra. 

Arbetet med att stärka familjehemmen har fortsatt under 2021. 

Nämndens arbete med att stärka familjehemmen pågår. 

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

I år 2021 har det funnits 10 ensamkommande barn i verksamheten. 

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

Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat Nytida, ett boende för personer med missbruks 
problematik. 

Företaget har jämförbara arbetsvillkor med anställda i Borås Stad. 

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

Arbetslivsnämndens enhet Relationsvåldsenheten har tagit fram ett förslag på program för Borås Stads 
arbete mot hedersrelaterat våld. Detta program kommer att fastställas i Kommunfullmäktige. 
Verksamheten har också i samverkan med exempelvis Individ- och familjeomsorgsnämnden tagit fram 
ett handbok avseende stadens praktiska arbete mot hedersrelaterat våld. Handboken riktar sig till alla 
förvaltningar som möter personer som upplever sig utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck till 
exempel IFO, skola, förskola, fritidsverksamhet samt CKS. Implementeringen av handboken i Borås 
Stad påbörjades under våren 2021 och arbetet fortlöper. 
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4.5 Jämställdhetsperspektivet 

Nämnden utvärderar sedan 2019 barn- och ungdomsvården genom att följa upp vissa uppgifter i den 
dokumentation som görs. Uppgifterna samlas in så att det går att få könsuppdelning. Under 2021 rörde 
45 % av anmälningarna om barn som far illa flickor. 2019 var det 45 % av dem som handlade om 
flickor och 2020 var det 44 %. När det gäller inkomna anmälningar av pojkar som far illa var andelen 
2021 55 %, 2020 56 % och 2019 55 %. De tre senaste åren har fördelningen i stort sett varit identisk. 

När det gäller könsfördelningen av de som får öppenvårdsinsatser följer insatserna de som aktualiseras 
och här har mönstret varit identiskt sedan 2019. 45 % av de som får öppenvårdsinsats är flickor och 
55 % pojkar. När vi däremot tittar på könsfördelningen av de som får heldygnsinsatser (Hem för vård 
och boende och familjehem) så har det däremot under de senaste tre åren skett en förändring. Trenden 
är att andelen flickor som får heldygnsvård har sjunkit de tre senaste åren, från 54 % 2019 till 50 % 
2020 till 48 % 2021. Nämnden fortsätter att följa verksamhetsstatistik utifrån kön för att dels se 
eventuella förändringar i behov och dels ge underlag för intern reflektion och dialog. 
 
Utredningstiden avseende flickor och pojkar 0-20 år har varierat mellan 72-89 dagar som medelvärde 
mellan 2017-2021. Flickor har i genomsnitt 4 dagars längre utredningstid. För flickor 2021 var 
utredningstiden 77 dagar och för pojkar 72.  Avseende vuxna med missbruk och beroendevård har 
utredningstiden sjunkit från 60 dagar till 45 för män sedan 2017 och från 56 till 41 dagar för kvinnor 
under samma tidsperiod.  Nämnden kommer att fortsätta följa utvärderingen och även fördjupa 
sammanställningen. 
 
Nämnden har under 3 år haft en plan för jämställdhetsintegrering som omfattat bland annat föreläsning 
och fortsatt analys av verksamheten. Ett arbetsmaterial har tagits fram för att använda vid diskussion på 
Arbetsplatsträffar (APT). 

5 Konsekvenser av coronaviruset 

Coronaviruset har lett till flera konsekvenser för Individ- och familjeomsorgsnämnden. Periodvis har 
pandemin tagit fokus från verksamhet, utveckling och olika utbildningsbehov. 
Under våren 2021 har nämnden fortsatt med att ha en socialtjänst-chatt för att öka lättillgängligheten. 
Akutboendet hade under våren 9 tillgängliga platser istället 16 platser men ökade antalet platser stegvis 
för att återigen behöva bromsa in precis vid jultid när smittspridningen på nytt ökade igen. För att 
minska smittspridning har nämnden även varit delaktig i att ordna några specifika boendelösningar för 
bostadslösa. Klintesvängs stödboende har använt sina dubbelrum som singelrum för en person för att 
minska risken för eventuell smittspridning. Detta har lett till ökade köp av externa boenden och 
betydligt ökade kostnader. 
 
Orosanmälningarna har ökat och till följd av detta även insatserna. Oklart till hur stor del Coronaviruset 
har lett till denna konsekvens. Antalet barn och unga har ökat och det finns indikationer på att psykisk 
ohälsa och kriminalitet har ökat. Vad som samvarierar med vad är inte tillräckligt utrett lokalt eller 
nationellt. 
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Verksamheterna har ställt om till fler digitala uppföljningsmöten med placerade brukare på Hem för 
vård och boende och i familjehemsvård. Rutiner för säkra möten med brukare har behövt tas fram 
 
Det finns erfarenheter och lärdomar som kommer av Corona-pandemin som nämnden tar med sig 
framöver. Exempel på erfarenheter: 
-Många samverkansmöten kan genomföras mer effektivt i digital form. 
- Vissa utbildningar/konferenser kan med fördel ges digitalt. 
- Skoluppföljningsmöten med placerade barn långt från Borås kan genomföras enklare och snabbare 
när detta görs digitalt. 
-Vissa möten och samtal med brukare kan mycket väl genomföras digital även om merparten ofta 
kräver fysiska möten. 
-Arbete hemifrån är både möjligt och när det görs strukturerat i viss omfattning även mer effektivt. 
Anvisningar för distansarbete har tagits fram av förvaltningen. 

Verksamhet / Händelse 
Uppskattad ekonomisk konsekvens 

2021, tkr 

Anpassningar på Klintesvängs stödboende -1 500 

  

Summa -1 500 

6 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 

och styrelser 

Individ- och familjeomsorgsnämndens särskilda samarbetsuppdrag 

Samarbetsuppdrag avseende barn och unga: 

Inom ramen för samarbetsuppdraget så är Individ- och familjeomsorgsförvaltningen representerad och 
aktiv i flera samverkansgrupper. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har tillsammans med Grundskoleförvaltningen tagit fram en 
samverkansrutin. En sådan rutin för samverkan med Gymnasieförvaltningen har även tagits fram under 
2021.  Individ- och familjeomsorgsnämnden och Grundskolenämnden har även upprättat former för 
presidiemöten för att att där föra dialog kring gemensamma problemområden och behov av samverkan. 

Det pågår även ett särskilt arbete med att utveckla samverkan mellan Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och Grundskoleförvaltningen. Gemensam utbildning kring SIP 
(Samordnad individuell Plan) har genomförts. Planering har inletts för att genomföra SIP med stöd av 
det digitala verktyget SAMSA för att på detta sätt få en bättre kvalité i planerna och lättare att följa. 

Förvaltningen arbetar även tillsammans med ett flertal andra förvaltningar i samarbetsforumen kopplat 
till Säker och Trygg Borås. 
 
Formen för samverkan "Socialt Hållbart Borås" har under 2021 utökats och har en allt större roll när 
det gäller olika gemensamma utvecklingsinsatser. Under året har två nya målområden utöver "God start 
i livet" tillkommit "Boende och närmiljö" samt "Förutsättningar för arbete". Nämnden deltar aktivt på 
olika nivåer i detta arbete och stora delar som rör samarbetsuppdraget avseende barn och unga hanteras 
inom denna arbetsform. 

Under 2021 genomfördes 236 SIP(Samordnad individuell plan) inom området Barn och unga. Ett antal 
som växt betydligt under senare år. Även vuxenområdet använder SIP och dokumenterar dessa i 
systemet SAMSA som används gemensamt mellan kommun och region. 
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Samarbetsuppdrag avseende boendeprocessens mjuka frågor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett särskilt samordningsansvar för den process som sker för 
personer med en social problematik som samtidigt har svårt att komma in på bostadsmarknaden eller 
hålla sig kvar där. 

Inom Verksamhetsområde Unga Vuxna/Vuxna har man arbetat med SAMSA och SIP sedan flera år. 

Under 2021 beslutades att Programmet mot hemlöshet ska revideras under 2022 och att hemlöshet blir 
ett målområde inom Socialt Hållbart Borås. 
 
 
 

7 Verksamhetsmått 

7.1 Individ- och familjeomsorg. 

7.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Antal aktualiserade 
barn och ungdomar 

2 222 2 319 2 400 2 519 

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

7,9 8,4 8,6 8,9 

Antal barn och 
unga med 
heldygnsinsatser 

197 209 180 259 

Antal barn och 
unga med 
öppenvårdsinsatser 

511 524 245 536 

Antal 
ensamkommande 
barn med 
heldygnsinsatser 

51 19 10 10 

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Årsredovisning 2021 23(23) 

7.1.2 Vuxen 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Budget 2021 Årsutfall 2021 

Antal aktualiserade 
personer mellan 
21-64 år 

627 510 670 557 

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

0,8 0,6 0,8 0,9 

Antal vuxna 
personer över 20 år 
med 
heldygnsinsatser 

116 109 60 112 

Antal vuxna 
personer över 20 år 
med 
öppenvårdsinsatser 

208 186 83 189 
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Rapport ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2021 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisning av ej 

verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL t o m den 31:a december 2021.    

Ärendet i sin helhet 

Fjärde kvartalet 2021 är det 17 ej verkställda beslut som rapporteras. Nio av 

dem avser insatser inom området barn och unga medan åtta insatser avser 

området vuxen.  

 

Av insatserna inom barn och unga-området gäller sex kontaktfamilj, en 

kontaktperson och en extravuxen. Fem flickor och fyra pojkar berörs.  

 

Inom vuxenområdet är det fyra som inte fått sin boendesociala insats med 

andrahandskontrakt verkställd, två som beviljats externt boende och två som 

beviljats internt boende, vilka inte verkställts. Samtliga personer som inte fått 

beviljade insatser verkställda är män.  

        

Ur ett lite längre tidsperspektiv har antalet ej verkställda beslut ökat jämfört 

med 2019. Tredje kvartalet 2021 var det ett högt antal ej verkställda beslut, 27 

stycken. Under kvartal 4 har verksamheten arbetat systematiskt för att minska 

de ej verkställda besluten och antalet landade på 17 ej verkställda beslut.  

 

Då det gäller insatserna kontaktfamilj, kontaktperson och extravuxen pågår ett 

omfattande och kontinuerligt arbete att rekrytera och utreda nya 

uppdragstagare. Det är dock generellt sett svårt att hitta nya uppdragstagare 

som är lämpliga utifrån barnens behov. Matchningen är viktig för att insatsen 

ska fungera bra över tid, men det kan ta tid att hitta lämpliga uppdragstagare, 

varpå verkställigheten av beviljade insatser kan dröja.  

 

Boendesocial insats med andrahandskontrakt har ökat sedan individ- och 

familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för myndighetsutövningen för 

målgruppen. Individ och familjeomsorgsnämnden har i samverkan med 

Arbetslivsnämnden startat ett professionellt forum för dialog i syfte att 

verkställa besluten snabbare.  
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Samtliga personer som har ett ej verkställt beslut har en alternativ lösning i 

väntan på verkställighet av beslut.     

Barnkonsekvensanalys 

Barnperspektivet beaktas i varje enskilt ärende som rör barn. Då ett beslut om 

insats inte kan verkställas inom rimlig tid övervägs andra insatser eller 

alternativa lösningar för att tillgodose den enskildes behov oavsett om insatsen 

gäller barn, familj eller en vuxen. Detta för att minimera eventuella negativa 

konsekvenser för den enskilde.  

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport kvartal 4 2021                    

Samverkan 

Ärendet har, 2022-02-17, samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se   

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt  
4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31.a december 2021 
 

Nämnd 
Inga ej verk-
ställda beslut 

Ej verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar  
sedan beslut 

Man/ 
kvinna 

IFO Barn och unga  1 Kontaktfamilj 1206 K 

  1 Kontaktfamilj 291 K 

  1 Kontaktfamilj 249 K 

  1 Kontaktfamilj 249 K 

  1 Kontaktfamilj 221 M 

  1 Kontaktfamilj 161 M 

  1 Kontaktfamilj 92 M 

  1 Kontaktperson 200 K 

  1 Extravuxen 282 M 

IFO Vuxna  

1 

Boendesocial 
insats med 
andrahands-
kontrakt 

198 M 

  1 Boendesocial 
insats med 
andrahands-
kontrakt 

175 M 

  

1 

Boendesocial 
insats med 
andrahands-
kontrakt 

158 M 

  1 Boendesocial 
insats med 
andrahands-
kontrakt 

112 M 

  1 Externt bo-
ende 

228 M 

  1 Externt bo-
ende 

218 M 

  1 Internt boende 198 M 

  1 Internt boende 115 M 
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Sammanställning   
Fjärde kvartalet 2021 är det 17 ej verkställda beslut som rapporteras. Nio av dem avser insatser 
inom området barn och unga medan åtta insatser avser området vuxen.  
 
Av insatserna inom barn och unga-området gäller sex kontaktfamilj, en kontaktperson och en 
extravuxen. Fem flickor och fyra pojkar berörs.  
 
Inom vuxenområdet är det fyra som inte fått sin boendesociala insats med andrahandskon-
trakt verkställd, två som beviljats externt boende och två som beviljats internt boende, vilka 
inte verkställts. Samtliga personer som inte fått beviljade insatser verkställda är män.  
 
 
Kontaktfamilj 
Ej verkställda beslut gällande insatsen kontaktfamilj har nästan halverats sedan rapportering 
för kvartal 3. Flera beslut har antingen verkställts eller omprövats vilket resulterat i avslag.  

 
Beslutet med längst väntetid gäller ett tidigare familjehemsplacerat barn, vilket nu övergått till 
en vårdnadsöverflyttning. Detta barn har väntat i tre år på en kontaktfamilj. Det har av olika 
anledningar inte gått att hitta en lämplig kontaktfamilj; både kontaktfamilj samt barnets vård-
nadshavare har tackat nej vid flera tillfällen. Förra våren gjordes försök att få till stånd ett nät-
verksarbete, för att göra ytterligare försök att hitta resurser inom det egna nätverket, men nät-
verket är ytterst litet så detta gick inte att genomföra.  
 
Gällande de övriga besluten gällande kontaktfamilj så har det i flera av fallen funnits tilltänkta 
kontaktfamiljer, men den enskilde/familjen eller tilltänkt kontaktfamilj har tackat nej till upp-
draget. Det finns även stora svårigheter att hitta kontaktfamiljer som matchar barnens behov 
då det råder brist på uppdragstagare. 

 
 

Kontaktperson 
Gällande det ej verkställda kontaktpersonsuppdraget har detta uppdrag tidigare varit verkställt, 
men kontaktpersonen avsade sig uppdraget på grund av personliga skäl. Det finns nu emeller-
tid förslag på ny tilltänkt kontaktperson med uppstartsmöte i januari. 

 
 
Extravuxen 
Gällande insatsen Extravuxen har matchning gjorts vid två tillfällen med lämplig uppdragsta-
gare, men ungdomen har då tackat nej till föreslagen person. Ungdomen har nyligen blivit fa-
miljehemsplacerad i nätverket, men det finns fortfarande ett behov av en Extravuxen för ung-
domen, varför beslutet därför har förlängts. 
 

 
Boendesocial insats med andrahandskontrakt 
IFO Unga vuxna har under perioden inga ej verkställda beslut. Två ej verkställda beslut från 
föregående period avseende boendesocial insats med andrahandskontrakt har verkställts.  
 
Inom IFO Vuxen är det fyra insatser som inte verkställts. Mannen som har 198 ej verkställda 
dagar sedan beslut om insats är dömd till rättspsykiatrisk vård och befinner sig på rättspsykia-
trisk avdelning. Han kommer att vara kvar på rättspsykiatrisk avdelning till dess att på boende-
social insats med andrahandskontrakt verkställs.  
 
Mannen med 175 dagar som inte är verkställda kommer att flytta in i sin bostad 16 januari. 
Han erbjöds flytt i december, men ville hellre invänta denna bostad med anledning av att 
denna bostad är större.  
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Männen med 158 respektive 112 dagar som inte är verkställts godkänns inte som hyresgäst 
hos det kommunala bostadsbolaget varpå socialt kontrakt behöver ordnas via privat aktör. 
Under tiden har deras behov tillgodosetts genom vandrarhem beviljat av annan förvaltning re-
spektive träningslägenhet.  
 

 
Externt boende 
Gällande beslutet som inte verkställts på 228 dagar så gäller det ett specifikt externt boende på 
entreprenad. Med anledning av att det inte finns platser tillgängligt och att det troligtvis inte 
kommer att finnas på ett tag framöver så planeras annat boendebistånd. Mannen har fram till 
slutet av december 2021 varit placerad på behandlingshem.  
 
Det andra beslutet som gäller externt boende har ej verkställts, men mannen har erbjudits an-
nat boende. Han har varit placerad en period på extern boende, men valt att avsluta boendet 
på egen hand och har även valt i perioder att inte ta emot bistånd till externt boende. 

 
 

Internt boende 
Det ej verkställda beslutet med flest dagar verkställdes den 20:e december 2021. Mannen var 
fram till verkställigheten av internt boende placerad på Klintesväng, ett annat internt boende 
tillhandahållet av Borås Stad. 
 
Den andra mannen som har ett ej verkställt beslut gällande internt boende i form av tränings-
lägenhet har under tiden varit placerad på ett externt boende med tillgång till personal dygnet 
runt. 

 
 
Analys 2021 
 

 
 
Ur ett lite längre tidsperspektiv har antalet ej verkställda beslut ökat jämfört med 2019. Under 
2020 sträckte sig antalet ej verkställda beslut mellan 13 och 19 beslut 1:a till 3:e kvartalet för att 
sedan gå ner till sex beslut under kvartal 4. Dock ökade antalet igen i början av 2021 och det 
tredje kvartalet innebar ett högt antal ej verkställda beslut, 27 stycken. En del av de besluten 
hade varit ej verkställda under en relativt lång tid. Under kvartal 4 har verksamheten arbetat 
systematiskt för att minska de ej verkställda besluten igen och antalet landade på 17 ej verk-
ställda beslut.  
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Då det gäller insatserna kontaktfamilj, kontaktperson och extravuxen, som i grunden bygger 
på ett samhälleligt engagemang hos medborgarna, pågår ett omfattande och kontinuerligt ar-
bete att rekrytera och utreda nya uppdragstagare. Det är dock generellt sett svårt att hitta nya 
uppdragstagare som är lämpliga utifrån barnens behov, särskilt om det är flera syskon som 
önskar en och samma kontaktfamilj eller om det finns specifika behov. Matchningen är viktig 
för att insatsen ska fungera bra över tid, men det kan ta tid att hitta lämpliga uppdragstagare, 
varpå verkställigheten av beviljade insatser kan dröja.  
 
 
Boendesocial insats med andrahandskontrakt har ökat sedan individ- och familjeomsorgs-
nämnden fick ansvaret för myndighetsutövningen för målgruppen i och med boendeproces-
sens införande. Individ och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden har startat ett 
professionellt samverkansforum för dialog och verkställighet gällande boendesocial insats med 
andrahandskontrakt.  
 
Samtliga personer som har ett ej verkställt beslut har en alternativ lösning i väntan på verkstäl-
lighet av här redovisat ej verkställt beslut.    
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Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 

2021 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga årsrapporten av 

inkomna synpunkter januari – december 2021 till handlingarna.  

Ärendet i sin helhet 

Ärendet avser IFOs inkomna synpunkter för perioden januari- december 2021. 

Under det första halvåret inkom relativt få synpunkter: 11 stycken. Under det 

andra halvåret ökade synpunkterna till 19 stycken.  Under det första halvåret 

ledde några av synpunkterna till åtgärder och förbättringsarbete. I samband 

med halvårsgenomgången i augusti i år redovisades även att förvaltningen ser 

över olika sätt att stimulera och få in flera synpunkter då dessa är en viktig del i 

kvalitetsarbetet. Om ökningen under det andra halvåret beror på att 

förvaltningen blivit bättre på att fånga upp synpunkter, eller om det beror på att 

enskilda och andra intressenter haft mer att tycka till om förvaltningen, är i 

detta skede svårt att säga. Det får dock anses vara positivt att vi får in flera 

synpunkter och därmed flera möjligheter och perspektiv på vad som kan 

förbättras i vår verksamhet.  Flera av synpunkterna har lett till 

förbättringsarbete, som är pågående. Som exempel kan nämnas förbättring av 

information avseende familjerätten på Borås Stads hemsida, översyn av om 

orosanmälningar kan göras på flera digitala sätt än vad som är möjligt idag, 

förbättring av uppföljning av vissa komplexa ärenden m.fl.  

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter jan-dec 2021                

Samverkan 

Ärendet har 2021-02-17 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se    
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2021, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Sammantaget under år 2021 har 30 synpunkter inkommit till Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 
Under det första halvåret inkom relativt få synpunkter: 11 stycken. Under det andra halvåret ökade 
synpunkterna till 19 stycken. Under det första halvåret ledde några av synpunkterna till åtgärder och 
förbättringsarbete. I samband med halvårs-genomgången i augusti i år redovisades även att 
förvaltningen ser över olika sätt att stimulera och få in flera synpunkter då dessa är en viktig del i 
kvalitetsarbetet. Om ökningen under det andra halvåret beror på att förvaltningen blivit bättre på att 
fånga upp synpunkter, eller om det beror på att enskilda och andra intressenter har haft mer att tycka 
till om förvaltningen, är i detta skede svårt att säga. Det får dock anses vara positivt att vi får in flera 
synpunkter och därmed flera möjligheter och perspektiv på vad som kan förbättras i vår verksamhet.  
Flera av synpunkterna har lett till förbättringsåtgärder, och arbetet är pågående på ett flertal 
områden/enheter i förvaltningen. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2021 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Förvaltningen i helhet 5 Information och onlinetjänsten 

Familjerätt 2 Information på hemsida samt klagomål på tjänsten 

Boende Vuxen missbruk 2 Klagomål på orättvist system 

Träffen 4 Klagomål på bristande hygien och tjänst 

Myndighet vuxen 5 Klagomål på tjänst 

Myndighet barn och unga 7 Klagomål kring tjänsten och beslut 

Familjehemsenhet 4 Klagomål på bemötande och tjänst 

Dialogcentrum 1 Klagomål på utlämnande av handlingar 

   

   

   

Totalt för förvaltningen 30  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
dec 2021 

Fråga jan-
dec 2021 

Förslag jan-
dec 2021 

Klagomål 
jan-dec 2021 

Totalt jan-
dec 2021 

Bemötande    2 2 

Fysisk miljö    1 1 

Information   3 1 4 

Tjänster  1  22 23 

Totalt  1 3 26 30 

4 Ständiga förbättringar 

En av synpunkterna avsåg möjlighet att enklare kunna lämna in orosanmälan jämfört med nuvarande 
sätt. Det pågår ett arbete för att se om orosanmälningar skulle kunna lämnas via en onlinetjänst eller 
liknande. Redan nu går det att lämna anmälningar via blanketter och e-post till olika inkorgar inom 
förvaltningen men en mer utvecklad onlinetjänst skulle ge andra förutsättningar att direkt återkoppla till 
anmälare med mera. 

Utifrån synpunkter kring telefontider avseende Familjerätten har informationen på hemsidan gjorts 
tydligare. 

Tidigare år har en majoritet av synpunkter avsett tjänster inom myndighetsutövning Barn och unga. 
Detta år finns en spridning mellan enheterna. Synpunkterna avser olika slags tjänster och många olika 
enheter. Vi tar med oss dessa synpunkter i ett kontinuerligt lärande. 

Ett ärende har belyst frågan om jävsprövningar som föranlett förvaltningen att börja se över hur vi gör 
detta, gällande rutiner samt om dessa behöver utvecklas och likriktas. Det finns olika former av jäv och 
det finns ett behov av att tydliggöra detta ytterligare men även hur en bedömning görs. Ett exempel på 
en synpunkt som initierat uppmärksamhet och granskning av hur förvaltningen arbetar. Denna form av 
ständiga förbättringar är en viktig del av det kontinuerliga kvalitetsarbetet. 

En annan synpunkt har avsett boenden med missbruksproblem. Något som vi ofta ser över och för 
närvarande just tittar närmare på i förhoppning om att ytterligare förbättra den typen av verksamhet. 

Ytterligare en synpunkt, värd att särskilt nämna, är en av synpunkterna som vi på eget initiativ tog upp, 
i december 2021, var Borås Tidnings artikel om en 15 årig flicka som utsatts för misshandel och 
förnedring i sitt hem. Vi valde att inleda en intern granskning med grund i denna synpunkt. 
Granskningen har lett till att flera förslag på förbättringsområden har belysts, ex. kring uppföljning och 
kompetenshöjning avseende intressekonflikter i svåra ärenden. 
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5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2021 

29 1 30 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Vi följer till större delen den uppsatta 
handläggningstiden om 10 dagar. I de fall det är möjligt 
/önskvärt återkopplar förvaltningen via brev/ mail/ sms 
eller telefonsamtal. På grund av hög sjukfrånvaro i 
slutet på 2021 har handläggningstiderna blivit längre i 
ett par ärenden, och ett ärende har inte hunnit 
avslutas.  
 
Det finns skäl att se över hur åtgärder dokumenteras i 
klagomålshanteringssystemet för att det ska bli 
tydligare. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Delegationsordning 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer revidering av 

delegationsordningen enligt upprättat förslag.  

Ärendet i sin helhet 

En reviderad delegationsordning antogs i januari 2022. Det har dock upptäckts 

att en viktig punkt saknas som avser fastställande av moderskap. Det är få 

ärenden per år som avser denna typ av fastställande. Det är dock av stor vikt att 

den punkten är reglerad i delegationsordningen då domstolen alltid vill ha 

delegationsordningen som underlag i dessa mål. Det finns pågående mål just nu 

varför tillägget av denna punkt inte kan invänta sedvanlig revidering av 

delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 

1. Delegationsordning                

Samverkan 

Ärendet har samverkats med fackliga parter den 17 februari 2022. 

Beslutet expedieras till 

1. Berörd personal inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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Förkortningar  

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

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

IVO Inspektionen för vård och omsorg 
JO 
KL 

Justitieombudsmannen 
Kommunallagen 

LAS 
LOA 

Lagen om anställningsskydd 
Lagen om offentlig anställning  

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

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

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

Socialtjänstförordningen  
Socialstyrelsens författningssamling 

SoL  Socialtjänstlagen  
TF  Tryckfrihetsförordningen  
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Förklaringar  
 
Ansvarsområde  
Förvaltningens ansvarsområde framgår av reglementet.  
 
Syftet med delegation  
Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, d.v.s. ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. 
Syftet med delegation är att nå en administrativt enklare och snabbare handläggning. Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen  
och gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem.  
Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar förändras inte av att beslutanderätten delegeras.  
 
Delegater  
En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till:  
• Ett utskott (avdelning) av nämnden, t ex ett individutskott  
• En enskild ledamot eller ersättare, t ex ordförande 
• En anställd hos kommunen, denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den nämnd som delegerar beslutanderätten.  
 
Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av anställda och förtroendevalda att gemensamt fatta beslut.  
 
Delegation för socialassistent, socialsekreterare, familjerättssekreterare och familjehemssekreterare enligt beslut av nämnden gäller efter att 
vederbörande erhållit delegation av enhetschef bekräftad genom namnunderskrift av båda parter. I avvaktan på egen delegation fattar 
metodhandledare eller enhetschef beslut.  
 
Ej delegerbara ärenden  
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:  
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet  
• Framställningar eller yttrande till Kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av     
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  Kommunfullmäktige har överklagats  
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt  
• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  
 
Nämndens återkallande  
Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett 
ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som redan är fattat av en delegat.  
 
Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt  

Enligt 6 kap 39 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 

avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  

För att kunna fatta snabba beslut, när så erfordras, finns även särskilt angivna regler gällande en så kallad kompletterande beslutanderätt i lagen om 

vård av unga (LVU) samt i lagen om vård av missbrukare (LVM). Den kompletterande beslutanderätten kan utövas av ordföranden eller annan 

ledamot som av nämnden förordnats därtill. För att vara behörig att fatta beslut enligt kompletterande beslutanderätt måste ledamoten vara ordinarie 

ledamot i socialnämnden. Syftet med den kompletterande beslutanderätten är att det alltid ska finnas någon som kan fatta beslut när 

nämndens/utskottets beslut inte kan avvaktas. Beslut som fattats med stöd av kompletterande beslutanderätt ska anmälas till nämnden. 

Kompletterande beslutanderätt kan tillämpas i följande typer av ärenden:  

 Beslut om omedelbart omhändertagande,  6 § LVU  

 Beslut om omedelbart omhändertagande när svensk domstol inte är behörig att besluta om beredande av vård (6 a § 1 och 2 st LVU) 

 11 § 1 st LVU Beslut om att den unge får vistas i sitt eget hem under vårdtiden,  

 27 § LVU Beslut om tillfälligt utreseförbud,  

 31 d § första stycket LVU Beslut att begära biträde av polis för att genomföra läkarundersökning,  

 43 § 1 p LVU Begäran av polismyndighet att genomföra beslut om beslut om vård eller omhändertagande,  

 43 § 2 p LVU handräckning för att genomföra beslut enligt LVU omedelbart, 

  13 § LVM  
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En förteckning över namngivna personer som kan utöva den kompletterande beslutanderätten bifogas. (Bilaga 1)  

 
 
Personliga förhållanden och jäv  
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga förhållanden eller där jäv enligt KL, 6 kap 28 § förekommer.  
 
Anmälan av delegationsbeslut  
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till förvaltningschef, som anmäler till nämnden. Anmälningsrutinerna ska vara så utformade att 
nämnden får tillfredsställande insyn i och kontroll över hur beslutanderätten utövas. Nämnden avgör i vilken form delegationsbesluten ska anmälas till 
nämnden.  
Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagan som laglighetsprövning. Tiden är tre veckor från den dag 
som det på kommunens anslagstavla anslagits att protokollet justerats. Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre veckor, men räknas från 
den dag när den som beslutet rör fått ta del av beslutet.  
Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte heller av anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i 
gällande lagstiftning.  
 
Attesträtt  
Förvaltningschefen är bemyndigad att utse besluts- och behörighetsattestanter, enligt attestreglementet.  
 
Personalärenden  
Den som beslutar i personalärende ansvarar för att beslutet överensstämmer med författningar, föreskrifter i avtal samt övriga riktlinjer på det 
personaladministrativa området.  
Vid anställning av personal i arbetsledande ställning, eller som annars har arbetsuppgifter av särskild betydelse, ska beslutsfattaren samråda med 
närmaste högre chef före beslut.  
För lönesättning gäller särskilda rutiner.  
 
 
Upphandlingsärenden  
Den som beslutar om inköp eller träffar avtal om arbeten eller tjänster ansvarar för att upphandlingen sker enligt upphandlingsreglementet. 
Beslutsfattaren ansvarar för att välja den upphandlingsform som är lämplig med hänsyn till kravet på affärsmässighet och behovet av samordning.  
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Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, dvs. ärendet får inte delas upp i syfte att kringgå befogenhetsbestämmelser. Den som beslutar om 
inköp ansvarar för att varan motsvarar de krav från bl.a. arbetsmiljösynpunkt som ställs på produkter i förvaltningens verksamhet.  
 
Kostnadsansvar  
Beslutsfattaren ska dels förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som beslutet kan innebära, dels beakta anvisningarna för 
medelsanvändning. Beslutsfattaren ska också förvissa sig om att täckning finns i budget.  
 
Facklig samverkan och MBL  
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna enligt Borås Stads samverkansavtal.  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

1.A. Allmän handling, GDPR och kamerabevakning  

1 
 

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

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

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

2 Beslut om rättelse, radering och begränsning av handling. Artiklarna 16-18 
GDPR  

Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

3 Ansökan om tillstånd till kamerabevakning 11§ 
Kamerabevaknings-
lagen  

Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

1.B. Ekonomi  
1 Utse attestanter Borås Stads 

attestreglemente 
Förvaltningschef  

2 Begäran till Kommunstyrelsen om handkassa Kontakthanterings-
PM från 
Stadsrevisionen  

Chef ekonomi   

3 
 

Skadeersättning till personal och allmänhet   Respektive chef 
Förvaltningschef  

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

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

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

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

 Förvaltningschef  Ex ombyggnad av befintlig lokal 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

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

7 Upphandling av varor och tjänster upp till 10 
prisbasbelopp inom drifts- och investeringsbudget 
anvisade medel  

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

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

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

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

4 § LAS 
Verksamhetschef   

2 Tillsättning av verksamhetschef  32 § AB 
4 § LAS  

Förvaltningschef  

3 Tillsvidareanställning av övrig personal  32 § AB 
4 § LAS 

Respektive chef  

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

5 och 6 §§ LAS 
4 § AB 

Respektive chef   

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

4 § 2 st och 18-20 §§ 
LAS 

Respektive chef   

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

   

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

förskjuten arbetstid och kompensationsledighet 
20 § AB Enhetschef 

Motsv verkshetschef 
Motsv förvaltningschef 
 

 

8 Beslut om stadigvarande förflyttning mot den anställdes 
vilja 

§ 6 mom 1 2 st AB Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

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

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

9 
 

Avstängning § 10 AB Förvaltningschef Skrivelse 
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10 Fastställa arbetstidsschema § 13 mom 5 AB Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  

Samråd med HR-enheten  

11 
 

Skriftlig varning § 13 AB Förvaltningschef Skrivelse 

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

Beslutanderätten avser uppsägning på egen hand  

13 Beslut om arbetstagares ledighet med lön  
(enskild angelägenhet) 

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

 

14 
 
 

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

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

 

15 
 

Beslut om arbetstagares ledighet  Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  
 

Högst 6 månader vid särskilda skäl  
(prova annat arbete) 

16 Beslut om ledighet Lag om facklig 
förtroendeman 

HR-specialist 
HR-chef 
förvaltningschef  
 

I enlighet med delegation från Kommunstyrelsen  

17 Beslut om tillfälligt distansarbete  Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  
 

 

18 
 

Beslut om stadigvarande distansarbete  Förvaltningschef  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
HR-chef 
HR-specialist  
 

Tjänsteman som ska fatta beslut i ärende eller 
lägger förslag till nämnden ansvarar för att 
samverkan har fullgjorts inom ramen för 
samverkansavtalet eller att förhandlingar enligt 
MBL är avslutade innan beslut fattas 

20 Förhandlingar § 14 MBL Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
HR-specialist 
HR-chef  
Förvaltningschef  
 

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

21 
 

Förhandlingar § 38 MBL Förvaltningschef  

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

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

23 
 

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

24 Besked att tidsbegränsad anställning inte kommer att 
fortsätta  

§§ 15-17 LAS Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR-chef  

Personalärenden – övrigt  
25 Varsel till facklig organisation att tidsbegränsad anställning 

inte kommer att fortsätta  
§ 30 LAS Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
 

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR-chef 

26 
 
 
 

Avvikelse från företrädesrätt till återanställning  § 32 LAS Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR-chef  

27 
 

Förbjuda bisyssla  § 7 LOA Verksamhetschef   
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

riktlinjer 
Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
 

  

29 
 
 
 
 

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

 Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
 

 

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

 Förvaltningschef   

Övrigt  
31 Utfärda tjänstgöringsintyg och vitsord  Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

 

32 Ledigförklarande av tjänst  Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

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

33 Ingångslön  HR-specialist 
HR-chef 

 

34 Telefonersättning 
Beslut om telefonersättning för viss personal  

 Förvaltningschef 
Ordförande  

 

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

använda taxi, buss eller egen bil i tjänsten  
 Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Förvaltningschef 
Ordförande 
 

 

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

Gäller endast anställda som i sitt dagliga arbete 
måste använda egen bil i tjänsten  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

För högst 10 basbelopp  Förvaltningschef  

2 
 

För högst 5 basbelopp  Verksamhetschef  

3  
 

För högst 2 basbelopp  Enhetschef   

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

 

5 Beslut om ersättningsanspråk från personal och allmänhet  Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Efter samråd med stadens jurister  

6 Infordra och anta anbud för inköp av tjänster  Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

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

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

 Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

Uppvaktning av föreningar  
8 
 

Beslut om uppvaktning av föreningar   Ordförande   

2. Ärendehandläggning avsende barn och unga upp till 18 år  
 
1 Förhandsbedömning om utredning ska inledas eller ej  11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

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

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

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

3 Beslut att avvisa/avskriva ärende, ansökan eller anmälan  Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

4 Begäran om brottsutredning  31 § LUL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet  
Enhetschef  

 

5 
 

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

 

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

 

7 
 
 
 

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

 

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

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

 

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

Socialsekreterares delegation avser 
kontaktperson-familj  

10 Bifalla, avslå och ompröva insats extra vuxen  
 
 

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef 

 

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

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

Högst 4 månader, gäller inte varaktig vård 

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  
 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
under icke kontorstid  

13 
 

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

 

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

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

 

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

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Enhetschef 
Socialsekreterare sociala jouren  
 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller jourlägenhet under icke kontorstid 
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

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

 

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

6 kap 6 § SoL Socialutskott  

19 
 

Övervägande om vården fortfarande behövs 6 kap 8 § SL Socialutskott   

20 
 

Särskilt övervägande om överflyttning av vårdnaden  
 
 

6 kap 8 § SoL Socialutskott   

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

6 kap 11 § SoL Metodhandledare 
Familjehemsenheten  
Enhetschef Familjehemsenheten  

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

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

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

Enhetschef på boendet 
Verksamhetschef  

 

23 Teckna hyresavtal avseende bostad åt ensamkommande 
ungdomar  

2 kap 1 § SoL Enhetschef  
Enhetschef Stöd och boende 
Ungdom  

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

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

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

LVM 

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

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

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

2a kap 11 § SoL Socialutskott   

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

6 kap 37 § KL Enhetschef  
Socialutskott 

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

28 Begäran om inhibition till kammarrätt/Högsta 
förvaltningsdomstol  

48 § FL Socialutskott  

29 
 

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

48 § FL Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot och ersättare i 
Socialutskott  
 

 

Arvoden, ersättningar och avgifter mm  
30 
 
 
 

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

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

 

31 Ersättning för resor/umgängesresor utöver högsta 
omkostnadsersättning  

4 kap 1-2 §§ SoL Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef  
 

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per 
barn och kalenderår 

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

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

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per 
barn och kalenderår  

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

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

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per 
barn och kalenderår. 
 

34 Omkostnadsersättning till familjehem med belopp över 24 
% av basbeloppet 

4 kap 1-2 §§ SoL Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef  
 

Gäller vid akuta placeringar i avvaktan på nästa 
Socialutskott  

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

 Enhetschef  
Verksamhetschef 

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

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

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

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

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

Familjehemsenhet 
C. Enhetschef  

C. Beslut över SKR:s rekommendationer  

37 
 
 
 
 

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

8 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef  

 

38 Fastställa ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare  Familjehemssekreterare 
Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef  

Enligt de ersättningsnivåer som gäller för gode 
män i Borås Stad  

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

Enhetschef  
 

 

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

9 kap 3 § SoL Socialutskott   

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

Vård enligt LVU  
1 
 

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

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

6 § 1 och 2 §§ LVU Socialutskott 
 

Se förklaring under rubriken ”Brådskande 
ärenden och kompletterande beslutanderätt” på 
sid. 7.  
Om socialutskottets beslut om omhändertagande 
inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller 
någon annan ordinarie ledamot som nämnden 
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har förordnat besluta om omhändertagande. 
Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. 
 

3 Beslut om omedelbart omhändertagande när svensk 
domstol inte är behörig att besluta om beredande av vård  
 

6 a § LVU Socialutskott 
 

Se förklaring under rubriken ”Brådskande 
ärenden och kompletterande beslutanderätt” på 
sid. 7.  
Om socialutskottets beslut om omhändertagande 
inte kan avvaktas, får nämndens ordförande eller 
någon annan ordinarie ledamot som nämnden 
har förordnat besluta om omhändertagande. 
Beslutet skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. 
 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

9 § 3 st LVU Socialutskott   

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

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

 

6 
 

Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om vård  4 § LVU Socialutskott   

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

 

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

32 § 1 st LVU Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  
 

 

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

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

Beslut har endast nämnden eller dess ordförande 
rätt att fatta  

10 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna 
lag 

43 § p 2 LVU  Socialutskott Se förklaring under rubriken ”Brådskande 
ärenden och kompletterande beslutanderätt” på 
sid. 7.  
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Om socialutskottets beslut inte kan avvaktas, får 
nämndens ordförande eller någon annan 
ordinarie ledamot som nämnden har förordnat 
besluta. Beslutet skall anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde. 
 

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

11 § 1st, 2 st och 3 st 
LVU 

Socialutskott Se förklaring under rubriken ”Brådskande 
ärenden och kompletterande beslutanderätt” på 
sid. 7.  
Om socialutskottets beslut inte kan avvaktas, får 
nämndens ordförande eller någon annan 
ordinarie ledamot som nämnden har förordnat 
besluta. Beslutet skall anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde. 
 

     

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

43 § 2 LVU Socialutskott   

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

43 § 2 LVU Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

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

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

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

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

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

 

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

14 § 3 st LVU Socialutskott   
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17 Upphörande om beslut om umgänge eller hemlighållande 
av vistelseort 14 § 2 st p 1 och 2 LVU 
 

14 § 3 st LVU Socialutskott   

18 
 

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande 
behövs  
 

13 § 2 1 st LVU Socialutskott   

19 
 

Prövning om vård med stöd av 3 § LVU ska upphöra  13 § 3 2 st LVU Socialutskott   

20 
 

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

21 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om 
utreseförbud  

31 b § LVU Socialutskott  

22 Omprövning av om utreseförbud ska upphöra  31 c § 1 st LVU Socialutskott  

23 Beslut om upphörande av utreseförbud  31 c § 2 st LVU  Socialutskott  

24 Beslut om tillfälligt utreseförbud  31 d § 1 st LVU Socialutskott  Se förklaring under rubriken ”Brådskande 
ärenden och kompletterande beslutanderätt” på 
sid. 7.  
Om socialutskottets beslut inte kan avvaktas, får 
nämndens ordförande eller någon annan 
ordinarie ledamot som nämnden har förordnat 
besluta. Beslutet skall anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde. 
 

25 Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud 
 

31 i § LVU Socialutskott  

Flyttningsförbud 
26 
 
 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud  27 § 2 st LVU  Socialutskott Se förklaring under rubriken ”Brådskande 
ärenden och kompletterande beslutanderätt” på 
sid. 7.  
Om socialutskottets beslut inte kan avvaktas, får 
nämndens ordförande eller någon annan 
ordinarie ledamot som nämnden har förordnat 
besluta. Beslutet skall anmälas vid nämndens 
nästa sammanträde. 

27 Beslut om att tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra 30 § 2 st LVU Socialutskott  
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28 
 

Ansökan hos Förvaltningsrätten om flyttningsförbud 25 § LVU Socialutskott   

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

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

 

30 
 

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st LVU Socialutskott   

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

31 
 

Beslut om upphörande av flyttningsförbud  26 § 2 st LVU Socialutskott  

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

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

 

Överflyttning av vårdnad  
33 Särskilt övervägande om överflyttning av vårdnaden enligt 

6 kap 8 § Föräldrabalken  
 

13 § 3 st LVU Socialutskott    

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

särskilt utsedd kontaktperson  
 

22 § 1 st p 1 LVU Socialutskott   

35 
 

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

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

Socialutskott   

37 
 

Att förebyggande insats ska upphöra  
 
 

21 § 1 och 3 st LVU Socialutskott   
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2.B. Föräldrabalken  

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

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

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  
 

Socialassistent har delegation på 
faderskapsärenden som gäller samboprotokoll 

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

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

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

3 Godkänna faderskapsbekräftelse och 
föräldraskapsbekräftelse 

1 kap 4 § FB 
1 kap 9 § FB 

Socialassistent 
Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

Socialassistent har delegation på 
faderskapsärenden som gäller samboprotokoll 

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

 

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

 

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

3 kap 5 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
 

 

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

 Familjerättssekretere 
Metodhandledare  
Enhetschef  

Det f inns inga särskilda bestämmelser 
för fastställande av moderskap i 
internationella sammanhang som 
motsvarar bestämmelserna i lag 
(1985:367) om internationella 
faderskapsfrågor, IFL. Detta klargörs i 
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SOU 2016:11 s 524 f. och prop. 
2017/18:155 s 42.  
 
Aktuell myndighet avgör vilka 
handlingar som ska presenteras för att 
moderskapsfrågan ska kunna avgöras .  

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

5 kap 2 § SoF Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
 

 

Ärenden om vårdnad, boende och umgänge enligt FB mm  
9 Att godkänna/ej godkänna avtal om vårdnad, boende och 

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

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

10 Verkställande av umgängesstöd vid barns umgänge efter 
beslut i domstol 

6 kap 15c § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

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

6 kap 19 § FB Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  

 

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

6 kap 15a § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

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

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

14 
 

Fatta beslut om vissa åtgärder utan vårdnadshavarnas 
samtycke  

6 kap 13a § FB Socialutskott   

15 Lämna upplysningar till domstol samt verkställa 
utredningar 

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

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

16 Avge yttrande angående umgängesstöd 6 kap 15c § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
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17 Bifalla, avslå och ta beslut om upphörande av bistånd i 
form av kontaktperson vid umgänge 

3 kap 6 § SoL 
4 kap 1 § SoL 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
 

 

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

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

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

enhetschef  

 

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

Metodhandledare 
Enhetschef  

 

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

16 kap 18 § SFB 
18 kap 19 § SFB 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

21 
 

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

106 kap 13 § SFB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef 

 

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

Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

Placering av barn över nationsgränserna  
23 
 

Godkänna att en utländsk myndighet placerar ett barn i 
Sverige  

6 kap 11a § SoL Socialutskott  
 

 

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

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

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

Socialutskott   
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10 kap 5 § FB 

26 
 

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

Socialutskott  

27 Nämndens samtycke till fortsatt adoptionsförfarande vid 
samtycke  

6 kap 14 § SoL Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

28 Nämndens samtycke vid fortsatt adoptionsförfarande vid 
ej samtycke 

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

Socialutskott  

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

 

30 Att utse handläggare till att genomföra en 
adoptionsutredning 

4 kap 14 § FB Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  

 

3. Ärendehandläggning vuxna  
 
1 
 

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

Ansökan av part måste alltid utredas  

2 Beslut att avvisa/avskriva ärende  Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 
 

Ex: Vid återtagen ansökan vid utebliven 
medverkan  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 
 

 

4 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson 

 Socialsekreterare  
Metodhandledare 

SKR:s cirkulär  
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Enhetschef  
Verksamhetschef 

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 
 

 

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

 Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  
 

 

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  
 

Delegation för socialsekreterare sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

8 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av 
boendesocial insats med andrahandskontrakt / 
Kaptensgatan  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  
 

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

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

4 kap 1 § SoL Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

4 kap 1 § SoL  Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

 

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

SoL 
9 kap 4 § SoL  Metodhandledare 

Enhetschef   
Verksamhetschef  

 



   DELEGATIONSORDNING – 2022-02-11 

 

 

29 
 

Förvaltningschef 

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

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

8 kap 1 § 1 st SoL 
6 kap 1 § SoF 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  

 

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

annan socialnämnd  
16 kap 1 § SoL Enhetschef 

Verksamhetschef  
 

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

16 kap 1 § SoL Enhetschef 
Verksamhetschef  

 

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

16 kap 1 § 3 st SoL  Socialutskott   

17 Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning av ärende till 
annan nämnd när Socialutskottets beslut inte kan avvaktas 

 Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot och ersättare i 
Socialutskott  

 

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

Metodhandledare 
Enhetschef 
Verksamhetschef 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  
  

2 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

3 
 

Beslut om omedelbart omhändertagande  13 § LVM Socialutskott  Se förklaring under rubriken ”Brådskande 
ärenden och kompletterande beslutanderätt” på 
sid. 7.  
Om socialutskottets beslut inte kan avvaktas, får 
nämndens ordförande eller någon annan 
ordinarie ledamot som nämnden har förordnat 
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besluta om omhändertagande. Beslutet skall 
anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 
 

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

 

5 
 
 
 
 

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

 Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot och ersättare i 
Socialutskott  

 

6 
 

Ansökan om vård enligt LVM 11 § LVM Socialutskott   

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

45 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

8 Beslut om att begära polishandräckning för inställelse till 
vårdinstitution 

45 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid 

4. Lex Sarah, Lex Maria, Lex Maja 
 

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

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

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

14 kap 6 § SoL Verksamhetsutvecklare   
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3 Anmälan till Inspektionen för Vård och omsorg om 
allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande  
 

14 kap 7 § SoL Individ- och familjeomsorgs-
nämnden  

 

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

 Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot och ersättare i 
Socialutskott  

 

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

6 kap 4 § LYHS Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska MAS  

 

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

Lagen om medicin-
tekniska produkter 
SOFS 2001:12  

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska MAS  

 

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

SFS 2018:1194 
(Lex Maja)  

Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

5. Överklaganden, yttranden mm  
 

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

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

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott Beslut om att avge yttrande gäller då 
Socialutskottets beslut inte kan inväntas;  
ordförande, vice ordförande, 2:e vice ordförande 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott   
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rätten med fastställande av nämndens beslut lämnar 
överklagandet utan bifall  
 

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

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott   

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

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott   

Yttranden och överklaganden till domstol m.m. 
5 
 

Beslut att ompröva alternativt inte ompröva ett beslut  37-39 §§ FL Delegat i ursprungsbeslut I de fall utskottet är delegat i ursprungsbeslut kan 
enhetschef eller verksamhetschef besluta, i 
enlighet med fullmakten som nämnden beslutar 
varje år.  
OBS! Om beslutet anses vara 
myndighetsutövning mot enskild av principiell 
beskaffenhet eller annars större vikt, ska 
utskottet kvarstå som delegat.  

6 Rättelse av beslut 36 § FL Delegat i urpsrungsbeslut 
Enhetschef  
Verksamhetschef  

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

7 Beslut att avvisa överklaganden som har kommit in för 
sent 

45 § FL Delegat i ursprungsbeslut  
Enhetschef 

I de fall utskottet är delegat i ursprungsbeslut kan 
enhetschef eller verksamhetschef besluta, i 
enlighet med fullmakten som nämnden beslutar 
varje år.  
OBS! Om beslutet anses vara 
myndighetsutövning mot enskild av principiell 
beskaffenhet eller annars större vikt, ska 
utskottet kvarstå som delegat. 
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8 Yttrande till Förvaltningsdomstol i överklagade ärenden Lagrum i ursprungs-
beslut 

Delegat i ursprungsbeslut 
Enhetschef 

I de fall utskottet är delegat i ursprungsbeslut kan 
enhetschef eller verksamhetschef besluta, i 
enlighet med fullmakten som nämnden beslutar 
varje år.  
OBS! Om beslutet anses vara 
mynidghetsutövning mot enskild av principiell 
beskaffenhet eller annars större vikt, ska 
utskottet kvarstå som delegat. 

9 Överklaga och i förekommande fall begära inhibition av 
beslut  

42 § FL 
48 § FL 

Delegat i ursprungsbeslut  
Enhetschef 

I de fall utskottet är delegat i ursprungsbeslut kan 
enhetschef eller verksamhetschef besluta, i 
enlighet med fullmakten som nämnden beslutar 
varje år.  
OBS! Om beslutet anses vara 
mynidghetsutövning mot enskild av principiell 
beskaffenhet eller annars större vikt, ska 
utskottet kvarstå som delegat. 

10 Överklaga Migrationsverkets beslut gällande statlig 
ersättning samt yttrande  

29a § Förordningen 
om statlig ersättning 
 

Enhetschef   

11 Yttrande till Hyres- och arrendenämnden 12 kap Jordabalken 
Lag (1973:188) om 
arrendenämnder och 
hyresnämnder 
 

Verksamhetschef  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

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

32 kap 1 och 2 §§ BrB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

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

31 kap 2 § BrB Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
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Yttrande till åklagarmyndigheten mm  
14 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning för den som varit 

misstänkt för brott och som varit föremål för vård enligt 
LVM 
 

46 § LVM Enhetschef  
Verksamhetschef  

 

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

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottsmål 

Socialassistent 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

Socialassistentens delegation gäller att lämna 
upplysningar  

16 Yttrande till passmyndighet om utfärdande av pass utan 
vårdnadshavarens samtycke 

11 § Passlagen Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef  

 

17 
 
 

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

 

Anmälan enligt Socialtjänstförordningen  
18 Anmälan till överförmyndare om:  

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

föreligger 
3. Behov av förvaltning av underårigs egendom  

 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef 

 

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

5 kap 2 1 SoF Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

personnamn  
Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätt  

 

Yttrande till IVO över ej verkställda beslut  
21 
 

Yttrande över ej verkställda beslut 16 kap 6f § SoL Enhetschef   
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Anmälningar till polismyndighet  
22 Anmälan till polis angående vissa brott mot underårig samt 

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

Metodhandledare 
Enhetschef  
 

 

23 Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna 
verksamheten  

12 kap 10 § SoL Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

Lagen om förordningen om offentligt biträde  
24 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 st 3 § Lagen om 

offentligt biträde 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
 

 

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

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

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

Smittskyddslagen  
26  Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare  6 kap 9 § 

Smittskyddslagen  
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
 

 

27 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen  6 kap 12 § 
Smittskyddslagen  

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
 

  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

Centrala studiestödsnämnden  
28 Beslut om framställning till Centrala studiestödsnämnden 

om ändring av betalningsmottagare för studiehjälp m.m. i 
samband med placering av barn och ungdom i enskilt hem 
eller HVB 
 

2 kap 33 § 
Studiestöds-
förordningen 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
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Ombud 
29 Beslut att avvisa ombud 14 § FL Metodhandledare 

Enhetschef 
Verksamhetschef  

 

Jäv 
30 Rätt att pröva och avgöra jävsinvändning mot handläggare, 

som beslutar i individärenden  
 

6 kap 30 § KL  Enhetschef 
Verksamhetschef  

 

Tillsynsärenden  
31 Underrättelse och utlämnande av begärd information till 

IVO 
13 kap 5 § SoL Socialassistent 

Socialsekreterare  
 

Gäller individärenden  

32 Yttrande till IVO, JO och DO  13 kap 5 § SoL Socialutskott Gäller individärenden 
Anmäls till nämnd  
 

33 Yttrande till IVO, JO och DO när socialutskottets beslut 
inte kan inväntas 

 Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot och ersättare i 
Socialutskott  
 

 

34 
 
 

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

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

5 kap 2 § 
Körkortsförordningen  

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef 
Verksamhetschef  
 

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

Vapenlagen  
36 Yttranden i ärenden rörande Vapenlagen, polismyndighet  RPSFS Socialsekreterare 

Metodhandledare 
Enhetschef  
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Verksamhetschef 

     

Yttrande till Hemvärnet  
37 Avge yttrande  5 § Hemvärns-

förordningen 
1997:146 

Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  
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Remiss: Riktlinjer beställar-utförarmodellen 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ – och familjeomsorgsnämnden tillstyrker ”Riktlinjer för beställar- 

utförarmodellen”.  

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 

”Riktlinjer för Riktlinjer beställar-utförarmodellen”. Individ- och 

familjeomsorgsnämnden tillstyrker förslaget.  

I riktlinjen tydliggörs rekommendationer för ett likartat arbetssätt vid köp av 

verksamhet där Servicenämnden är utförare. Riktlinjen beskriver en modell i 

fem steg för dialog för att skapa samsyn mellan uppdrag och ersättning. 

Modellen ger goda förutsättningar att komma överens om pris mellan parterna.  

Eftersom hänsyn måste tas till kritiska minimivolymer för Servicenämndens 

förmåga att upprätthålla krisberedskapen med egna resurser kan det påverka 

priset men utrymme ges å andra sidan i riktlinjen till beställaren att kunna välja 

en extern utförare.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Riktlinjer för beställar-utförarmodellen                

Samverkan 

Ärendet har den 17 februari 2022 samverkats med fackliga parter. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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Borås Stads 
styrdokument

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: xxx-xx-xx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dnr: KS-2021-00907
Dokumentet gäller till och med: 2025
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Riktlinjer beställar- / -utförarmodellen 
Syftet med riktlinjen är att tydliggöra ett likartat arbetssätt för köp av verksamhet där 
Servicenämnden är utförare. Riktlinjerna gäller i första hand de tjänster som Servicenämnden 
utför till beställande nämnder och bolag men kan även tillämpas för interna beställningar av 
tjänster mellan andra nämnder och bolag.

Köp av verksamhet inom kommunen behöver inte föregås av någon form av upphandling 
eftersom kommunen räknas som en gemensam koncern, om än uppdelad på olika nämnder 
och helägda bolag. Det finns två typer av verksamheter som nämnder och bolag köper av 
Servicenämnden: verksamhet som kan konkurrensutsättas (t.ex. snöröjning, entreprenad) och 
annan verksamhet som inte är föremål för konkurrensutsättning (t.ex. IT, 
löneadministration och ekonomiredovisning).

Minimivolymkostnaden för att upprätthålla krisberedskap ligger till grund för hur mycket 
nämnderna ska beställa av utföraren.

Utifrån Borås Stads styr-och ledningsmodell grundar sig dessa riktlinjer på följande principer:

Helhet före delar
Alla som har ansvar för någon del av koncernens verksamhet ska ta hänsyn till helhetsperspektivet 
i sin styrning. Ett mervärde för Borås Stads samlade verksamhetsresultat ska eftersträvas.

Långsiktighet i agerandet
Verksamheten ska alltid eftersträva långsiktiga lösningar även om dessa initialt blir dyrare än 
en mer tillfällig lösning. Tillfälliga lösningar kan ofta bli dyrare i längden.

Dialog, samverkan och öppenhet
Verksamheten ska genomsyras av öppenhet och offentlighet. Dialog ska eftersträvas av alla 
aktörer för att få ett så bra resultat som möjligt.

Inför beställning
Inför beställning är det viktigt att definiera föremålet för beställningen exempelvis enligt 
följande:

• Vilket är behovet och hur kan det definieras?

• Hur kan behovet täckas, finns det olika alternativ?

• Vilka kvalitetskrav finns?

• Vilken prispåverkan har kvalitetskraven?
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Modell för dialog för att skapa samsyn mellan uppdrag och ersättning

1. Uppdragsbeskrivning – Beställaren formulerar utifrån politiska prioriteringar och 
ambitioner en uppdragsbeskrivning som ligger i linje med upprättad budget.

2. Samsyn kring uppdrag – Beställare och utförare går igenom uppdragsbeskrivning 
tills samsyn     finns om uppdragets innehåll, målgrupp och ambitionsnivå.

3. Omvärldsbevakning, beräkning – Beställare och utförare skaffar en bild av 
finansiering av detta uppdrag genom omvärldsbevakning och beräkning. Beställare 
och utföraren redovisar sina förslag på ersättningsnivå utifrån uppdragsbeskrivning. 
Skiljer sig kostnaden för intern utförare väsentligt negativt så bör beställaren vända 
sig till en extern utförare, men hänsyn måste tas till kritiska minimivolymerna för 
Servicenämndens förmåga att upprätthålla krisberedskapen med egna resurser.1

4. Avvägning/samsyn – Diskussion om de olika förslagen. Om inte samsyn går att 
erhålla går utföraren tillbaka och återkommer med ett förslag på ett uppdrag som går 
att utföra som närmar sig den föreslagna finansieringen.

5. Går det inte att få till en överenskommelse om internt utförande på grund av 
kostnadsskäl kan beställaren vända sig till en extern utförare som upphandlas.

Beställaren reglerar vid beställningen hur och när uppföljning av och dialog om ekonomi och 
verksamhet ska ske. En årlig rapport ska skickas till Kommunstyrelsen.

Vid större förändringar under pågående uppdrag kan beställaren eller utföraren initiera en 
ny dialog.

Modellen gäller även då upphandlande nämnd/bolag väljer att bryta pågående avtal med 
extern utförare.

Beställaren bör när det är möjligt eftersträva en god framförhållning av uppdraget så att det 
finns tid för dialog för att skapa samsyn mellan uppdrag och ersättning.

Reglering av avtalslösa tillstånd mellan beställare och interna utförare
Vid nyteckning av avtal ska framgå hur ersättning för faktiskt utförd verksamhet ska regleras 
i samband med att befintliga avtal löper ut och innan nya hunnit tecknas, d.v.s. avtalslösa 
tillstånd.

Start eller utökning av verksamhet
Den interna utföraren kan inte starta ny verksamhet utan beställning från beställarnämnd, 
myndighetsnämnd eller liknande men kan lämna erbjudande om start av ny verksamhet till 
berörda beställare. Dock ska alltid Kommunstyrelsen konsulteras innan en ny verksamhet 
startas om den ligger utanför nämndens reglemente eller bolagets ägardirektiv.

Kommunstyrelsens ansvar
Kommunstyrelsen har rätt att fördela kostnader genom så kallade fördelningsnycklar för köp av 
verksamheter som är kommungemensamma från olika interna utförare eller typer av tjänster.

Styrelsen bereder vilken minimivolym som gäller för den internt utförda verksamheten med 
hänsyn till krisberedskapen.

I de fall beställande nämnd/bolag och utförande nämnd inte kommer överens under pågående 
avtalsperiod avgörs tvisten enligt regler för handläggning av tvistiga kommuninterna 
mellanhavanden.

1 Väsentligt definieras beroende på nämndens eller bolagets storlek och budget.



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se

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

 

 

Håkan Johansson 
Handläggare 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-02-22 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2021-00056 1.1.3.0 
 

  

 

Revidering Plan och Rutin vid samhällsstörningar och 

extraordinära händelser 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att anta de reviderade 

versionerna av Plan och Rutin vid samhällsstörningar och extraordinära 

händelser.  

Ärendet i sin helhet 

Alla förvaltningar i Borås Stad har en Plan och en Rutin 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 en rutin för hur förvaltningen organiserar arbetet samt 

framtagna mallar som stöd att använda i en krissituation.  

Beslutsunderlag 

1. Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser 

2. Rutin vid samhällsstörningar och extraordinära händelser                
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Samverkan 

Ärendet har samverkats med fackliga parter den 17 februari 2022. 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 

 



 

Strategi 

Program 

• Plan 

Policy 

Riktlinjer 

Regler 
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PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar 

 
Normerande 
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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 2019-06-19) 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. 
 

Resurser 

 

Förhållningssätt 
Tid 

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 

Krishantering 
Kriskommunikation 

Informations- 

vakuum 
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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. 

 
 

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? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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 

mailto:boras.stad@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 regionen. 

 

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 Förvaltningschef 

Stabschef 

Säkerhetssamordnare 

Kommunikatör 
  Verksamhetschefer 

 Vid behov eskalerar 

förvaltningschefen till 

presidiet och central 

krisledning 

Dokumentatör 

Enhetschefer vid behov 

Stöd och service 

Specialister Analys 

och 

omvärldsbevakning 

Extraordinär händelse Vid behov eskalerar Ovanstående 
Är en händelse som avviker från det normala, innebär förvaltningschefen till  

en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner eller 

överhängande risk för sådana störningar och kräver 

skyndsamma insatser av förvaltningen 

presidiet och central 

krisledning 

 

 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 sin mobiltelefon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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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 och 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
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• Mobiltelefoner 

• Reservkraft 

 

Lokaler, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Telefon 

 
Krisledningsstab 

 
Pinocchio, plan 2 Österlånggatan 74 

 

 
Kommunikatör 

 
Grupprum Fauna, plan 2 Österlånggatan 74 

 

 
Kontaktcenter 

  

 
Krisstöd 

  

 
Presskonferenser 
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Bilaga 4 Bemanning 
 

Bemanning krisledningsstab Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen 

Funktion vid 

kris/störning 

 
Titel 

 
Ersättare Telefon 

arbete 

 
Telefon hem 

Beslutsfattare Förvaltningschef TF förvaltningschef   

Stabschef Kvalitet- och 

utvecklingschef 

Verksamhetschef BoU   

Chefer verksamhet Verksamhetscheferna 

IFO BoU/IFO Vuxen 

Ersätter varandra   

Chefer stöd HR-Chef/ 

Ekonomichef 

   

Dokumentatör Nämndsekreterare Verksamhetssamordnare   

Kommunikatör Kommunikatör Centrala 

informationsavdelningen 

  

Analys och 

omvärldsbevakning 

Verksamhetsutvecklare Verksamhetsutvecklare 
  

Säkerhetssamordnare Säkerhetssamordnare Säkerhetssamordnare 
  

Stöd och service IT-samordnare 

Verksamhetssamordnare 

   

 
Vid behov 

Chefer vid behov Enhetschefer 
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Krisledningsarbetets delar 
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10 (26)  

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? 
 

 
 

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. 

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. 
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4) Vilka samhällsfunktioner är påverkade/berörda? 
 

5) Samverkansbehov? 

 
6) Behov av stöd? 

 
 
 

Tänk på 

 

 
 

Säkerhetssamordnare 

Bemannas av säkerhetssamordnare från CKS. 

 

 

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? 

Dokumentera alla åtgärder som beslut, information, telefonsamtal m.m. och lämna     

dem till dokumentatören. 

Glöm inte föra upp informationen på ”tavlorna”, använd mallarna. 
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6) Behov av stöd? 
 

 

 
 

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 

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. 
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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. 

 

 
 

Presskontakt vid kris 

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

 

Ansvar 

Företräder förvaltningen inför media vid en händelse. 

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. 
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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. 



20 (26)  

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 i 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/
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Uppföljning av intern kontrollplan 2021 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner rapporten ”Uppföljning av 

intern kontrollplan, 2021” samt översänder den till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen.   

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den interna kontrollplanen 
för 2021.  

Inom området styrning och ledning bedöms följsamheten till rutiner vara god. 
Utvecklingsarbete kring dokumenthanteringsplan och därmed hantering av 
bland annat allmänna handlingar pågår och en ny process för avvikelsehantering 
och Lex Sarah implementerades under 2021. Detta anses leda till minskad risk 
gällande dessa riskbilder framöver.  

De risker som finns inom området personal bevakar HR-enheten. 
Kompetensförsörjning är en utmaning, främst inom barn och unga 
utredningsgrupper och insats. Sammanställning över vakanser följs månadsvis. 
Nytt IT-stöd har tydliggjort processen kring tillbud och arbetsskador. 

Analys av riskerna inom ekonomiområdet bedöms små förutom då det gäller 
följsamhet kring riktlinjer för representation. Kontrollen och analysen visar på 
brister, vilka kan åtgärdas genom information/utbildning kring gällande regler 
för redovisning av representation. 

Då det gäller egen verksamhet är grunden till flera av riskerna och 
kontrollmomenten att brukare ska uppleva delaktighet och medskapande i 
kontakten med oss. Att möta brukare och att ha tid för dessa möten är en 
förutsättning för delaktigheten och medskapandet. Vissa kontrollmoment har 
inte varit möjliga att genomföra, men inte alla. Det kan konstateras att alla 
brukare inte upplever delaktighet, men att vi träffar brukare i relativt stor 
utsträckning. Utifrån de uppgifter vi har, upplever flertalet brukare att de blivit 
lyssnade på och kunnat påverka det stöd de får. Samverkan är ytterligare ett 
pågående utvecklingsområde. Risken att inte kunna rekrytera tillräckligt många 
familjehem är ständigt aktuell och olika insatser kring det pågår kontinuerligt.  

Resultat, analys av kontroller och åtgärder redovisas i sin helhet bilagan 
”Uppföljning av Intern kontrollplan, 2021”.    

Barnkonsekvensanalys 

Nämndens uppföljning av intern kontrollplan innefattar uppföljning av de 

risker som tidigare identifierats gällande verksamhet som bedrivs gentemot barn 
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och unga. På så sätt omfattas barnperspektivet i analys för respektive 

riskområde.  

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontrollplan, 2021                  

Samverkan 

Ärendet har 2021-02-17 samverkats med de fackliga organisationerna.  

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Uppföljningen har gjorts utifrån den interna kontrollplan som nämnden fastställt för 2021. Nämnden ser delaktighet och medskapande som viktigt för 

nämndens verksamheter. Under 2021 har flertalet kontrollmoment i kontrollplanen genomförts för att analysera och bedöma om risken kvarstår eller om 

risken undanröjts. Några få kontrollmoment har inte genomförts enligt plan. I de fallen har andra typer av kontroller, som ansetts lämpliga, genomförts 

för att kunna göra en analys kopplat till riskbilden. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Hantering av allmänna 
handlingar 

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

Enligt gällande dokumenthanteringsplan ska personakter, när den enskilde 
inte är född femte, femtonde eller tjugofemte i månaden, gallras 5 år efter 

att sista anteckningen gjordes i ärendet. Vid genomgång av de senaste 
gallringslistorna i sin helhet för både barn och unga myndighet och vuxen 
myndighet, kan konstateras att ärenden där sista anteckningen infördes för 
numera sex år sedan har gallrats, i enlighet med 
dokumenthanteringsplanen. Följsamheten i denna del bedöms vara god. 
 
Enligt gällande dokumenthanteringsplan ska alla handlingar avseende 
placerade barn (barn och unga) bevaras. Vid genomgång av de senaste 
gallringslistorna i sin helhet kan konstateras att placeringsärenden på BoU 
myndighet, där sista anteckningen gjordes 2014, har bevarats i enlighet 
med dokumenthanteringsplanen. Följsamheten i denna del bedöms vara 
god. 
 
Enligt gällande dokumenthanteringsplan ska personakter som avser 
individer födda 5,15 eller 25 i månaden bevaras. Vid genomgång av 
gallringslistorna i sin helhet för både barn och unga och vuxen kan 
konstateras att akterna har bevarats. Följsamheten i denna del bedöms 
vara god. 
 
En reflektion är att ärenden som är av sällsynt art och frekvens löper risk att 
hanteras på ett sätt som inte är i enlighet med gällande 
dokumenthanteringsplan. Eftersom en ny dokumenthanteringsplan är på 
gång kommer SAS att informera om den och därmed även belysa vikten av 
att tillämpa den, kanske särskilt då vi hanterar ärenden som är ovanliga för 
vår verksamhet och som vi därför inte har mycket erfarenhet kring. 
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Avvikelser/Lex Sarah Uppföljning av årets Lex Sarah och avvikelser 
 
Utifrån rutin och process för Lex Sarah och för 
avvikelser följs samtliga Lex Sarah och avvikelser som 
gjorts under det gånga året. 

Avvikelserna som rapporterats in under 2021 har handlat om en variation 
av brister; ej utlämnade medicindosetter, dubbelbokningar, hot från klienter, 
utskrifter med personuppgifter som hamnat i fel skrivare, brister i 
internsamverkan, klienter som uttrycker missnöje mot personal, förväxling 
av dokument med personuppgifter, andra brister i rättssäkerhet m.m. 
 
Lex Sarah – utredningarna har avsett ett dödsfall och flera olika brister i 
rättssäkerheten. Fyra Lex- Sarah utredningar har genomförts under året 
2021 (fram till november). Ingen av de utförda Lex Sarah- utredningarna 
har avsett allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande, varför inga anmälningar har gjorts till IVO. 
 
De åtgärder som har vidtagits med anledning av inrapporterade avvikelser 
och Lex Sarah har varit ex. förstärkta rutiner mellan myndighet och insats, 
ökad kunskap i tekniska frågor (ex. vidarebefordring av mobildata), översyn 
av rutin av hemflytt för placerade barn etc. 
 
Avvikelsehanteringssystemet är tämligen nytt för förvaltningen och det finns 
ingen sammantagen statistik på hur många avvikelser som rapporterats in 
sedan systemet lanserades i april 2021. En kvalificerad uppskattning är att 
mellan 15-20 avvikelser har inkommit. Min bedömning är att en relevant 
mängd avvikelser rapporterats in från april i år. Dock bedömer jag att det 
kommer att ske en ökning under nästa år; inte p.g.a. flera brister utan för att 
vi får större kunskap och erfarenhet kring vad vi ska rapportera in som 
avvikelser. 
 
Vad gäller Lex Sarah- utredningar gör jag bedömningen, även här, att en 
viss ökning kommer ske under 2022. Detta kanske främst med den orsaken 
att förvaltningen återigen har en SAS som har Lex Sarah som ett av sina 
huvuduppdrag. 
 
Risken för att verksamheten har oidentifierade avvikelser minskar med tid 
och erfarenhet, samt med flera informations/utbildningstillfällen om just 
avvikelser och Lex Sarah ute i verksamheten. Med hänsyn till att en SAS 
numera är på plats är min bedömning att en kunskapshöjning i frågorna 
kommer att ske på olika sätt. 
 
När det kommer till uppföljning av åtgärder som identifierats i Lex-Sarah 
utredningarna finns några frågetecken i ansvarsfördelningen mellan chef, 
SAS och verksamhetschef. Den frågan förväntas dock få svar under 
kommande år, vilket kommer att leda till ytterligare tydlighet gällande Lex 
Sarah - processen. 
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Bisyssla Kontroll om chef har bedömt de under året inlämnade 
anmälningarna om bisyssla 
 
Enkät till chefer utifrån inlämnade anmälda bisysslor 

Istället för att via enkät kontrollera om chef bedömt de under året inlämnade 
anmälningarna om bisyssla, så har HR-enheten via chef begärt in nya och 
uppdaterade anmälningar om bisyssla för samtliga medarbetare. Dessa har 
därefter granskats av HR-enheten i dialog med enhetschef. Bisysslan har 
sedan följts upp i medarbetarsamtalet. 
 

 

Rekrytering Följa antalet vakanta tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 
 
Antalet vakanta tjänster rapporteras löpande 

Under 2021 har HR-enheten implementerat en personalsammanställning 
för varje enhet där aktuella vakanser månad för månad går att följa. 
 
Under 2021 har det varit en normal personalomsättning men en stor intern 
rörlighet på grund av intern rekrytering. Mest drabbat har 
utredningsgruppen på Barn och unga och Insats varit. Utökning med 
tjänster inom myndighetsutövning och Insats har också lett till ökat behov 
av rekrytering, som kunnat tillgodoses om än i ett utmanande 
kompetensförsörjningsläge. 
 

 

Introduktion Uppföljning av att nyanställda får en person med extra 
ansvar för grundintroduktion 
 
Webbenkät och stickprov vid årets slut 

Webbenkät har inte genomförts. Dock har stickprov gjorts vid åtta enheter 
inom både barn och unga- och vuxenområdet. Inom sex av enheterna 
uppger enhetscheferna att de tillsätter en specifikt utsedd person att vara 
"mentor" och ha ett extra ansvar för grundintroduktion. Inom en enhet med 
enbart tre medarbetare arbetar man tätt tillsammans och man har ett 
gemensamt ansvar för introduktion av nyanställd. Vid en enhet har det varit 
en omfattande personalomsättning under 2021. På denna enhet har det 
inte varit möjligt att ha en specifikt utsedd person som ansvarar för 
introduktionen på grund av personalbrist. 
 
Det kan konstateras att enhetscheferna i största möjliga mån tillsätter 
specifik person med ansvar för grundintroduktionen, men då 
personalbristen på en enhet är omfattande kan det vara svårt att ha en 
specifik person med det ansvaret. 
 
Under 2022 kommer introduktion för nyanställda att vara ett prioriterat 
område utifrån kompetensförsörjningsplanen på förvaltningen. 

 

Hot - och våld Uppföljning av tillbud och arbetsskador genom 
Systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
Sker i SAM 

Uppföljning av tillbud och arbetsskador har getts enklare förutsättningar 
genom det nya rapporteringssystemet KIA. Fler händelser rapporteras och 
systemet säkrar upp att de delar som ska genomföras av medarbetare, chef 
och fackligt ombud blir gjorda. Systemet säkrar även upp att åtgärder 
föreslås för att minska risk för att liknande händelser upprepas och att 
åtgärderna genomförs. 
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I jämförelse med 2020 kan vi se att risk för hot och våld inom socialt arbete 
har minskat. Chefer jobbar med att lyfta händelser på APT för dialog och 
samarbetet med de fackliga parterna har blivit väl fungerande. Utbildning 
för chefer och fackliga i KIA har genomförts under 2021 och kommer att 
följas upp med ytterligare utbildning under 2022. Tillbud följs systematiskt 
upp på verksamhetsledningar under året. 
 

2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Upphandling av 
vårdgivare 

Kontroll av att Borås Stads upphandlingsregler följs 
 
Stickprov 

Kontroll av samtliga ramavtal och samtal med enhetschefer om praktisk 
efterlevnad gällande Borås Stads upphandlingsregler. 
 
De ramavtal Individ och familjeomsorgsnämnden/Borås Stad upphandlat 
eller är delaktiga är följande. 
HVB Barn och unga (Adda Inköpscentrals (tidigare Kommentus) avtal 

upprättat på uppdrag av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).) 
HVB Vuxen (Ramavtal i samverkan med Svenljunga, Tranemo och 

Ulricehamn) 
Konsulentstödda familjehem barn och unga (Ramavtal i samverkan med 

Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn) 
Konsulentstödda familjehem vuxen (Ramavtal i samverkan med 

Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn) 
Social företagande (Ramavtal i samverkan med Bollebygd, Herrljunga, 

Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommun.) 

Vid upprättande av dessa avtal har reglerna för Koncerninköp följts. 
 
Sökning av platser görs alltid via systemet Placeringsinfo. I första hand görs 
sökning utifrån ramavtal. Vid de tillfällen då det inte finns lediga platser hos 
leverantörerna inom ramavtalen eller då brukares behov inte kan 
tillgodoses genom leverantörernas enligt ramavtalen sker placering utanför 
avtal. Även denna sökning görs via Placeringsinfo. Placeringsinfo innebär 
en övergripande kontrollfunktion genom att de tar bort leverantörer som de 
själva eller genom andra kommuner upptäcker är på obestånd. 
 
Vid placering kontrolleras "grönt ljus" för det mesta, men inte alltid och 
Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) tillfrågas sällan. Ofta behöver 
placering ske snabbt och kontroll via IVO är både resurs- och tidskrävande, 
vilket innebär att det inte alltid är möjligt att få uppgifterna innan placering 
sker. Dock finns ovanstående kontrollfunktion delvis inbyggt genom att 
Placeringsinfo används. Risken bedöms därmed inte vara omfattande. 
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Representation Att deltagarförteckning och syfte framgår för kostnader 
avseende utbildning och representation i samband 
med granskning av leverantörsfakturor 
 
Stickprov 

Stickprovskontroll har gjorts på 6 konferenser/utvecklingsdagar från 4 olika 
verksamheter. Brister fanns i redovisningen i alla 4 verksamheter. I 4 fall 
saknades deltagarlistor och 2 fall saknades tydligt syfte. Det är tydligt att 
det finns oklarheter i förvaltningen kring kommunens riktlinjer samt 
skatteverkets regler kring redovisning av konferenser/utvecklingsdagar 
vilket måste åtgärdas. 
 
Tydligare information/utbildning krävs för vi skall följa gällande regler kring 
representation. 
 

Information/utbi
ldning kring 
gällande regler 
kring 
redovisning av 
representation. 

 

Statsbidrag/ersättningar Statsbidragsansökningar stäms av mot utlysta 
statsbidrag 
 
Genomföra avstämning en gång per år av gjorda 
ansökningar av statsbidrag. Stämma av mot utlysta 
statsbidrag. 

Kontrollen sker genom en genomgång av de utlysta statsbidrag som dels 
finns i Socialstyrelsens statsbidragskalender samt SKRs förteckning av 
utlysta medel. 
 
Tre utlysta statsbidrag har riktats mot något av nämndens 
verksamhetsområden under 2021. Det fanns ytterligare ett statsbidrag för 
kommuners arbete mot hemlöshet med detta år riktades detta endast till 
vissa kommuner och däribland inte Borås stad. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har sökt de två statsbidragen "Subventioner av 
familjehem" och "Sociala insatser för socialt utsatta områden" samt varit 
delaktig i sökandet av statsbidraget för "Utveckling av arbetet mot våld i 
nära relationer". Det senaste sökt i samverkan med andra nämnder och 
Boråsregionen. 
 
Via Sveriges Kommuner och Regioner har Priomedel för att förstärka 
arbetet med barn, unga vuxna med psykisk ohälsa utlysts och detta har 
nämnden ansökt om i samverkan med Sociala omsorgsnämnden och 
Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
Kontrollen visar därav att samtliga för nämnden möjliga utlysta statsbidrag 
har ansökts. 
 

 

Bankkort Kontroll av förvaltningens rutin för användning av 
bankkort 
 
Stickprov av 8 bankkort med utdrag och redovisning 
under en period. 

Rutinen innebär att de enheter som efterfrågar bankkort får göra en 
förfrågan hos ekonomifunktionen. I förfrågan ska ingå vad syftet är med att 
få ett bankkort. Det kan även finnas tillfällen där ekonomifunktionen 
överlägger med Förvaltningschefen angående vilka som får ha ett bankkort 
i tjänsten. Efter att bankkortet har blivit godkänt av ekonomifunktionen 
skickas en ansökan till Finansavdelning som godkänner eller inte 
godkänner. 
 
Inom individ- och familjeomsorgen finns det 82 kort, varav fem av dessa har 
två kort, men kopplade mot olika enheter. I internkontrollen 2021 har 8 
bankkort och 44 inköp i september månad granskats. Dessa stickprov har 
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genomförts inom följande enheter:    

 HVB Torstenssongatan (Bankkort för att arbete med HVB 
Torstenssongatan klienter) 

 Stödboende Torstenssongatan (Bankkort för att arbete med 
Stödboende Torstenssonsgatan klienter 

De inköp som gjorts ligger i linje med syftet för vad korten ska användas till. 
Det finns heller inga avvikelser då det gäller de leverantörer som enheterna 
handlat av. Detta tyder på att bankkorten används på ett rätt och riktigt sätt 
utifrån gällande rutin. 
 

2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

Rekrytering Familjehem Följa antalet interna familjehem. I augusti har vi 68 
interna familjehem där vi har placerade barn under 18 
år jämfört med 57 interna familjehem i januari. Detta 
har varierat under året något. Efter ytterligare en 
rekryteringskampanj pågår utredning av ett antal nya 
familjehem. 
 
Kontroll att detta genomförts utifrån egen statistik 

Statistik gällande antal interna/externa familjehem tas fram och följs varje 
tertial. 
I september är det 58 interna familjehem som har ett eller flera barn boende 
hos sig. Här innefattas både nätverkshem, jourhem och familjehem. Antalet 
familjehem är det lägsta antalet sedan hösten 2019. Under senvåren 
avslutade ett jourhem sitt uppdrag och för några ungdomar som varit 
placerade i interna familjehem avslutades insatsen då de fyllt 18 år eller 
gått ur gymnasiet. Flera av de familjehemmen har inte möjlighet/vill inte 
fortsätta sitt uppdrag. 
 
Det var 29 externa familjehem (jourhem och familjehem) som hade barn 
placerade hos sig i september. De externa placeringarna har aldrig varit så 
många som nu. Sökningar av externa placeringar görs enligt ramavtal via 
systemet Placeringsinfo. Vid flera tillfällen har sökningarna resulterat i noll 
antal svar. Det ger signaler om och ligger i linje med slutsatsen i rapporten 
SOU 2014:3, det vill säga att familjehem är en bristvara även nationellt. 
 
Risken att inte kunna rekrytera eller behålla interna familjehem är 
överhängande och medarbetarna inom familjehemsenheten arbetar 
kontinuerligt med marknadsföring och stöttning till de befintliga 
familjehemmen för att behålla dem. 
 

 

BoU mötet med barnet Stickprov i verksamhetssystem 
 
Stickprov/Kontroll utifrån uppföljningsmall i BBIC under 
en månad (kryss i tredningsmall) 

Risken att handläggaren inte träffar barnet i utredningsfasen har 
kontrollerats kontrollmomentet "Antal möten med brukare". Så fokus i detta 
kontrollmoment är barnets delaktighet i uppföljning av interna insatser. 
 
10 ärendet togs slumpvis fram och granskades. Barnen var i åldern 6- 19 
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år. I alla ärenden som granskades var barnen/ungdomarna delaktiga i 
utredningsfasen. Dock var endast de äldre barnen delaktiga i uppföljning av 
själva insatsen. Delvis kan det förstås av att insatsen för de äldre barnen 
var inriktade till dem och de var aktiva deltagare. För de äldre barnen var 
insatsen mer riktad till föräldrarna med ett innehåll av föräldrastöd och 
föräldrastärkande innehåll och därför gjordes uppföljningen endast med 
dem. 

Vuxen 
Delaktighet/medskapande 

Upplevelse av delaktighet mäts i 
brukarundersökningarna nationell och lokal 
 
Uppföljning av resultaten i brukarundersökningarna 

Nationell brukarundersökning: 

Svarsfrekvensen för enkäten gällande vuxna med missbruksproblematik var 
mycket låg. Något resultat har inte erhållits och analys av upplevelsen av 
delaktighet har därför inte varit möjlig att göra. 
 
Då det gäller unga vuxna så redovisas inte resultat för denna grupp separat 
utan ingår i enkäten för barn och unga. Resultat redovisas i nästa aktivitet i 
den interna kontrollen. 
 
Lokala brukarundersökningar: 

I november/december 2021 genomfördes en brukarrevision av Mobila 
teamen för att få reda på våra brukares upplevelse av insatsen. Resultatet 
kommer att analyseras och sammanställas av Brukarföreningen under 
våren 2022. 
Yxhammarsmottagningen har startat ett arbete med att införa FIT 
(Feedback Informed Treatment) som är ett systematiskt arbetssätt som 
syftar till att få löpande feedback från personen som deltar i en insats. 
 

 

Medskapande/delaktighet 
BoU 

Upplevelse av delaktighet mäts i Lokala och nationella 
brukarundersökningar 
 
Uppföljning av brukarundersökningarna 

Nationell brukarundersökning: 

Det är 94 % av tillfrågade barn och unga som svarar att socialsekreteraren 
frågar efter deras synpunkter kring hur deras situation skulle kunna 
förändras. Det är 7 % högre än övriga kommuner i landet som genomfört 
undersökningen. 
 
Då det gäller hur mycket den unge kunnat påverka vilken typ av hjälp de får 
är det 71 % som svarat att de i mycket eller ganska stor utsträckning kunnat 
påverka hjälpen. Det är högre än andra kommuner i landet, men ett lägre 
resultat än 2019 då 85 % svarade positivt på frågan. 
 
Vårdnadshavare som besvarat ovanstående frågor upplever att de har 
lägre grad av inflytande och möjlighet att påverka stödet/hjälpen än vad 
barnen och de unga själva uppger. 
 
Då det gäller placerade barn och unga uppger 100 % av de placerade inom 
familjehem och HVB att de får vara med och bestämma om saker som är 
viktiga för dem i boendet ofta eller ibland. Resultatet är högre än andra 

 



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2021 9(10) 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2021 Åtgärd 

kommuner. På samma fråga är det 75 % som uppger ett positivt svar inom 
stödboendet, vilket är lägre än andra kommuner. 
 
Överlag visar brukarundersökningen på ett relativt gott resultat då det gäller 
inflytande och delaktighet. På frågan som gäller påverkan av typ av hjälp 
kan svaren variera beroende på om flertalet barn och unga fått insats enligt 
Socialtjänstlagen på frivillig basis eller om flertalet barn och unga fått 
insatser utifrån tvångslagstiftning (LVU). Eftersom svaren är anonyma är 
det inte möjligt för oss att göra en analys av fördelningen av respektive 
barn/ungdoms insats grund. 
 
Delaktighet är viktigt och ett område där arbete ständigt pågår inom 
förvaltningen. 
 
Lokala brukarundersökningar: 

Under hösten startade Dialogcentrum att använda sig av en enkät till sina 
brukare vid avslut av insats. Fokus på enkäten är upplevelse av delaktighet, 
nöjdhet samt upplevda resultat av det stöd de fått. Det har i dagsläget inte 
inkommit tillräckligt många enkätsvar för att göra en analys men detta 
kommer att göras under 2022. 
 

Tid för möten med 
brukare/klienter 

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

Vi har tagit fram information om hur många enskilda samtal, enskilda möten 
samt möten med vårdnadshavare som genomförts under utredning med 
barn vars utredningar startade under 1-14 februari 2021. 
 
Statistiken visar på att av totalt 48 startade utredningar så har 42 barn haft 
någon form av samtal eller möte med socialsekreteraren under utredning. 
Orsaken att man inte haft samtal/träffats har främst varit låg ålder eller att 
det inte varit till barnets bästa. Av de samtal/möten som genomförts har 1-
11samtal/möten skett per barn och genomsnittligt antal samtal/möten är 
2,7. 
 
Vi ser att socialsekreterarna i stor utsträckning har samtal/träffar barnen, 
vilket kan anses mycket positivt. I de fall barnet inte träffas har en orsak 
dokumenterats och ett konkret ställningstagande gjorts. Detta visar att 
barns delaktighet finns med i som en viktig del i utredningsprocessen, att 
det prioriteras och finns med i socialsekreterarnas dagliga arbete trots 
omfattande administration. 
 
Tiden för mötena har inte varit möjliga att följa i verksamhetssystemet och 
någon tidsstudie har inte varit möjlig att genomföra under 2021. En låg eller 
hög tid med barnen säger inte heller något specifikt om kvaliteten i mötet 
varpå denna mätning prioriterats ned. 
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Samverkan internt i Borås 
stad 

Uppföljning av fyra interna rutiner kring samverkan 
mellan IFO-ALF, IFO -Grundskolan, IFO -
Gymnasieskolan och IFO-SOF. 
 
10 stickprov av ärenden utifrån SIP eller LoSip 

Samverkansrutin IFO-ALF har följts upp i arbetsgrupp och kompletterats 
med delar som rör samverkan kring boendefrågor. Samverkansrutin IFO-
Grundskolan har följts upp dels genom statistik av SIP samt genom 
uppföljningsmöte på verksamhetschefsnivå. En ny rutin kring samverkan 
har under året tagits fram med Gymnasieförvaltningen. Även 
samverkansrutin med SOF har följts upp utifrån de avvikelser som 
redovisats. 

Totalt har under 2021 21 avvikelser inrapporterat kring samverkan inom 
Borås stad. 
 

 

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

Arbetet med processen gällande organisatoriska avvikelser har pågått 
under 2021. Implementering av det nya arbetssättet och tillhörande IT-stöd 
kommer att implementeras i början av 2022 och uppstart sker 28.e mars. 
Organisatoriska avvikelser kommer främst att avse brister på organisatorisk 
nivå. Då något brister direkt gentemot en individ rapporteras en 
individavvikelse. Någon uppföljning av organisatoriska avvikelser har inte 
varit möjlig då arbetssättet ännu inte startats. Däremot har uppföljning av 
samverkansrutinerna skett. Analys av individavvikelserna kommer att ske 
under februari månad då statistiken för 2021 tagits fram. 
 

 

Samverkan externt med 
andra aktörer 

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

10 avvikelser har gjorts utifrån samverkan enligt SIP och Västbus. Flertalet 
av avvikelserna beror på att någon som kallats till mötet inte kommit. 
Majoriteten av avvikelser handlar om att Barnet/ungdomen eller 
förälder/vårdnadshavare uteblivit.  När det handlar om att professionella 
inte kommit är det oftast Barn och ungdomspsykiatrin som ej kommit på 
kallat möte. 
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Strategisk kompetensförsörjningsplan 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att anta Strategisk 

kompetensförsörjningsplan, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

Strategisk kompetensförsörjningsplan uppdateras vid behov och senast 

vartannat år.  

Ärendet i sin helhet 

Strategisk kompetensförsörjning innebär att på kort, medellång och lång sikt ta 

tillvara, utveckla och styra medarbetarnas och organisationens kompetens för 

att uppnå verksamhetsmålen. 

Syfte med Strategisk kompetensförsörjningsplan: 

 På ett strukturerat sätt säkra att rätt kompetens ska finnas på rätt plats i 

rätt tid och antal. 

 Vägledning i hur kompetensförsörjning bidrar till att nå Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningens verksamhetsmål.  

 Planen beskriver strategi och process, analys, aktiviteter/åtgärder samt 

utvärdering. 

 Alla nämnder ska ha en kompetensförsörjningsplan. 

Följande perspektiv har varit vägledande i arbetet med planen: 

Externt perspektiv 

Demografisk utveckling (nationellt, lokalt), rapporter SKR, Universum m.m. 

Utbildning – krav, utbud m.m.     

Nya krav 

Nya lagar, förordningar 

Internt perspektiv 

Personalstatistik 

Medarbetarenkät 

Verksamhetens förväntade utveckling 

Förändrade behov hos målgruppen   
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Kvalitativ fakta har insamlats genom intervjuer med enhetschefer utifrån 

följande uppdelning: 

 Myndighet med krav på akademisk utbildning 

 Insats med krav på akademisk utbildning 

 Insats utan krav på akademisk utbildning 

Planen utgår från ARIUBA-modellen; Attrahera, Rekrytera, Introducera, 

Utveckla, Behålla, Avveckla.  

De aktiviteter/åtgärder som planen utmynnar i är indelade i organisationsnivå, 

operativ nivå (chef) och medarbetare och är kopplade till vardera område i 

ARIUBA-modellen.  

Samtliga aktiviteter och åtgärder kommer att samlas i en genomförandeplan 

som HR-chef för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen kommer att 

samordna. Områdena Rekrytera och Behålla kommer att prioriteras i den 

praktiska genomförandeplanen.          

Beslutsunderlag 

1. Strategisk kompetensförsörjningsplan, Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen, 2021                

Samverkan 

Ärendet har 2022-01-19 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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1 Vad är strategisk kompetensförsörjning och varför? 

Strategisk kompetensförsörjning innebär att på kort, medellång och lång sikt ta 

tillvara, utveckla och styra medarbetarnas och organisationens kompetens för 

att uppnå verksamhetsmålen. Av Borås Stads personalpolitiska program 

framgår att staden ska arbeta med kompetensförsörjning på ett systematiskt 

sätt. Detta är avgörande för att vara en framgångsrik och attraktiv arbetsgivare 

med engagerade medarbetare som bidrar till måluppfyllelse.  

 

Syftet med strategisk kompetensförsörjning är att på ett strukturerat sätt säkra 

att rätt kompetens ska finnas på rätt plats i rätt tid och antal. Strategin ska ge 

vägledning i hur kompetensförsörjning bidrar till att nå Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningens verksamhetsmål. I denna övergripande plan 

beskrivs Individ- och familjeomsorgens kompetensförsörjning. Planen 

beskriver strategi och process, analys, aktiviteter/åtgärder samt utvärdering. 

 Inledning 

I likhet med andra områden inom välfärdssektorn står socialtjänsten inför stora 

utmaningar. Under kommande tio år ökar antalet barn och unga mer än de 

personer som är i arbetsför ålder och som utför och finansierar välfärden.1 Som 

en konsekvens av detta förväntas konkurrensen om arbetskraften på 

arbetsmarknaden i sin helhet att tillta.2 Störst är behovsökningen inom 

äldreomsorg och gymnasieskola men det innebär även särskilda utmaningar för 

socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att ge medborgarna det stöd och 

den hjälp de behöver.3 

 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar för att all vård som ges med 

stöd av socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete med berörda och med den 

unges eller den vuxnes behov i fokus. Socialtjänsten ska alltid bedrivas så att 

samhället kan fungera och erbjuda nödvändig service, omvårdnad och 

trygghet.4 Med ett proaktivt och medvetet arbete kan Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen möta framtidens utmaningar och stärkas som en 

attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. 

1.1.1 Organisation 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen bildades 1 januari 2017 då Borås Stad 

genomgick en omorganisation och frångick den tidigare strukturen med tre 

Stadsdelar. 

 

Förvaltningen är indelad i två verksamhetsområden och har tre stödfunktioner: 

 Barn och Unga 

 Unga Vuxna/Vuxen 

 Stödfunktioner: HR, ekonomi, kvalitet och utveckling 

 

                                                      
1 SKR, 2018 
2 Arbetsförmedlingen, 2019 
3 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2019 
4 Socialstyrelsen 2020. 
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Förvaltningen har cirka 300 medarbetare, varav cirka 20 chefer och ansvarar för 

en budget om cirka 300 miljoner kronor. 

 

Inom förvaltningen finns olika yrkeskategorier. De största yrkesgrupperna är 

socialsekreterare, behandlingsassistenter, boendestödjare och familjebehandlare. 

Kompetensförsörjningsplanen fokuserar på samtliga yrkesgrupper inom 

förvaltningen, men har ett särskilt fokus på socionomer då det under den senare 

delen av 2010-talet funnits en påtaglig brist av denna yrkesgrupp. Läget har 

förbättrats sedan 2018, men arbetsmarknadsprognoser talar för att yrket 

kommer att vara ett bristyrke även under kommande år. 

1.1.2 Vision, uppdrag och mål 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ska utreda och fatta beslut om 

insatser till barn, familjer, unga vuxna och vuxna med stöd av socialtjänstlagen 

(SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen 

om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Förvaltningen ansvarar därtill för att 

utföra insatser och ge vård enligt dessa beslut. Utöver intern öppenvård köper 

förvaltningen även insatser och vård från externa aktörer. 

 

De övergripande målen för socialtjänsten finns fastställda i regeringsformen. 

Socialtjänsten ska arbeta för att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning 

samt verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö. Det är 

även instiftat i lagen att socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet och 

utföras av personal med lämplig utbildning och erfarenhet.5 

 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningens uppdrag avgränsar sig till barn- och 

familjehemsvård samt missbruksvård för unga vuxna och vuxna. 

 

Individ och Familjeomsorgsförvaltningen har ett brett uppdrag och sätter höga 

krav på medarbetarnas kompetens. Med kompetens menas, förmåga och vilja 

att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter för att uppnå 

avsedda resultat. Av nämndens reglemente framgår att: 

§ 1 Målet med verksamheten  

Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter 

inom Socialtjänsten och vad som i lag sägs om Socialnämnd vad avser 

kommunens individ- och familjeomsorg. Ansvaret gäller med undantag 

av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt 

Kommunfullmäktiges beslut åvilar Arbetslivsnämnden eller annan 

uppgift enligt Socialtjänstlagen som Kommunfullmäktige har beslutat 

ska åvila, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden eller 

annan nämnd. Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen 

för den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt område.  

 

                                                      
5 Socialtjänstlagen 2001:453 
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§ 2 Verksamhet och uppdrag  

I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av 

ensamkommande barn och ungdomar. Nämnden har ett 

kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det 

inkluderar bistånd vad gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen. I 

nämndens ansvar ligger också att ansvara för utsatta EU-medborgare, 

undantaget uppgifter rörande ekonomiskt bistånd som åvilar annan 

nämnd.  

 

Socialstyrelsen lämnade år 2000 rapporten "Nationellt stöd för 

kunskapsutveckling inom socialtjänsten", med utgångspunkt i bestämmelserna i 

7a§ SoL bör varje kommun ha en strategi för kunskapsutveckling inom 

socialtjänsten. En sådan strategi kan omfatta introduktionsprogram för 

nyanställda, fortbildning och vidareutbildningsplatser och omfatta ett 

brukarperspektiv på all kunskapsutveckling. 

Borås Stad har beslutat att kopplat till verksamhetens mål, uppdrag, budget och 

verksamhetsplanering utforma kompetensförsörjningsplaner för alla 

verksamheter i kommunens regi. 

1.1.3 KAL-planen 

En handlingsplan för kompetensförsörjning för socialsekreterare togs fram 

2017 (KAL-planen) där arbetsgruppen föreslog riktade insatser för gruppen. 

Planen hanterade lönebildning, arbetsvillkor och kompetens- och 

personalförsörjning. Uppdraget för arbetsgruppen var att skapa en plan som 

innehöll förslag som bidrar till att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 

medarbetarna. KAL-planen var därmed en riktad kompetensförsörjningsplan 

men som i sitt utförande inte följer den modell för 

kompetensförsörjningsplaner som Borås Stad sedan dess har tagit fram. 

Resultatet och de mål som hanterades i KAL-plan har däremot beaktats i denna 

plan. 

Sammanfattning verksamhetsmål 

 IFO skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad 

som i lag sägs om socialnämnd vad avser kommunens individ och 

familjeomsorg. 

 Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den 

kommunala hälso- och sjukvården inom sitt område. 

 Förvaltningen har ett kommunövergripande samordningsansvar för 

sociala boendefrågor. 

 Förvaltningen ansvar för utsatta EU-medborgare, undantaget uppgifter 

rörande ekonomiskt bistånd som åvilar annan verksamhet. 

Mål för kompetensförsörjningsplanen 

 Att med ett långsiktigt och övergripande tillvägagångssätt ta tillvara på, 

utveckla och styra medarbetarnas och organisationens kompetens för 

att uppnå verksamhetsmålen. 
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 Definitioner 

Kompetensförsörjning 

Process i organisationen för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå 

verksamhetens mål och tillgodose dess behov.  

Kompetensförsörjningsprocess 

Process i organisationen för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens, 

kvalitativt och kvantitativt, för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess 

behov på kort och lång sikt.  

Strategisk kompetensförsörjning 

Långsiktigt och övergripande tillvägagångssätt för att tillvarata, utveckla och 

styra medarbetarnas och organisationens kompetens för att uppnå 

verksamhetsmålen.  

Kompetensförsörjningsplan 

Sammanställning av kompetensförsörjningsprocessen (analys, planering, 

genomförande, utvärdering).  

Handlingsplan 

Sammanställning av de aktiviteter handlingar/insatser/åtgärder som behövs för 

att minska kompetensgap. Strukturerade enligt ARiUBA-modellen.  

Kompetens 

Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och 

färdigheter för att uppnå avsedda resultat.  

Kompetensgap 

Skillnaden mellan kompetensbehov och befintlig kompetens.  

Kompetensmål 

Mål som gäller förändringar i kompetens beroende på de framtida behoven.  

Kompetenskartläggning 

Arbete med att kartlägga den befintliga kompetensen.  

Kompetensutveckling 

Övergripande begrepp för aktiviteter/handlingar/insatser/åtgärder som 

breddar/höjer individers och gruppers kompetens. 

 Kompetensförsörjningsprocess 

En kompetensförsörjningsprocess ger förutsättningar för en lärande 

organisation som ständigt kan förbättra förmågan att hantera utmaningar och 

krav. Om det finns förutsättningar för medarbetarnas delaktighet påverkar det 

både individens engagemang och verksamhetens utveckling i en positiv 

riktning. En väl fungerande process för kompetensförsörjning är en 

konkurrensfördel vid rekrytering av nya medarbetare och en förutsättning för 

rätt kompetensutveckling. Det ger effektivitet, arbetstillfredsställelse och stärker 

varumärket som attraktiv arbetsgivare. Genom faktabaserade beslut, systematik, 

medvetenhet och proaktivt förhållningssätt kan man på ett mer effektivt sätt ta 

tillvara på, utveckla och styra organisationens kompetens.  
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I kompetensförsörjningsarbetet utgår Borås Stad6 från en modell enligt Svensk 

Standard, SS 624070:2017. Modellen bygger på de fyra steg som visas nedan. 

 

 

                                                      
6 Strategisk kompetensförsörjning, Borås Stad 2020. 
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2 Kompetenskartläggning och analys 

I detta steg beskrivs verksamhetens mål och syfte och den kompetens som 

behövs utifrån verksamhetens behov på kort och lång sikt. Syftet med analysen 

är att kartlägga vilken kompetens som finns idag och vilken det finns behov av 

framåt. I analysen identifieras det s.k. kompetensgapet, det vill säga skillnaden 

mellan nuläge och önskat läge utifrån organisationens förutsättningar och mål. 

Analysen baseras på statistik, omvärldsanalys samt intervjuer med chefer i 

förvaltningen.  

 Socialt arbete  

De övergripande målen för socialtjänsten finns fastställda i regeringsformen. Av 

regeringsformen framgår att den enskildes personliga, ekonomiska och 

kulturella välfärd ska vara grundläggande för den offentliga verksamheten7. Det 

ska särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till arbete, bostad och utbildning 

samt verka för social omsorg och trygghet och för en god levnadsmiljö. 

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som ger kommunerna stor frihet att 

utforma verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar och 

behov. I portalparagrafen8 anges de övergripande målen och grundläggande 

värderingarna för samhällets socialtjänst. Målen ger uttryck för principen om 

alla människors lika värde och lika rätt till social trygghet, vård och omsorg. 

Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja 

människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och 

aktiva deltagande i samhällslivet. Vidare ska socialtjänsten, under 

hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation, 

inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande 

och integritet. 

 Lagstiftade krav på kompetens inom socialtjänsten  

Socialtjänstens insatser ska vara av god kvalitet och det ska för utförande av 

uppgifter inom socialtjänsten finnas personal med lämplig utbildning och 

erfarenhet.9 Vad som avses med lämplig utbildning eller erfarenhet regleras 

dock inte närmare i lagtexten. I förarbetena till bestämmelsen framgår dock att 

frågan om kompetens och kunskapsutveckling är av central betydelse för 

socialtjänstens möjligheter att erbjuda insatser av god kvalitet. Likaså ligger det i 

sakens natur att socialtjänsten med sina vitt skilda uppgifter behöver 

medarbetare med skiftande utbildning och erfarenhet. Det är också en tillgång 

om det finns personal inom socialtjänsten som speglar befolkningens språkliga, 

kulturella och etniska mångfald.  

 

Begreppet kompetens är mångtydigt och kan ha olika betydelse i olika 

sammanhang. I allmän mening handlar det om förmåga att klara de olika krav 

som ställs i en viss organisation och i en viss verksamhet. Begreppet syftar inte 

bara på formell behörighet utan hänvisar också till ord som kvalifikation, 

                                                      
7 Regeringsformen 1 kap. 2 § 
8 Socialtjänstlagen 1 kap. 1 § 
9 Socialtjänstlagen 3 kap. 3 §  
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kunskap, erfarenhet, förmåga, lärande och färdighet. Beroende på 

omständigheterna kan vissa aspekter på kompetens överväga. Samhället 

förändras i allt snabbare takt, vilket påverkar inriktningen av socialtjänstens 

uppgifter och ansvarsområde. Kompetensutveckling måste ske ute i 

verksamheten och vara en integrerad del i en ständigt pågående underhålls- och 

förnyelseprocess. Samhällets utbildningssystem lägger dock grunden för den 

långsiktiga kompetens- och kunskapsutvecklingen. Inriktning och kvalitet på 

grund- och vidareutbildningarna spelar därmed en betydande roll även för 

senare satsningar på intern kompetensutveckling. Det är därför av stor vikt att 

samhällets utbildningssatsningar följer de nya krav som verksamheter i ständig 

förändring ställer.10 

 Befolkning, arbetsmarknad 

Sveriges befolkning beräknas år 2035 uppgå till 11,6 miljoner personer, jämfört 

med 9,8 miljoner år 2015. En tydlig förändring av befolkningsstrukturen i 

framtiden är en ökning av andelen äldre. Antalet personer i befolkningen i den 

mest arbetsaktiva åldern, 20-64 år, väntas öka från 5,7 miljoner år 2015 till 6,3 

miljoner år 2035. Det är de utrikesfödda som beräknas stå för hela ökningen av 

personer i yrkesaktiv ålder.11 

 Utbildning 

Utbildningsnivån i befolkningen har successivt stigit sedan 1990 och väntas 

fortsätta stiga, men i en långsammare takt än tidigare.12 Det nationella 

bemanningsläget inom socialtjänsten har förbättrats de senaste 1-2 åren.13 Den 

minskade kompetensbristen avser både nyutexaminerade och yrkeserfarna 

socionomer och år 2019 uppger fem av tio arbetsgivare balans på 

nyutexaminerade med socionomutbildning.14 Användningen av hyrpersonal 

sjönk under 2018 och majoriteten av landets kommuner hade minst tre sökande 

som uppfyllde kraven för utannonserade tjänster. Söktrycket till 

socionomutbildningarna är högt och år 2018/19 examinerades drygt 2 000 nya 

socionomer.15 Ovan är positiva trender, men i Arbetsförmedlingens femåriga 

yrkesprognos 2019, är socialsekreterare ett av tio yrken på högskolenivå där det 

förutspås blir minst konkurrens om jobben. 16 Detta indikerar att 

socialsekreterare fortsatt riskerar att vara ett bristyrke under kommande år. En 

annan stor yrkesgrupp inom förvaltningen är behandlingsassistenter och även 

för dessa är prognosen att konkurrensen om jobben är liten.17 

  

                                                      
10 Prop. 1996/97:124 s. 48, SFS 2009:276 3 SOSFS 2006:14 4 SOSFS 2007:17 5 

SOSFS 2008:32 
 
11 SCB, Trender och prognoser 2017 
12 SCB Trender och prognoser 
13 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2019). 
14 SCB 2019 
15 SCB Trender och prognoser 
16 Arbetsförmedlingen 2019 
17 Var finns jobben, 2019 
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 Generationsskifte 

En nationell kartläggning visar att en majoritet av handläggarna inom 

socialtjänsten är socionomer, däremot varierar andelen mellan socialtjänstens 

olika områden. En stor andel av handläggarna är unga och har förhållandevis 

kort erfarenhet. Historiska data visar att åldersstrukturen inom yrket har 

förändrats över tid och det är tydligt att socialtjänsten befinner sig i ett 

generationsskifte. År 2017 var en av fyra handläggare under 30 år.18 Med en 

åldersstruktur som nationellt visar på en stor andel unga handläggare, indikerar 

det att många har kort erfarenhet inom yrket. Inom den sociala barn- och 

ungdomsvården finns krav på socionomutbildning för att utföra vissa 

arbetsuppgifter. Samtidigt är det högst sannolikt att det kommer att behövas 

flera olika typer av kompetens i framtidens socialtjänst.  

 

Åldersstrukturen för handläggare i socialtjänsten, nationellt 2008-2017. 

Statistiken gäller anställda socialsekreterare och biståndsbedömare omräknat till årsarbetare. 

Källa: Arbetsförmedlingen? 

 Kompetensprognos 

En rad faktorer påverkar hur rekryteringsbehoven kommer att utvecklas inom 

socialtjänsten. I rapporter och utredningar inom området utkristalliseras särskilt 

tre faktorer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18 Vård- och omsorgsmyndigheten 

Demografiska förutsättningar 

 

Utvidgat och mer komplext uppdrag 

 

Omvärldens utveckling och ändrade kompetenskrav 
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2.6.1 Demografiska förutsättningar 

Befolkningsökningen i Borås Stad fram till år 2023 bedöms vara förhållandevis 

liten. De största procentuella ökningarna finns i åldersgrupperna 10-19 år, 30-39 

år samt 80-89 år. Det innebär att delar av socialtjänstens målgrupp finns inom 

grupperna med störst befolkningsökning. 

  
Befolkningsprognos Borås Stad 2020-2023 
Källa: Borås Stad 2019 

 

2.6.2 Utvidgat och mer komplext uppdrag  

Målsättningen är att socialtjänsten ska bli mer kunskapsbaserad som en följd av 

förtydligat och utvidgat uppdrag på flera områden; samverkan med avancerad 

hemsjukvård, att motverka spelmissbruk och våldsbejakande extremism. Det 

innebär att personalens kompetenser behöver anpassas efter förändrade behov i 

befolkningen. Likaså påverkas kompetensbehovet av omvärldens utveckling 

samt beslut och praxis inom olika områden. Exempelvis migration, utveckling 

av sociala problem och förändrade arbetssätt i socialtjänsten.19 En viktig aspekt 

i ett lyckat kompetensförsörjningsarbete är därför att kunna göra lokala 

prognoser för framtida kompetensbehov. Att arbeta med digital utveckling och 

stor medvetenhet kring nya målgrupper tas särskilt upp i rapporten från 

Socialstyrelsen.20 

2.6.3 Omvärldens utveckling 

Socionomer har en bred arbetsmarknad och kommunerna konkurrerar med en 

rad andra arbetsgivare om de socionomutbildade. En studie visar dock att 

trenden fortsatt är att personer med socionomutbildning är intresserade av att 

arbeta i socialtjänsten och att andelen socionomer som arbetar i kommunal 

sektor är oförändrad.21 Långsiktigt bör det därför finnas ett fokus på att 

socionomerna fortsatt ska vilja arbeta hos den kommunala socialtjänsten. 

                                                      
19 Social kompetens 
20 (Socialstyrelsen 2018) 
21 (Myndighet för vård).  
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2.6.4 Ändrade kompetenskrav  

I dag finns inte något lagkrav på att oerfarna handläggare ska få en viss 

introduktion, men Socialstyrelsen har utvecklat ett webbaserat stöd för att ge 

inspiration och underlätta för kommunerna när de planerar för introduktion. 

Snarare än att styra handläggarnas kunskaper, är den statliga styrningen 

fokuserad på standardiserade processer för dokumentation, uppföljning och 

kontroll. Men risken är att den administrativa bördan i socialtjänsten ökar och 

påverkar utbudet av handläggare negativt. 

2.6.5 Åldersstrukturer 

Den nationella trenden avseende generationsskiftet inom socialtjänsten 

stämmer väl överens med åldersstrukturen vid Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen. 30 procent av socialsekreterarna är 20-29 år. Den 

största tyngdpunkten finns på medarbetare 30-39 år som utgör 40 procent av 

gruppen. 

 

 

 
Statistiken avser tillsvidareanställda i maj 2021 

 

63 procent av medarbetarna vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är 

under 50 år. Rekryteringsbehovet med anledning av pensionsavgångar kommer 

därmed inte att vara förväntat. 

Utifrån åldersstrukturen ser vi att 80 procent av gruppen socialsekreterare inom 

myndighet är under 50 år. I gruppen insats med krav på akademisk utbildning 

är 73 procent under 50 år. En utmaning är åldersstrukturen i gruppen insats 

utan krav på akademisk utbildning där åldersfördelningen visar att gruppen som 

är 50 år eller äldre utgör hälften av medarbetargruppen.  
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Figur 2. Antal medarbetare per yrkeskategori, Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen augusti 2020 

2.6.6 Personalomsättning 

Under 2019 var personalomsättningen på förvaltningen 11,3 procent och under 

2020 visar personalomsättningen en minskning till 8,31 procent medan den 

hittills under 2021 (november 2021) visar på en svag ökning till 9,25 procent. 

Personalomsättning utifrån de gruppindelningarna vi gjort visar på 14,2 procent 

för myndighet 2019 och att personalomsättningen under 2020 har sjunkit till 6,9 

procent. Gruppen insats med krav på akademisk utbildning visar under 2020 en 

kraftig ökning till 8,4 procent i jämförelse med 3,9 procent under 2019. Här ser 

vi till viss del effekter av den omställning utifrån budget som skett under 2020. 

På insats utan krav på akademisk utbildning var det en hög personalomsättning 

under 2019 på 14,7 procent där siffrorna till viss del visar eftersläpning av 

omställningen när förvaltningen minskade behovet av personal vid boenden för 

ensamkommande. Under 2020 har förvaltningen en personalomsättning på 8,3 

procent i samma grupp och då främst genom pensionsavgångar. 

2.6.7 Bemanning i förhållande till budget 

Under 2020-2021 har en förändring gradvis skett där vi under våren 2021 märkt 

av en återgång till ett tuffare kompetensförsörjningsläge. Det är svårt att hitta 

utbildade socialsekreterare och vi har behövt återgå till anställningar på 

konsultbasis. Förvaltningen behöver därmed ha ett fokus på att behålla 

medarbetare inom myndighetsutövningens olika enheter. Gruppen insatser utan 

krav på akademisk utbildning behöver ersättningsrekrytera vid 

pensionsavgångar med rätt erfarenhet och utbildning. 

2.6.8 Kön 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningens medarbetare utgörs till 20 procent 

av män. I gruppen myndighet finns den lägsta andelen män, 11 procent. I 

gruppen insats med krav på akademisk utbildning är andelen motsvarande 

förvaltningens nivå på 22 procent män medan på insats utan krav på akademisk 

utbildning är ungefär en tredjedel män. 
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2.6.9 Frånvaro 

Sjukfrånvaron för hela förvaltningen visade på 7,13 procent under 2019 och 8,4 

procent 2020. 2021 har förvaltningen en sjukfrånvaro som visar på 7,62 procent 

(november). 

För myndighet var siffran 6,57 procent för 2019 och 7,92 procent under 2020. 

För insats med krav på akademisk utbildning var siffran 5,76 procent för 2019 

och 7,39 procent under 2020. 

För insats utan krav på akademisk utbildning var siffran 6,69 procent för 2019 

och 9,38 procent under 2020. Den sistnämnda gruppen har haft begränsade 

möjligheter till anpassning av arbetsplats utifrån Covid-19, medan övriga 

grupper haft större möjlighet till arbete på distans. 

2.6.10 Framtidens socialtjänst 

Utifrån socialdepartementets utredning om betänkande av ny socialtjänstlag ser 

vi ett behov av att förändra förvaltningens kompetensbehov för att möta de nya 

utmaningarna som kommer utifrån översyn av framtidens socialtjänst. För att 

verksamhetsmålen ska uppnås krävs en stabil grundbemanning med 

grundläggande kompetens. 

 

För att fortlöpande säkerställa rätt kompetens med syfte att nå verksamhetens 

uppsatta mål är det en förutsättning att verksamhetsmålen är tydliga och kända 

för varje enskild medarbetare. Befolknings- och samhällsförändringar som 

väntas kommer att leda till nya klientgrupper med nya behov där krav på 

breddad och fördjupad kompetens hos medarbetarna inom områden som 

psykisk ohälsa, neuropsykiatriska sjukdomar, missbruk och mångfald kommer 

att behövas. 

2.6.11 Pågående insatser 

Individ och familjeomsorgsförvaltningen har sedan hösten 2018 en pågående 

utbildning i systemteori där utbildningen syftar till att förvaltningen ska få ett 

gemensamt arbetssätt utifrån det systemteoretiska och narrativa 

förhållningssättet. Utbildningsinsatsen sker i två olika nivåer, en fördjupad 

tvåårig utbildningsinsats och en förenklad terminslång utbildningsinsats 

beroende på verksamhetensbehov av kompetenshöjning.  Målet är att 

medarbetare inom förvaltningen ska få kompetenshöjning och gemensam 

samsyn genom medskapande och delaktighet. I nuläget har cirka 20 procent 

genomgått något av utbildningens två alternativ medan 30 procent är i 

pågående utbildning. Målet under 2021 är att 50 procent av medarbetarna ska 

ha genomgått utbildningen och att arbetssätt och förhållningssätt börjar 

implementeras i verksamheten. Under hösten 2021 kommer medarbetare att 

erbjudas utbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

2.6.12 Intervjuer med förvaltningens chefer 

Kvalitativ fakta har insamlats genom intervjuer med enhetschefer utifrån 

följande uppdelning: 

 

 Myndighet med krav på akademisk utbildning 

 Insats med krav på akademisk utbildning 
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 Insats utan krav på akademisk utbildning 

 

Myndighet med krav på akademisk utbildning 

För gruppen socionomer med myndighetsutövning inom Barn och unga har det 

under de senaste åren varit en hög personalomsättning och rekrytering har varit 

ständigt pågående. Där har det nu skapats en stabilare personalgrupp med 

efterfrågad kompetens och behovet av tid för yrkeshantverket för att skapa 

trygga möten är större än fortsatt kompetenshöjning. Myndighetsutövning 

inom vuxenområdet har goda förutsättningar gällande sin bemanningssituation, 

men en fortsatt tydlig plan för förvaltningens gemensamma 

kompetensförsörjning av socialsekreterare inom myndighetsutövning är viktig. 

En utmaning för verksamheterna är att hitta kompetenshöjande och 

stimulerande arbetsuppgifter som bidrar till att utveckla verksamheten i ett 

behålla-perspektiv för de medarbetare som har byggt upp erfarenhet utifrån 

verksamhetens behov. Det finns ett behov av ökad förståelse och samverkan 

mellan insats och myndighetsområdet i ett led att använda rätt kompetens i rätt 

tid samtidigt som klienten får rätt matchat stöd.  

 

Insats med krav på akademisk utbildning 

För gruppen insats med krav på akademisk utbildning är personalbemanningen 

god. I det kvantitativa underlaget framkommer att flera enheter har en hög 

medelålder och kommer stå inför omfattande ersättningsrekrytering de 

närmaste åren. Främst är utmaningen inom familjerådgivningsenheten där 

samtliga medarbetare är äldre än 60 år. Utmaningen för denna grupp är främst 

att behovet hos klienterna har förändrats och att nya kompetenser inom 

prevention riktat mot våld och kriminalitet behöver utvecklas för att möta 

dessa.  

 

Insats utan krav på akademisk utbildning 

Inom insats utan krav på akademisk utbildning finns medarbetare med lång 

erfarenhet av yrket men verksamheten har ett förändrat kompetensbehov, 

främst kunskapshöjning inom psykisk ohälsa, neuropsykiatriska sjukdomar och 

missbruk. Utmaningen som denna grupp står inför är att vid kommande 

personalomsättning rekrytera kompetensbaserat utifrån verksamheternas 

förändrade behov samtidigt som befintlig personal behöver utveckla nya 

kompetenser. 

 

 Kompetensgap 

Det har som ovan nämnts periodvis varit svårt att rekrytera personer med rätt 

utbildning (i första hand socionomexamen). Utifrån siffror som visas i 

personalstatistiken i kombination med personalomsättningen framkommer att 

den största utmaningen ligger i att behålla de medarbetare som rekryterats. I 

nuläget finns ett rekryteringsbehov och troligtvis en ökning av grundbemanning 

för att minska sårbarheten vid sjukdom och personalomsättning. Framöver 

kommer antalet ärenden öka och klienternas behov kommer även att bli mer 

omfattande och komplext. Utöver ökad grundbemanning behövs även 



Borås Stad 
Datum 

2021-06-09 
      

      
Sida 

16(24) 

 

påbyggnad av medarbetarnas kompetens inom psykisk ohälsa, neuropsykiatriska 

sjukdomar och missbruk. Utöver den grundläggande kunskapen behövs 

fortsatta kompetensutvecklingsinsatser inom detta område. 

 

 Handlingsplan 

Handlingsplanen bygger på strukturen i ARiUBA-modellen som Borås Stad 

följer vid utformning av kompetensförsörjningsplaner. Som ledande styrning av 

hela arbetet med strategisk kompetensförsörjning ingår också Employer 

Branding som bygger på Borås Stads vision ”Borås 2025” om att stärka och 

utveckla Borås attraktionskraft som arbetsgivare. Handlingsplanen är en 

byggsten i Borås Stads arbete med Employer Branding samt stadens strategiska 

kompetensförsörjning. För att kvalitetssäkra arbetet har Borås Stad valt att 

arbeta utifrån ledningssystemet för kompetensförsörjning, Svensk Standard SS 

624070:2017. En övergripande bild av processen beskriver en cyklisk process 

med kompetensanalys, kompetensplanering, genomförande samt utvärdering. 

Målet är att utifrån verksamhetens analyser av behov och förutsättningar göra 

en förflyttning till rätt kompetens. Borås Stad har beskrivit samverkansnivå som 

att arbetet med kompetensförsörjningsplanen skall ske i nära samarbete mellan 

HR, verksamhet, fackliga organisationer och ytterligare aktörer och att både 

ledning och medarbetare skall vara involverade i arbetet.  

 

 
ARiUBA-modellen används i kompetensplaneringen för utformningen av 

handlingsplanen. För att beskriva de olika delarna i handlingsplanen 

kronologiskt skapar modellen en smart struktur och ARiUBA står för 

Attrahera, Rekrytera, introducera, Utveckla, Behålla och Avveckla. Kedjan 

beskriver en medarbetares olika delar i kontakten med Borås Stad som 

arbetsgivare. För handlingsplanen så behöver vi också göra ytterligare filtrering 

för att bidra till tydlighet i den struktur som arbetet i handlingsplanen leder till. 

Det är dels de verksamhetsområden som beskrivs under rubriken ”organisation 

IFO”, dels de yrkesgrupper som anges under samma rubrik. Som 

verksamhetsområden anges  

 Barn och Unga 
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 Unga vuxna/Vuxen 

 Stödfunktioner: HR, ekonomi, kvalitet och utveckling. 

Som de största yrkesgrupperna anges: 

 Socialsekreterare 

 Behandlingsassistenter 

 Boendestödjare 

 Familjebehandlare 

Ytterligare yrkesgrupper att beakta i planen är: 

 HR-specialist 

 Chefer 

2.8.1 Genomförandeplan 

För samtliga aktiviteter/förslag skall det göras en genomförandeplan på 

operativ nivå. Genomförandeplanen kommer tas fram mot bakgrund av 

handlingsplanen och en funktion som samordnar genomförandeplanen ut i 

organisationen behöver utses. 

 Attrahera 

Borås Stad har ambitioner om att vara en attraktiv arbetsgivare med 

hälsosamma arbetsplatser som erbjuder viktiga och utvecklande jobb. Det 

handlar om att vårda varumärket, skapa meningsfulla och intressanta arbeten, 

ha attraktiva erbjudanden, bra kommunikationer och boendemiljöer. I Borås 

Stad erbjuds heltidsanställning och anställningstrygghet. Förutom lagstiftade 

semesterdagar finns också en möjlighet att växla semesterdagstillägget mot 

ytterligare semesterdagar. Som anställd i Borås Stad får man tillgång till 

personalklubben MerKraft som anordnar aktiviteter för trivsel och en aktiv 

fritid och även möjlighet till friskvårdsbidrag. Hälsoinspiratörer ska finnas på 

förvaltningens samtliga arbetsplatser som en del i strävan efter hälsofrämjande 

synsätt och en hälsosam arbetsplats. Delaktiga och engagerade medarbetare 

som har inflytande på sin arbetsplats blir bättre ambassadörer för sitt arbete. Ju 

större engagemang och inflytande, desto större chans att medarbetaren vill 

stanna och utvecklas i Borås Stad. En god och trevlig arbetsmiljö är en viktig 

faktor både för att begränsa sjukfrånvaron och för att medarbetaren skall kunna 

arbeta och utvecklas ett helt arbetsliv. 

IFO är en del av Borås Stad och dess förutsättningar att attrahera personal. IFO 

har också egna unika förutsättningar inom förvaltningens verksamhetsområde 

och behöver delta i utåtriktade insatser för att attrahera rätt kompetens att söka 

de tjänster som behöver tillsättas inom ramen av planens verkningstid. Ett sätt 

är att skapa ambassadörer via praktikanter som är i utbildning samt att delta på 

seminarier och andra event på högskolor och universitet där relevant utbildning 

finns. 
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Organisationsnivå 

Ledningsgrupp samt nämnd behöver vara aktiva i Borås satsningar på 

utåtriktade aktiviteter. Skapa kontakt med högskolor och universitet för 

marknadsföring och föreläsning om IFOs verksamhet i Borås. Etablera 

arbetsgivarvarumärke som begrepp. 

Operativ nivå (chef) 

Delta på aktiviteter bestämd på operativ nivå såsom seminarier och mässor. Att 

vara drivande i arbetet med medarbetarna för att skapa så bra arbetsplats som 

möjligt för att på så sätt göra personalen till ambassadörer som gärna blir goda 

exempel. Etablera arbetsgivarvarumärke som begrepp. Arbeta fram 

genomförandeplan för nedan angivna aktiviteter. 

Medarbetare 

Delta på aktiviteter bestämd på organisationsnivå samt operativ nivå. Identifiera 

medarbetare som kan medverka som ambassadörer kopplat till aktiviteterna 

nedan.  

Aktiviteter/förslag 

 Utveckla marknadsföring riktat till socialsekreterare 

 Arbeta fram strategi för användning av sociala medier kopplat till 

arbetsgivarevarumärket 

 Se över och uppdatera karriärsidorna på boras.se 

 Kompetensförstärkning på förvaltningen avseende sociala medier och 

kommunikation 

 Delta på externa och interna arrangemang/mässor för att marknadsföra 

IFO som arbetsplats 

 Erbjuda verksamhetskopplade studier på deltid med bibehållna villkor 

 Fortsätta med och utveckla arbetet med VFU för att rekrytera efter 

avslutad utbildning 

 Rekrytera 

Rekrytering handlar om att göra en professionell rekryteringsprocess där alla 

som är i kontakt med förvaltningen blir behandlade lika, får en positiv 

upplevelse av organisationen och dess värderingar. Rekryteringsprocessen är ett 

tillfälle för marknadsföring i syfte att stärka varumärket. Målet är att alla 

sökande, även de som inte erbjuds arbete, återkommer vid ny rekrytering och 

för en positiv upplevelse av förvaltningens rekryteringsprocess vidare. 

För att lyckas med rekrytering krävs en bra utformad kravprofil som speglar 

organisationens behov och den sökandes kompetens. För att kvalitetssäkra 

rekryteringsprocessen använder förvaltningen Borås Stads verktyg och modeller 

för kompetensbaserad rekrytering vid samtliga rekryteringar. Berörda 

medarbetare får utbildning i aktuella verktyg och modeller. Mångfald i form av 

kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga förutsättningar är en 

styrka som förvaltningen ska ta tillvara. Enligt Borås Stads plan för lika 
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rättigheter och möjligheter är flerspråkighet och interkulturell kunskap 

meriterande. 

Organisationsnivå 

Skapa förutsättningar för samarbete med interna och externa myndigheter och 

förvaltningar för framtagning av statistik och underlag i arbetet med 

nedanstående angivna aktiviteter. 

Operativ nivå (chef) 

Att i samverkan och ordinarie utvecklingsarbete systematisera information och 

kartläggning för att skapa förutsättningar att förverkliga de aktiviteter som 

anges inom området rekrytera. Arbeta fram genomförandeplan för nedan 

angivna aktiviteter. 

Medarbetare 

Vara aktiva och delaktiga i de aktiviteter som föreslås i den framtagna 

genomförandeplanen samt agera ambassadörer i kontakt med potentiella 

framtida medarbetare. Vara aktiva i det inofficiella rekryteringsarbetet. 

Aktiviteter/förslag 

 Identifiera och utveckla kravprofiler för de olika yrkesrollerna 

 Ta fram jämförandemodell av löner och villkor mellan Borås Stad och 

ur rekryteringsperspektiv konkurrerande kommuner 

 Förstärk organisation inom HR med fokus kommunikation för 

kvalitetssäker rekrytering och marknadsföring 

 Kompetensutveckling inom rekrytering för förvaltningens chefer 

 Skapa tydlighet i vem som gör vad i en rekryteringsprocess, vilken 

service kan man förvänta sig från HR? 

 Skapa en rekryteringsgrupp som jobbar främst riktat mot 

socialsekreterare 

 Informera och aktivera medarbetarna om aktuell rekryteringsbonus 

 Introducera 

Som nyanställd är det viktigt att få en genomtänkt och bra introduktion för att 

så snabbt som möjligt kunna arbeta effektivt och leva upp till de förväntningar 

som uppdraget innebär. Syftet är att skapa goda förutsättningar för 

medarbetaren att fungera i sin nya befattning. Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen ska se till att alla nyanställda får de bästa 

förutsättningarna för att göra ett gott arbete. Alla som fått en 

tillsvidareanställning inom förvaltningen ska delta i en introduktion. En väl 

förberedd, planerad och strukturerad introduktion skapar en känsla av att vara 

väntad och viktig, vilket i sin tur skapar engagerade medarbetare. Rutin för 

introduktion på arbetsplatsnivå inom verksamheterna ska ses över för att öka 

kvalitet och likställdhet över förvaltningen. Som nyanställd finns höga 

förväntningar och förhoppningar om sin nya tjänst. Introduktion är den fas i 

ARiUBA-modellen som chefer inom IFO beskriver som den mest fungerande. 
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Organisationsnivå 

Följa utvecklingen i arbetet med att introducera nya medarbetare dels inom 

andra förvaltningar och Borås Stad centralt, dels externt för att tidigt vara med 

att ta in ny inspiration för att utveckla introduktionen. 

Operativ nivå (chef) 

Vara aktiva i introduktionsarbetet och följa angivna rutiner och policys. Arbeta 

fram genomförandeplan för nedan angiven aktivitet. Genomföra översyn för att 

göra introduktionen mer verksamhetsspecifik. Vidareutveckla 

introduktionsplanerna för de yrkeskategorier som idag har särskilda 

introduktionsplaner.  

Medarbetare 

Vara aktiv och delta i introduktionsarbetet för att ge nya medarbetare så bra 

introduktion som möjligt och skapa en välkomnande känsla.  

Aktiviteter/förslag 

 Utveckla och hålla fast vid gällande rutiner och aktiviteter kopplade till 

introduktion av nyanställda 

 Översyn verksamhetsspecifik arbetsplatsintroduktion samt 

yrkesintroduktion 

 Följa utvecklingen av digitala verktyg kopplat till introduktion 

 Utveckla och Behålla 

Utveckla och behålla kompetens innebär att ta hand om medarbetare och den 

kompetens som redan finns i förvaltningen. Det handlar om att systematiskt 

arbeta för en god arbetsmiljö, gott ledarskap/medarbetarskap, god 

löneutveckling, möjlighet till karriär och kompetensutveckling samt att erbjuda 

attraktiva förmåner. För att utveckla verksamhetens samt medarbetarnas 

kompetens i önskad riktning för att nå verksamhetens mål behövs systematiskt 

arbete med kompetensförsörjningsplanen för att omsätta den i praktiken. I 

arbetet att ta fram kompetensförsörjningsplanen ingår momenten att titta på 

dåtid och nutid och utifrån det underlaget och en beskrivning av åt vilket håll 

kompetensförflyttningen skall göras, göra en prognos med aktiviteter som 

verksamheten tror gör att den åstadkommer den önskade förflyttningen. 

Systematiken ligger i att återkommande i dialog med samtliga verksamhetsdelar 

på IFO (från nämnd till medarbetare) hålla målbilden aktuell och regelbundet 

mäta och utvärdera förflyttningen. Då de kompetensförflyttande aktiviteterna är 

baserat på prognoser skall det finnas möjlighet att justera dessa utmed perioden 

som planen omfattar för att kunna möta nya aktuella utmaningar.   

Organisationsnivå (nämnd/ledningsgrupp) 

Nämnd och ledningsgrupp har olika ansvar i ledningen av verksamheten men 

lika starkt bidragande för att göra kompetensförflyttningar möjlig. De 

tillsammans skapar de organisatoriska samt ekonomiska ramarna och var för sig 

också ledarskap för förvaltningen och medarbetarna. Ledningsgruppen har ett 

drivningsansvar att hålla i arbetet med kompetensförsörjningsplanen på 

verksamhetsnivå. De skall systematiskt kommunicera med chefer, medarbetare 
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och fackliga ombud genom information, dialog och förhandling gällande de 

kompetensförlyttande aktiviteterna som bestäms. 

Operativ Nivå (Chef) 

Ta fram genomförandeplan för samtliga aktiviteter och förslag. Genomföra 

analyser och undersökningar samt ta fram beslutsunderlag för de satsningar 

som anges.  

Medarbetare 

Vara delaktig i förvaltningens arbete och medverka i de aktiviteter som bestäms 

av operativ nivå.  

Aktiviteter/förslag - utveckla 

 Ta fram en grundkompetensprofil för samtliga befattningar och skapa 

ett måldokument hur dessa skall vara om 5 år 

 Kartläggning och strategi för vilken typ av utbildningar som 

medarbetarna behöver inom en femårsperiod 

 Identifiera vilka specialistkompetenser samt utbildningar som olika 

befattningar behöver 

 Erbjuda verksamhetskopplade studier på deltid med bibehållna villkor 

 Skapa förutsättningar för arbetsrotation för att utifrån ett övergripande 

Borås Stad-perspektiv skapa kompetensutveckling och bredda 

kunskapen hos medarbetarna 

 Ta fram jämförandemodell av löner och villkor mellan Borås Stad och 

ur rekryteringsperspektiv konkurrerande kommuner. Undersöka behov 

av speciella lönesatsningar för särskilt konkurrensutsatta yrkesgrupper 

 Se över effekterna av KAL-planens implementering ur ett 

lönestrategiskt perspektiv 

 Se över samt utveckla det administrativa stödet för främst 

socialsekreterarna bland annat genom ny teknik och programvaror 

såsom videokonferenser. 

 Se över hur de arbetssätt som ny teknik och programvaror såsom 

videokonferenser kan medföra. 

 Undersöka de organisatoriska förutsättningarna för chefer 

 Utveckla det nära ledarskapet genom stöd i det vardagliga arbetet och 

skapa utrymme för chefer att vara nära sina medarbetare 

 Skapa verktyg för att undersöka och kontrollera ärendemängd och 

genom det få en indikation på berörda medarbetares arbetsbelastning 

 Utveckla metodhandledning och tydliggöra titel, roller och uppdrag 

 Vara mer aktiv med medarbetare som visar intresse och talang för 

ledarbefattningar med att söka till internutbildningen ”Framtidens chef” 
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 Fortsätta och informera och stödja medarbetare för 

socionomauktorisation. Borås Stad står för avgiften 

 För medarbetare som närmar sig pensionsavgång, ta dialog om 

anpassning och/eller förändring av arbetet för att ge möjlighet att 

förlänga yrkeslivet och behålla värdefull kompetens och erfarenhet 

 Avveckla 

Avveckla handlar om att ha en planering och förberedelse inför att medarbetare 

av olika orsaker väljer att lämna förvaltningen. Det kan vara medarbetare som 

går i pension eller söker sig vidare till nya utmaningar. Äldre medarbetare med 

lång arbetslivserfarenhet är en viktig resurs som ska tas tillvara. 

Pensionsavgångar kan ganska enkelt förutses och därför behöver förvaltningen 

erbjuda möjligheten att förlänga yrkeslivet genom att erbjuda andra 

arbetsuppgifter som gör att medarbetaren fysiskt och/eller psykiskt kan/vill 

fortsätta arbeta. Strukturerade avslutssamtal är viktigt att genomföra med 

medarbetare som på olika sätt väljer att lämna förvaltningen. Samtalen kan 

utmynna i förslag på förbättringar och ökar kunskapen kring att vara en 

attraktiv arbetsgivare.  

Organisationsnivå 

Följa bemanningsutvecklingen och reagera på de signaler och information i 

samband med att medarbetare väljer att lämna sin anställning och det ej beror 

på naturlig avgång.  

Operativ nivå (chef) 

Intervjua efter mall de som lämnar verksamheten oberoende av avgångens art 

för att samla information för framtida utvecklingsarbete. Administrera och 

genomföra avtackningar. Vid behov genomföra GAP-analys för att eventuellt 

täcka kompetensgap vid kompletteringsrekrytering. 

Medarbetare 

Respektera och stötta medarbetares val att lämna verksamheten och delta i 

avtackningsaktiviteter. 

Aktiviteter/förslag 

 Genomföra strukturerade avslutningssamtal och skapa en tydlig rutin 

för hur dessa rapporteras in till HR 

 Genomföra Gap-analys för eventuell omställning av kompetens i 

organisationen 

 Genomför avtackningar 

 Titta över möjlighet att ha kompetensöverförande aktiviteter 

 

 Verksamhetens resultat/utvärdering 

Utvärdering sker regelbundet i anslutning till arbetet med 

genomförandeplanerna. Utvärderingen skall innehålla kontroll av måluppfyllelse 

och hur aktiviteterna och planerna håller sig till tidsplan. Resultatet är en viktig 
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del i arbetet i kompetensförsörjningen och skall skapa drivkraft i vidare 

utveckling och förbättring av kompetensförsörjningen på Individ och 

familjeomsorgsförvaltningen.  
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Rapportering av Individ- och familjeomsorgsnämndens 

personuppgiftsbehandlingar 2021 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna sammanställningen 

av Individ- och familjeomsorgsnämndens personuppgiftsbehandlingar för 2021 

och lägga den till handlingarna.  

Ärendet i sin helhet 

Dataskyddsförordningen artikel 30 ställer krav på att varje 

personuppgiftsansvarig ska föra ett register över personuppgiftsbehandlingar 

som utförs i den verksamhet som den personuppgiftsansvarig ansvarar för. För 

kommuner är det varje nämnd som har självständigt verksamhetsansvar som 

räknas som personuppgiftsansvarig. Nämnden får årligen en rapportering med 

en sammanställning över de personuppgiftsbehandlingar som sker inom 

nämndens ansvar.  

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av Individ- och familjeomsorgsnämndens 

personuppgiftsbehandlingar 2021                 

Samverkan 

Ärendet har samverkats med fackliga parter den 17 februari 2022. 

Beslutet expedieras till 

1. Individ- och familjeomsorgsnämndens dataskyddsombud. 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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Sammanställning av Individ- och familjeomsorgsnämndens 

personuppgiftsbehandlingar 2021 

Inledning 

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft 
25 maj 2018 och gäller i hela EU. GDPR har till syfte att skapa en enhetlig och 
likvärdig nivå av skydd vid behandling av personuppgifter. Begreppet "behandling" 
omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är nämnden för 
myndigheten. För att fullgöra och underlätta ansvaret som personuppgiftsansvarig 
delegerar myndigheten den operativa hanteringen av personuppgifter till en tjänsteman 
inom förvaltningen.  

Kontaktuppgifter 

Personuppgiftsansvariga är nämnden för individ-och familjeomsorgsförvaltningen 

ifo@boras.se 

Dataskyddsombuden är Dan Bodin och Magnus Blomqvist 

dso@borasregionen.se 

Behandling av personuppgifter (personregister)  

Antal registrerade personuppgiftsbehandlingar  

 
Personuppgiftsbehandlingar registreras i systemet Draft IT. 
I systemet har vi samlad information hur vi arbetar/hanterar personuppgifter, 
gallringstid och vilka lagar som stödjer verksamheterna vid arbete med 
personuppgifter. 
Vi har 123 st registrerade personuppgiftsbehandlingar. Det är hur vi hanterar 
informationen i verksamhetssystem, pärmar, mappar till anteckningsblock i våra 
verksamheter. 

 

Antal 2021 123 st 

mailto:ifo@boras.se
mailto:dso@borasregionen.se
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Antal personuppgiftsincidenter     

 

Genomförda aktiviteter 2021 

 
EU:s dataskyddsförordning trädde i kraft 25 maj 2018. Tillsyn för år 2020 har 
genomförts ihop med dataskyddsombuden. 8 åtgärder som behöver ordnas till 2021 
 
Förvaltningen arbetar fortlöpande med anpassningar i verksamheterna till nya 
dataskyddsförordningen. Inga avvikelser har framkommit.  
 
Under året har det till förvaltningen inkommit 4 st. förfrågningar från medborgare 
som vill veta vad som finns registrerat om dem. 
 

Planerade aktiviteter 2022 

 
Fortsätta arbetet med anpassningar i verksamheterna till nya dataskyddsförordningen.  
 

Ny lansering av GDPR och informationssäkerhetsarbetet. 

Alla på vår förvaltning ska gå igenom en kort utbildning digitalt gällande GDPR och 

informationssäkerhet. Utbildningen av informationssäkerheten pågår just nu för alla 

där man får varannan vecka ett mail med lite fakta och frågor som tar ca 2-5 min. 

Alla personuppgiftsbehandlingar ska läggas över till Stratsys där har man bättre 

översyn över informationen. 

Antal personuppgiftsincidenter  2 st 

 
Två personuppgiftsincident blev inrapporterad 2021. 
 
En socialsekreterare skrev ut en utredning som hamnade på fel 
förvaltning. 
Efter utredningen kom vi fram till ihop med 
dataskyddsombuden och informationssäkerhetsansvarig att i 
detta fall inte behövde anmäla vidare till datainspektionen. Då 
informationen inte hade spridits vidare utan den strimlades 
omedelbart och anmäldes till vår förvaltning att man skrivit ut på 
fel skrivare. 
Åtgärder var att gå igenom vilka skrivare man har på sin dator 
och ta bort dem skrivarna som inte behövs. Att nya personer 
som börjar på vår förvaltning från annan förvaltning går igenom 
sina skrivare på datorn. 
 
Den andra incidenten handlade om verksamhetssystemet Samsa. 
Där uppgifter blev synliga för alla som hade behörighet i 
systemet men åtgärdades rätt snabbt. Denna incident anmäldes 
till datainspektionen. 
Samsa är ett system där man har kontakt med VGR där man kan 
se inskrivningar och utskrivningar av klienter. 
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Initiativärende- utredning om behov av en 

tillnyktringsenhet i Borås 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka initiativärendet.  

Ärendet i sin helhet 

Moderaterna och Kristdemokraterna har i maj 2021 lämnat ett initiativärende 

avseende tillnyktringsenhet i Borås Stad. I initiativärendet anges att avsikten med 

en tillnyktringsenhet är att kunna erbjuda människor med missbruksproblematik en 

god omvårdnad och tillnyktring med god medicinsk säkerhet samt möjlighet att ta 

sig ut ur beroendet. Utifrån detta läggs ett förslag att ge förvaltningen i uppdrag att 

utreda behov och förutsättningar för en tillnyktringsenhet 

 

Behovet och möjligheten att skapa en tillnyktringsenhet Borås har varit föremål för 

dialog och övervägande vid flera tillfällen i Borås, senast samtidigt som Individ- 

och familjeomsorgsnämnden bildades 2017. En dialog och ett avgränsat arbete 

gjordes i samarbete mellan Vuxenpsykiatriska enheten vid Södra Älvsborgs sjukhus 

och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Vid detta tillfälle kunde man se ett 

behov av och stora fördelar med en tillnyktringsenhet i Borås. Det fanns då inte ett 

intresse eller förutsättningar från region för att gå vidare med frågan. 

 

Grunden i en tillnyktringsenhet är att de personer som tas om hand på 

tillnyktringsenheten behöver och får medicinsk övervakning under tiden som 

de tillnyktrar från alkohol- och/eller narkotikaanvändning. De kommer dit 

själva eller med hjälp av polis, socialtjänst eller anhöriga. Polisen kan ha 

omhändertagit personen enligt lagen om omhändertagande av berusade 

personer (LOB), samtidigt som personen är i för dåligt fysiskt tillstånd för att 

befinna sig i en polisarrest. På en tillnyktringsenhet får personen vård och 

medicinsk övervakning under en avgränsad tidsperiod, ofta 24-48 timmar. 

Detta innebär en högre medicinsk säkerhet än om personen hade varit i en 

polisarrest samtidigt som det ger möjlighet att påbörja ett motivationsarbete för 

att bryta missbruket och ta emot annan behandling. Tillnyktringsenheter startar 

alltid i samverkan mellan kommun och region där regionen har en central och 

avgörande roll i och med att det handlar om medicinska insatser. Centralt är 

dock att tydliggöra om det kan få de effekter som man önskar med att kunna 

komma in med insatser och motivation tidigare samtidigt som det ger en 

medicinskt säkrare tillnyktring. 
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Dialog har förts med Västra götalandsregionen, Södra Älvsborgs sjukhus, 

Polismyndigheten samt i Närvårdssamverkan för att kartlägga hur övriga 

kommuner i Sjuhärad ställer sig till frågan om en tillnyktringsenhet. Vi har som 

första steg gjort en form av avgränsad förstudie för att få underlag om det finns 

intresse av och förutsättningar för att gå vidare med en mer omfattande 

utredning.     

 

Av detta arbete har framkommit att Södra Älvsborgs sjukhus inte upplever 

något eget tydligt behov av en tillnyktringsenhet och ser inte i dagsläget att det 

finns skäl att utreda frågan vidare genom en fördjupad utredning om en 

uppstart av en tillnyktringsenhet. Närvårdssamverkan ger inget vidare uppdrag 

för att utreda frågan vidare. Polismyndigheten bedömer utifrån sitt uppdrag att 

det inte finns ett tillräckligt underlag med personer som de kommer i kontakt 

med som är aktuella för en specifik tillnyktringsenhet som man inte hanterar i 

nuvarande form inom polismyndigheten. Verksamheten inom Vuxen 

myndighet hos Individ- och familjeomsorgsförvaltningen delar inte den bilden 

utan kan se behov av en enhet men en tillnyktringsenhet kräver ett samarbete 

där samtliga kommuner i ett län ingår i upptagningsområdet för en enhet. Då 

övriga viktiga parter i dagsläget inte ser behovet av en fortsatt fördjupad 

utredning bedöms det inte finnas förutsättningar för att gå vidare med en mer 

omfattande utredning. Det som utmynnat i samverkan är att aktuella parter, 

IFO, Polismyndigheten och Vuxenpsykiatrin ska fokusera på att etablera ett 

samarbete för gemensamma frågor som rör målgruppen. På sikt kan detta 

utmynna i tydligare underlag och en samstämmighet mellan involverade 

huvudmän och kommuner om ett behov av en tillnyktringsenhet.  

 

Utifrån den initierade samverkan ges verksamheten i uppdrag att under första 

kvartalet 2023 återkomma med en ny rapport kring hur samverkan utvecklas 

samt aktuellt ställningstagande till frågan om tillnyktringsenhet.   

Samverkan 

Ärendet har samverkats den 17 februari 2022. 

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering. 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 2022-02-22 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-20 § 10 Hantering av inköpskostnader 

för skyddsmaterial     

2. Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-20 § 11 Riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning     

3. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 2022-01-25 § 8 Handbok för trygghet 

i offentlig miljö, Borås Stad 

4. FSG-protokoll 2022-01-19  
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Delegationsbeslut 2022-02-22 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Socialutskott 2021-12-21 Protokoll 

Socialutskott 2022-01-20 Protokoll 

Socialutskott 2022-02-03 Protokoll  

 


