
    2018-02-12

    
     
  
 
KALLELSE/FÖREDRAGNINGLISTA 
 
 
 
Tid Tisdag den 20 februari 2018, kl 14.00 
 
Plats Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
 Österlånggatan 74, plan 2, lokal Pinocchio 
  

 Sammanträdet är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som avser 
myndighetsutövning eller sekretess) 

 
Ledamöter Mats Tolfsson (S), ordförande 
 Urban Svenkvist (M), förste vice ordförande  
 Eva Axell (S), andre vice ordförande  
  Muharrem Binaku (S) 
 Ninni Dyberg (S) 
 Inger Landström (V) 
 Kristina Ramsälv Waldenström (MP) 
 Patric Cerny (L) 
  Mattias Danielsson (C) 
 Lars Lyborg (KD)    
 Leif Häggblom (SD)  
  
Ersättare Tord Andersson (S) 
 Marianne Hermansson (S) 
  Rauno Kekkonen (S) 
 Linnéa Boström (S) 
 Maria Hyllstam (MP) 
 Magnus Winblad (V) 
 Mattias Karlsson (M) 
 Britt-Marie Halldén (L) 
 Valéria Kant (KD) 
 Sven-Erik Håkansson (C)    
 Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 
 

 

Gruppmöten  
Gruppmöten för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: 

Rödgröna   2018-02-15, kl 17.00, Österlånggatan 74, våning 2, lokal Pinocchio 
Alliansen   2018-02-15, kl 16.00, Österlånggatan 74, våning 2, lokal Fauna 
SD  2018-02-16, kl 13.00, Österlånggatan 74, våning 2, lokal Bodhi 
  



    2018-02-12

    
     
  
 
 
 
 
 
Ärenden  
 
1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare. 
 Förslag till justerare: Urban Svenkvist (M) med Inger Landström (V) som ersättare. 

 
 

2. Information från förvaltningschefen 
 

 
3. Årsredovisning 2017    
 IFON2018-00014 
 
 
4. Uppföljning av intern kontrollplan 2017 
 IFON 2018-00015  
 
 
 
5. Intern kontrollplan 2018  
 IFON2018-00016 
 
 
6. Komplettering av delegationsordning 2018  
 IFON2017-00239 
 
 
7. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS  

kvartal 4, 2017 
 IFON2017-00185  
 
 
8. Nationella brukarundersökningen    
 IFON 2018-00012 
 
 
9.  Nationella hemlöshetskartläggningen     
 IFON2018-00013  
 
 
10.  Redovisning av inkomna synpunkter 2017  
 IFON 2018-00018  
  
 
11. Val av ersättare till Socialutskott 
 IFON 2018-00031 
 



    2018-02-12

    
     
  
 
 
12. Sekretessärenden    Separat utskick  
 A. Nedläggning av utredning gällande faderskap  
 B. Nedläggning av utredning gällande faderskap  
 C. Yttrande enligt 4 kap 10 § FB, utländsk adoption  
 D. Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 6 kap 8a § FB  

E. Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 6 kap 8a § FB 
F. Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 6 kap 8a § FB 
G. Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 6 kap 8a § FB 
H. Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad 6 kap 8a § FB 
I. Utredning för yttrande enligt 6 kap 9 § FB  

 
 
 
 
 
Anmälningsärenden  
  
Inkomna skrivelser  

1. Inga.  
 
 
 

Delegationsärenden 
Delegationsrapporter från verksamheten  

1. IFO Vuxen Myndighet, 2018-01-01 – 2018-01-31 
2. IFO Barn och unga Myndighet, 2017-12-01 – 2017-12 31 
3. IFO Barn och unga Myndighet, 2018-01-01 – 2018-01-31  
4. IFO Barn och unga Myndighet, 2018-02-01 – 2018-02-28 
 

 
 
Övriga delegationsbeslut  
 

5. Lex Sarah – risk för missförhållande  
6. Utredning Lex Sarah  
7. Protokoll Socialutskott, 2018-01-18 
8. Protokoll Socialutskott, 2018-02-01  

  
 

 
Mats Tolfsson (S) 
Ordförande 
 
 
Anmäl förhinder till Margareta Jensholm, 033-35 70 73, margareta.jensholm@boras.se  
 
 

mailto:margareta.jensholm@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 

 

 

Hans Abrahamsson 
Handläggare 
033 353511 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-02-20 

Instans 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00014 1.1.3.1 
 

  

 

Årsredovisning 2017 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna årsredovisningen 
för 2017 samt att översända denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen        

Sammanfattning  
Individ- och familjeomsorgsnämnden lämnar här sin första årsredovisning efter 
det första verksamhetsåret i den nya organisationen.  Årsredovisningen bifogas.            

Beslutsunderlag 
Årsredovisningen 2017 

Samverkan 
Samverkan har skett vid FSG 2018-02-08. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 
 
 

 

Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 

 



 
 

 
 

Årsredovisning 2017 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

 

 
 

 

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Årsredovisning 2017 2(18) 

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 Livskraftig stadskärna ............................................................................................. 6 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt .................................................................... 6 

3.4 Ekonomi och egen organisation ............................................................................. 6 

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

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

4.2 Budgetavvikelse ................................................................................................... 10 

4.3 Verksamhetsanalys .............................................................................................. 11 

5 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser ..................... 16 

6 Verksamhetsmått ..................................................................................... 17 

6.1 Individ- och familjeomsorg. ................................................................................... 17 

7 Investeringar ............................................................................................. 18 

 

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Årsredovisning 2017 3(18) 

1 Inledning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för uppgifter inom Socialtjänstlagen som omfattar barn 
och familj och vuxna i behov av stöd och insatser, kommunal hälso- och sjukvård inom området, samt 
mottagande av ensamkommande barn. Nämnden arbetar för att all vård som ges med stöd av 
socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete med berörda och med den unges, eller när den gäller arbetet 
med vuxna, dennes behov i fokus. Med tidiga insatser i öppen vård i närmiljön. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för följande verksamheter: 

- Myndighet barn och unga, vuxna, unga vuxna 

- Familjehemsvård 

- Familjerätt 

- Familjerådgivning 

- Barnahus Älvsborg - värdkommun och ett samarbete mellan Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, 
Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda kommuner. En verksamhet där 
socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samverkar kring barn som misstänks vara utsatta för 
brott. 

- Öppenvård barn och unga, vuxna 

- Fältverksamhet 

- Boende unga, ensamkommande barn, vuxna 

- Socialjour - värdkommun och ett samarbete mellan Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga och 
Ulricehamns kommuner. 

- Krisstöd vid allvarlig händelse 

Individ- och familjeomsorgsnämnden består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Nämnden har 
delegerat ansvar för beslutsfattande i vissa individärenden till två utskott; utskott barn och unga och 
utskott vuxen. 
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2 Viktiga händelser under året 
Första året med en ny nämnd och förvaltning i Borås Stads nya organisation har med gemensamma 
ansträngningar gått bra för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Målsättningen gällande likvärdig 
och rättvis service till invånarna, samt förbättrad effektivitet har vi kunnat möta genom att 
verksamheter ger en styrka med personal och kompetens samlad. 

Förvaltningen har genomfört tre flyttningar in till nya lokaler för olika verksamheter. Verksamheterna 
är dock inte samlade i samma fastighet vilket är försvårande för ett effektivt samarbete och en 
kostnadsnackdel. Därtill kommer att verksamheterna är trångbodda i sina nya lokaler vilket påverkar 
arbetsmiljön. Därför kommer förvaltningens behov av en samlad lokallösning vara en fortsatt viktig 
fråga att lösa. 

Asylverksamheten har varit föremål för ett stort omställningsarbete till följd av kraftigt minskat inflöde 
efter inrättandet av gränskontroller. Även beslut om nytt ersättningssystem med sänkta 
ersättningsnivåer och förändrat ansvarstagande från socialtjänsten till den unges eget ansvar har 
inneburit omställning av lokaler, verksamhetsinnehåll, personal, samt flytt mellan insatser för 
ungdomarna. 

Utifrån antaget Program för Barn- och ungdomsvården har verksamheten arbetat vidare med aktiviteter 
inom områden helhetssyn och medskapande för att möjliggöra programmet. 

Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att under året att utveckla Förstärkt familjehemsvård 
genom att öka stödet till familjehemmen med hjälp av utökat antal tjänster, förstärkt utbildning till 
dessa, stöd för placerade barns skolgång och tandvård. 

Entreprenaden med Nytida för personer med samsjuklighet förlängdes ett år. 

Verksamheterna Cedern och Socialjouren har varit föremål för översyn under året och det kommer att 
innebära fortsätt utvecklingsarbete framöver. 

Samarbetet inom Socialtjänstklustret har bland annat inneburit en gemensam arbetsgrupp med Sociala 
omsorgsförvaltningen för att se över möjligheten att tillskapa Chef i beredskap för verksamheter som 
bedrivs dygnet runt. Detta för att säkerställa och tydliggöra arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar för 
förvaltningarna, samt att omedelbart vidta åtgärder vid allvarliga missförhållanden kvällar, nätter och 
helg. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Målvärde 
2017 

Utfall År 
2017 

 Antal genomförda 
medborgardialoger. 

  1 1 

Antal genomförda medborgardialoger. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har genomfört en medborgardialog under hösten på 
Viskastrandsgymnasiet. Politiker ur nämnden besökte skolan under ett antal timmar och fanns 
tillgängliga för frågor och samtal kring socialtjänsten. I samband med besöket fick elever på skolan 
möjlighet att svara på en enkät om socialtjänsten. Syftet med Medborgardialogen var att särskilt möta 
ungdomar i åldern 16-19 år för att få en dialog och inblick i hur de ser på socialtjänst, vad de vet om 
vilken hjälp och insats som ges via Individ- och familjeomsorgen och hur man vill få information och ta 
kontakt med socialtjänsten om och när man behöver detta. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2017 Kommentar År 2017 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att utreda införande av ett 
stödboende för personer som har 
varit i missbruk. 

 Nämnden har utifrån uppdraget utrett frågan och 
beslut har fattats att starta upp ett drogfritt 
stödboende under senare delen av 2018. 
Nämnden har gjort en framställan till 
Lokalförsörjningsförvaltningen utifrån behovet av 
gemensamhetsutrymmen och lägenheter till 
stödboendet. 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att, inom ramen för sitt 
samordningsansvar, klargöra samt 
tydliggöra mandat och 
befogenheter kopplat till 
biståndsbeslut om sociala bostäder. 

 Nämnden har i samarbete med andra berörda 
nämnder gett i uppdrag till en arbetsgrupp att 
komma med förslag på hur handläggningen 
kring sociala bostäder ska tydliggöras. För 
närvarande är mandat och befogenheter delade 
mellan Individ- och familjeomsorgsnämnden och 
Arbetslivsnämnden. Arbetsgruppen har arbetet 
med ett förslag till en boendesocial enhet och 
boendesocial insats som gör att utredning, 
beslut och insatser kring sociala kontrakt blir 
tydligare. 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att utreda hur vi på bästa 
vis kan samordna bostäder åt de 
som nu är utanför 
bostadsmarknaden. 

 Ett arbete har inletts under 2017 för att 
samordna anskaffning av bostäder till de som 
står utanför bostadsmarknaden. Syfte är att 
tillskapa en väg in för Bostadsbolagen till Borås 
stad för denna målgrupp samt en väg för Borås 
stad till bostadsbolagen när det gäller 
anskaffning av bostäder för de som av olika skäl 
har svårt att komma in på bostadsmarknaden. 
Arbetet beräknas ta fram förslag till samordning 
under första halvan av 2018. 
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3.2 Livskraftig stadskärna 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Målvärde 
2017 

Utfall År 
2017 

 Antal personer i en 
hemlöshetssituation som får eget 
förstahandskontrakt med hjälp av 
socialtjänsten. 

17 21 17 17 

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med 
hjälp av socialtjänsten. 
Målvärdet är uppnått och baseras på personer, som haft ett andrahandskontrakt och som fått ett eget 
kontrakt med hjälp av boendesociala insatser. 
 
Möjligheten att få ett eget kontrakt påverkas av situationen på bostadsmarknaden men även på att de 
som har övergångslägenheter står allt längre ifrån den ordinarie bostadsmarknaden. Nämnden har 
sedan två år tillbaka riktade insatser för att kunna ge stöd utifrån de individuella behov som våra 
klienter har. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2017 Kommentar År 2017 

När staden arrangerar konferenser, 
bokar hotell och köper mat ska 
Svanen-, Krav- och 
Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel 
efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 Vid de konferenser som gjorts har detta 
efterfrågats och även kontrollerats i samband 
med genomförandet av konferensen. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2015 Utfall 2016 Målvärde 
2017 

Utfall År 
2017 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

  6,4 6,6 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

  12 15,3 

 Hälsa – friska medarbetare under 
ett år i % av andel anställda. 

  38 35,5 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Sjukfrånvaron varierar kraftig mellan olika enheter, vilket uppmärksammas och något som ansvariga 
chefer arbetar med beroende på problematik och omfattning. Situationen är liknande när det gäller 
variationer kring andel friska medarbetare under ett år. 
 
Antalet timavlönande är framförallt kopplad till verksamheten boende för ensamkommande barn som 
under året varit föremål för ett stort omställningsarbete som fortsätter in på år 2018 för att sedan 
stabiliseras. Detta har inneburit en rörlig personalsituation vilket tidvis ökat behovet av timavlönande. 
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2015 Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse 

Statsbidrag   163 765 163 484 -281 

Avgifter och övriga 
intäkter   77 316 79 500 2 184 

Summa intäkter   241 081 242 984 1 903 

Personal   -228 338 -211 003 17 335 

Lokaler   -26 620 -25 526 1 094 

Övrigt   -244 862 -250 376 -5 514 

Kapitalkostnader   -47 -47 0 

Summa kostnader   -499 867 -486 952 12 915 

Buffert (endast i 
budget)   -2 614 0 2 614 

Nettokostnad   -261 400 -243 968 17 432 

Kommunbidrag   261 400 261 400 0 

Resultat efter 
kommunbidrag   0 17 432 17 432 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

  0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel   0 17 432 17 432 

Ackumulerat resultat   0 0 0 

Resultatanalys 
Individ- och familjeomsorgsnämnden gjorde ett minusresultat med 4 819 tkr. 

Central administration gjorde ett överskott med 1 808 beroende på att alla tjänster under kvalitet och 
utvecklingsenheten inte har varit tillsatta under året. 

Politisk verksamhets överskott blev ett överskott med 406 tkr. Främst beroende på att alla ledamöter 
inte var närvarande vid alla nämndmöten. 

Allmän IFO-verksamhet gjorde ett överskott med 3 617 tkr. Myndighetsutövning vuxen och unga 
vuxnas överskott blev 2 781 tkr beroende på att alla tjänster inte var tillsatta (socialsekreterare) under 
året. Myndighetsutövning barn och unga gjorde ett underskott med 205 tkr. Verksamhetens överskott 
på ej tillsatta tjänster (socialsekreterare) blev 6 539 tkr, för att verksamheten då ska fungera köptes det 
in personal från bemanningsföretag till en summa av 6 968 tkr. Övrig verksamhet under barn och familj 
plus 224 tkr. Verksamheten har också under år 2017 fått statsbidrag på 1 739 tkr för personalkostnader 
som har använts för två metodhandledare. Lönesatsningar har gjorts på yrkesgruppen och en 
handlingsplan finns nu framtagen efter arbetet i KAL-gruppen (Kompetens- och personalförsörjning, 
Arbetsvillkor, Lönebildning). Övrig verksamhet gjorde ett överskott med 1 041 tkr, främst beroende på 
alla tjänster ej varit tillsatta under 2017. 
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Barn och ungdomsvårds underskott blev 8 507 tkr. De stora underskotten var köp av familjehem minus 
11 027 tkr samt köp av institutionsplatser 13-20 år minus 7 020 tkr. På plussidan köp av 
öppenvårdsinsatser plus 2 246 tkr samt överskott på verksamheterna familjehem, dialogcentrum samt 
fältverksamhet med 5 305 tkr beroende på ej tillsatta tjänster under året. De tre enheterna har haft och 
har svårigheter att rekrytera personal. 

Verksamheten Barnahus gjorde ett överskott 79 080 kr som flyttas till år 2018. 

Vård av vuxna gjorde ett underskott med 4 757 tkr. Underskottet består av minus 4 557 tkr för köp av 
tvång i öppenvård, minus 1 034 tkr för köp av platser i vård och omsorgsboende inom Vård- och 
äldreförvaltningen för personer som tidigare bott på Kaptensgatan. Övriga köp plus 48 tkr. 

Verksamheten för ensamkommande barn som Individ- och familjeomsorgsnämnden driver åt 
Migrationsverket gjorde ett överskott med 22 250 843 kr. 

Överskottet beror på att utgående balans i 2016 års bokslut från SDN Norr för ensamkommande var 
en summa på 40 mnkr. Denna post bestod av två delar. En del på 22,3 mnkr som avser år 2015 och år 
2016 och är en form av försiktighet om inte hela summan på fordran på 81,2 mnkr som SDN Norr 
hade på Migrationsverket. Resterande del är ett statsbidragsförskott som avser händelser under 2018 
och har därför helt bokats till över till 2018. Under år 2017 har fordran på 81,2 mnkr kommit in och är 
därmed nollställd. Detta innebär att den försiktighetspost på 22,3 mnkr hamnar som en extraordinär 
intäkt på Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Sammanlagt gör Individ- och familjeomsorgsnämnden ett plusresultat med 17 432 tkr. 

Detta resultat blir efter beslut om årsredovisningen nämnden ackumulerade resultat. Vilket då innebär 
att nämnden, efter beslut i KS, kan ta hela eller delar av det ackumulerade resultatet i anspråk. 
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2015 

Bokslut 
2016 Budget 2017 Bokslut 

2017 Avvikelse 

Central administration      

Intäkter   3 091 4 014 923 

Kostnader   -14 506 -13 621 885 

Resultat   -11 415 -9 607 1 808 

Politisk verksamhet      

Intäkter   0 0 0 

Kostnader   -1 902 -1 496 406 

Resultat   -1 902 -1 496 406 

Allmän IFO-verksamhet      

Intäkter   3 890 6 444 2 554 

Kostnader   -66 001 -64 938 1 063 

Resultat   -62 111 -58 494 3 617 

Barn- och ungdomsvård      

Intäkter   9 830 12 073 2 243 

Kostnader   -129 193 -139 943 -10 750 

Resultat   -119 363 -127 870 -8 507 

Vård av vuxna      

Intäkter   13 693 14 298 605 

Kostnader   -77 688 -83 050 -5 362 

Resultat   -63 995 -68 752 -4 757 

Flyktingverksamhet      

Intäkter   210 577 206 155 -4 422 

Kostnader   -210 577 -183 904 26 673 

Resultat   0 22 251 22 251 

Övrig verksamhet      

Intäkter   0 0 0 

Kostnader   0 0 0 

Resultat   0 0 0 

Buffert      

Intäkter   0 0 0 

Kostnader   -2 614 0 2 614 

Resultat   -2 614 0 2 614 

Totalt      

Intäkter   241 081 242 984 1 903 

Kostnader   -502 481 -486 952 15 529 

Resultat   -261 400 -243 968 17 432 
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4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Central administrationen består av förvaltningsledning, ekonomifunktion, HR-funktion samt kvalitet 
och utvecklingsenhet. Administrationen som tillsammans med verksamheten arbetar med ständiga 
förbättringar. 

Administrationen gjorde ett överskott med 1 808 tkr, främst beroende på att alla tjänster inte har varit 
tillsatta under året inom kvalitet och utvecklingsenheten. 

IFO:s Ekonomifunktion har köpts in från Arbetslivsnämnden, 50 % chef för ekonomifunktion, 50 % 
ekonom samt 25 % ekonomiadministratör. 

IFO:s HR-funktion har köpts in från Arbetslivsnämnden, 50 % chef för HR-funktion, 100 % HR-
specialist. 

Vidare har IFO köpt 20 % kommunikatör av Sociala Omsorgsnämnden, samt 5 % administrativt stöd 
från Arbetslivsnämnden när det gäller hantering av passagekort mm. 

Den centrala administrationen har också betalat en 50 % tjänst till CKS samt en avgift till Borås Stads 
bemanningsenhet med 220 tkr. 

4.3.2 Politisk verksamhet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens indelning av utskott utifrån verksamhetsområden; barn och 
unga, samt vuxen, har visat sig vara en för stor obalans i antal ärenden. Därtill kommer att antal 
asylärenden kraftigt minskat under senare delen av året. Därför kommer nämnden under 2018 att 
enbart ha ett gemensamt socialutskott för beslut i vissa individärenden. 

Politisk verksamhet gjorde ett överskott med 406 tkr. Främsta beroende på att alla ledamöter inte var 
närvarande vid alla nämndmöten.  

4.3.3 Allmän IFO-verksamhet 

Allmän IFO-verksamhet består av administration av myndighetsutövning för barn och unga samt 
vuxna. Myndighetsutövning barn och unga är uppdelade i tre områden. Myndighetsutövning vuxna är 
uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna över 25 år. 

Övrig verksamhet under Allmän IFO-verksamhet är social jour, familjerättsverksamhet samt 
familjerådgivning, dessa tre verksamheten jobbar även för andra kommuner. 

Krisstöd vid allvarlig händelse samt socialrådgivare ingår också i Allmän IFO-verksamhet. 

Verksamheten Allmän IFO-verksamhet gjorde ett plus resultat med 3 617 tkr. 

Myndighetsutövning vuxen och unga vuxna gjorde ett överskott med 2 781 tkr beroende på ej tillsatta 
tjänster (socialsekretare) under året. 

Myndighetsutövning barn och unga gjorde ett underskott med 205 tkr. Verksamheten gjorde ett 
överskott på ej tillsatta tjänster (socialsekreterare) med 6 539 tkr. När det gäller bemanningsföretag så 
köptes det in för 6 968 tkr. Rekryteringssvårigheterna har ökat ytterligare och verksamheten har inte 
lyckats tillsätta tjänster vilket har resulterat i att ca en tredjedel av socialsekreterartjänsterna inom 
myndighetsutövning barn och unga har varit vakanta och verksamheten har istället köpt in personal 
från bemanningsföretag.  
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Kostnadsnivåerna inom barn och ungdomsvårdsverksamhetens resultat påverkas negativt av 
svårigheterna att rekrytera personal 

Statsbidrag erhölls för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården vilket innebar att verksamheten 
har utökats med två metodhandledare för det nära arbetsledande stödet till socialsekreterarna. Summan 
verksamheten fått i statsbidrag var 1 739 tkr. 

Lönesatsningar har gjorts på yrkesgruppen och en handlingsplan finns nu framtagen efter arbetet i 
KAL-gruppen (Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor, Lönebildning). 

De övriga verksamheterna inom Allmän IFO-verksamhet gjorde ett överskott med 1 041 tkr, främst 
beroende på att alla tjänster ej var tillsatta under 2017. 

4.3.4 Barn- och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård består av köp av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser samt bistånd 
för barn och unga 0-20 år. 

Nämnden fokuserar på tidiga insatser. Utredningsarbetet ska utvecklas vad gäller tydliggörande av barn 
och ungas behov och öka delaktigheten hos den enskilde. All vård som ges med stöd av 
Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och 
ungas behov i centrum. Arbetsmodellen Rätt matchat stöd ska fortsatt utvecklas så att den samlade 
kompetensen inom Individ- och familjeomsorgen används optimalt för att bäst matcha stöd till den 
enskilde. Handläggarna vid myndighetsfunktionen och personalen på insatsfunktionen som har 
uppdrag kring en individ ska tillsammans verka som ett team kring den enskilde för att bästa och mest 
effektiva vård ska kunna ges. Detta förhållningssätt ska också eftersträvas även när en annan 
verksamhet eller huvudman finns och bistår den enskilde. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder genom socialrådgivning vid familjecentraler. 
samarbetssamtal, familjerådgivning, fältverksamhet samt stödcentrum. Verksamheten har också en 
barngruppsverksamhet genom hopptornet som främst vänder sig till barn med separerade föräldrar. 

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

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

Det ligger en osäkerhet i verksamhetens natur då det inte är möjlighet att påverka volymer, inflödet av 
ärenden, är begränsad. 1747 unika barn och unga 0-20 år har varit aktuella under 2017. Det är 111 fler 
är föregående år. Myndighetsutövning inom barn och familj är uppdelade i 3 områden samt unga vuxna 
18-20 år. 

Utfallet anger en lägre grad av beviljade öppenvårdsinsatser. Verksamheten tillämpar arbetsmodellen 
Rätt matchat stöd och har också arbetat aktivt med att se över insatsen kontaktfamilj och 
kontaktperson vilket lett till färre beslut då den unges nätverk involveras i ökad utsträckning. En 
serviceinsats för familjestöd, Origo, startade i mitten på januari 2018 och är en del i strategin kring 
tidiga insatser. Insatsen kommer vara tillgänglig och frivillig för alla familjer i Borås stad som har 
vårdnaden om barn upp till 18 år. Syftet med verksamheten är att erbjuda ett tidigt och begränsat stöd 
som stärker föräldrar i sitt föräldraskap och frigör och utvecklar familjers egna resurser. 

Antalet köp av dygnsvård har ökat under 2017. Familjehemsvården gick från 133 placeringar 2016 till 
160 placeringar 2017. Köp av institutionsplaceringar 13-20 år har gjorts för 51 unika individer jämfört 
med 43 placeringar under 2016. I statistiken för dygnsvård ingår också stödboende som har en lägre 
grad av omhändertagande och är en naturlig del i vårdkedjan. Det har även skett en ökning av 
placeringar i åldern 0-12 år, från 5 barn 2016 till 10 barn 2017. 
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Familjehemsvården gjorde ett underskott på 11 027 tkr. Köp av institutionsvård för 13-20 år gjorde ett 
underskott med 7 020 tkr. Köp av institutionsvård för 0-12 år gjorde ett överskott med 1 989 tkr. Köp 
av öppenvårdsinsatser gjorde ett plusresultat med 2 246 tkr. 

Insatsverksamheten inom barn och familj som består av familjehem, dialogcentrum, fält och stöd 
verksamhet, samt boende Lars Kaggsgatan och boendestöd. Verksamheterna gjorde ett plusresultat 
med 5 305 tkr. Den stora delen av överskottet på 5 305 tkr beror på att det funnits ej tillsatta tjänster 
inom familjehem, dialogcentrum, samt fältverksamheten. Verksamheterna har haft svårigheter att 
rekrytera personal och det har funnits flertalet vakanser under året. 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkt vara utsatta för brott. 
Verksamheten gjorde ett överskott med 79 080 kr.  

4.3.5 Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser, individuell 
behovsprövad öppenvård, samt övriga öppna insatser för vuxna med missbruksproblematik. 

Inom området ingår en myndighetsmottagning för vuxna samt unga vuxna. 

I den nya IFO nämnden organiseras IFO/Myndighet och IFO/Insats samt den nystartade IFO/Unga 
vuxna Myndighet inom samma verksamhetsområde med gemensam verksamhetschef. Tre 
verksamheter flyttades till IFO/Vuxna/Unga vuxna ifrån IFO Barn och unga och året har haft fokus 
på att hitta former för arbetet i den nya organisationen och uppstart av den helt nya verksamheten 
Unga vuxna. I praktiken innebar det chefsbyten för vissa enheter och nya enhetsområden att arbeta i. I 
slutet av året fattade Kommunfullmäktige beslut om att ge nämnden i uppdrag att starta upp ett nytt 
boende, vilket verksamheten nu planerar för. 

Enheten Unga vuxna har fyra tjänster som handläggare vilka rekryterades men på grund av 
föräldraledighet har enheten inte haft full personalstyrka sedan starten 2017- 09- 01. Enheten har tagit 
över ca 12 ungdomar från Barn och unga och haft ett inflöde av 28 andra sökande i åldergruppen 18-20 
år exklusive de som flyttades över från IFO Vuxna. Av dessa var 13 placeringar på HVB 18-20 år och 
12 placeringar 20-26 år. Utifrån att ett uppdrag som den nya enheten har är att nå nya målgrupper så är 
det positivt att många kommit in utöver de som flyttats över ifrån Barn och unga. 

Mottagningsenheten fick i och med att Unga vuxna startade en ny målgrupp. Det har inneburit en 
ökning av antalet inkomna ärenden och arbete med nya lagstiftningar för de två handläggare som 
arbetar där. 

Inom den Boendesociala enheten hanteras Boendesociala insatser med 2:a handskontrakt och Sociala 
kontrakt utifrån biståndsbeslut av IFO Vuxna/Unga vuxna respektive Arbetslivsförvaltningen. Det 
finns även jourlägenheter, träningslägenheter och lägenheter speciellt avsedda för våldsutsatta som 
administreras av den Boendesociala enheten. Det vräkningsförebyggande arbetet samordnas av 
nämnden och är en viktig del i Program mot hemlöshet. Nämndens samordningsansvar för utsatta 
grupper som är i behov av stöd utifrån socialtjänstlagen och är hemlösa är förtydligat i nämndens 
Boendeuppdrag. Det är målgrupper som inte kan få sina beviljade insatser därför att de inte har en 
bostad. 

Nämnden har blockuthyrda lägenheter med stöd för personer med ohälsa och social utsatthet utifrån 
ett missbruk, verksamheten kallas Kaptensgatans stödboende. Under 2017 tydliggjordes enheten som 
ett ordinärt boende med stöd utifrån beroendeproblematik genom att den sovande jouren togs bort. De 
boende som har behov av andra insatser har det genom hemsjukvård eller hemtjänst. 

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Årsredovisning 2017 14(18) 

Det finns även två akutboenden varav ett är utan biståndsbeslut på Badhusgatan och ett med 
biståndsbeslut på Klintesväng. Verksamheten på Klintesväng har också boendeplatser där hemlösa kan 
bo tillfälligt men dygnet runt. Träffpunkten Träffen har café och aktiviteter för personer i social 
utsatthet ofta kombinerat med missbruk. 

Myndighet och insats har tillsammans med metodutvecklaren arbetat med att anpassa interna insatser 
både när det gäller boende och olika förändringsinsatser. En Boendegrupp finns för att ge Rätt matchat 
stöd till de som beviljas boendeinsatser. De beviljade insatserna ska alltid ha en plan för utslussning och 
fortsättning alternativt avslut av en insats. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar Yxhammarmottagningen och Cedern. Verksamheterna 
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt som har ett riskbruk, missbruk eller ett beroende. 
Yxhammarmottagningen arbetar även med anhöriga och barn till anhöriga med missbruk. Från och 
med 2018 har nämnden och regionen ett utökat ansvar för personer med spelmissbruk, 
Yxhammarmottagningen har sedan tidigare arbetat med den målgruppen. 

Inom insatssidan finns även Mobila teamet och den strukturerade öppenvårdsinsatsen Smedjan, som är 
ett utvecklingsområde 2018. Smedjan erbjuder insatser som tidigare till stor del köptes i form av extern 
öppenvård. 

Nämnden har en verksamhet på Badhusgatan som är ett stödboende på entreprenad för personer med 
beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa. Entreprenaden har förlängts ett år och ett 
arbete med avtalsuppföljning pågår. 

IFO Vuxen gjorde ett underskott med 4 757. Underskottet består av minus 4 557 tkr för köp av tvång i 
öppenvård, minus 1 034 tkr för köpta platser i vård och omsorgsboende inom Vård- och 
äldreförvaltningen för personer som tidigare bott på kaptensgatan. Övriga köp av platser plus 480 tkr. 

Den övriga verksamhet gjorde ett plusresultat med 354 tkr. 

2016 heldygnsvård totalt 117 personer, varav HVB 95 och familjehem 12. Öppna behovsprövade 
insatser 193. (exklusive gruppen 18-20 år) 

2017 heldygnsvård totalt 101 personer varav HVB 88 och familjehem 13. Öppna behovsprövade 
insatser 184. 

Under 2017 har 747 unika personer varit aktuella på IFO Vuxen och Unga Vuxna. Det har inneburit 
1326 anmälningar och 515 ansökningar. Det är svårt att bedöma om antalet beviljade insatser har 
påverkats av omorganisationen med nyanställningar och uppstart av en ny enhet. 
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4.3.6 Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och asylsökande vars barn kan 
vara i behov av socialtjänstens insatser. 

Verksamheten har haft under år 2017 fem boende. Två av dessa har varit stödboende. 

Antalet ensamkommande barn har minskat kraftigt och flera har fått åldern uppskriven och många har 
också fått avslag på sin asylansökan. Detta innebär att antalet aktuella barn och unga i verksamheten 
minskat kraftigt på kort tid. Ett stort omställningsarbete har genomförts i verksamheten. Boenden har 
avvecklats eller ändrat inriktning och personal har omplacerats eller sagts upp. Anpassningar av 
verksamheten kommer fortgå även under 2018. 

Regeringen beviljade ett stadsbidrag för att kommunerna skulle ha möjlighet att låta ungdomar som fyllt 
18 år vara kvar i kommunen. Med anledning av detta tecknade nämnden en överenskommelse om ett 
Idéburet offentligt partnerskap, en IOP, med flera aktörer på orten. 

Inom flyktingverksamhetens myndighetsutövning har det varit personalbrist under året 
(Socialsekreterare). Verksamheten gjorde ett överskott på ej tillsatta tjänster med 5 021 tkr. När det 
gäller bemanningsföretag så köptes det in för 4 900 tkr. 

4.3.7 Övrig verksamhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ingen övrig verksamhet. 
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5 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 
och styrelser 

Barn och unga: 

En styrgrupp för samverkansmodellen SSPF, skola, socialtjänst, polis och fritid, har tillsats under året 
och leds av verksamhetschef. Rutinerna har reviderats och implementeringen pågår inom samtliga 
verksamheter som är knutna till modellen. SSPF har genomförts för fem individer varav skolan initierat 
tre ärenden och IFO två. 

Verksamheten barn och unga redovisar att 84 individer haft en samlad individuell plan, en SIP. 

Förberedelse för uppstart av en serviceinsats i form av behandlingssamtal med familjer har skett och 
verksamheten Origo startade i januari 2018. Denna service kommer vara tillgänglig och frivillig för alla 
familjer i Borås stad som har vårdnaden över barn upp till 18 år. Syftet med verksamheten är att 
erbjuda ett tidigt och begränsat stöd som stärker föräldrar i sitt föräldraskap och frigör och utvecklar 
familjers egna resurser. 

Boendesociala frågor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett särskilt samordningsansvar för den process som sker för 
personer med en social problematik och samtidigt har svart att komma in på bostadsmarknaden eller 
hålla sig kvar där. En politisk referensgrupp har bildats med representanter från Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Arbetslivsnämnden samt 
de kommunala bolagen. Utifrån denna har en arbetsgrupp med tjänstemän från dessa nämnder bildats 
för att ta fram förslag till insatser och åtgärder för att underlätta för personer som har en utsatt situation 
på bostadsmarknaden att behålla sitt boende och/eller erhålla ett boende. Arbetsgruppen har hittills 
arbetat med förslag kring "en väg mellan bostadsbolag och Borås Stad, boendesocial insats för de med 
andrahandskontrakt, samordnad anskaffning av bostäder och en samlad boendesocial enhet. 
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6 Verksamhetsmått 

6.1 Individ- och familjeomsorg. 

6.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Årsutfall 2016 Budget 2017 Årsutfall 2017 

Antal aktualiserade barn och 
ungdomar 

1 912 1 636 1 950 1 735 

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

7,6 6,1 7,1 6,3 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser 

 181 190 221 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser 

 613  567 

Antal ensamkommande barn 
med heldygnsinsatser 

 461  301 

6.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått Årsutfall 2015 Årsutfall 2016 Budget 2017 Årsutfall 2017 

Antal aktualiserade personer 
mellan 21-64 år 

800 648 1 000 613 

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

1,32 1,1 1,7 1 

Antal vuxna personer över 20 
år med heldygnsinsatser 

103 117 90 86 

Antal vuxna personer över 20 
år med öppenvårdsinsatser 

 193  184 
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7  Investeringar 
Investeringsprojekt 

Tkr Godkänd 
utgift 

Utgift tom 
2016 Utgift 2017 Återstår 

 4 500 000 0 4 583 317,48 -83 317,48 

Summa 4 500 000 0 4 583 317,48 -83 317,48 

Analys 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har i samband med omorganisationen ansökt om 
investeringsmedel med 4 500 000 kr för möblering, teknikanpassning, lunchrum, sammanträdesrum 
samt arkiv och förvaring. Kommunstyrelsen beviljade investeringsmedel för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 

Kostnaderna för ovanstående inköp under 2017 blev 4 583 317,48 kr. 
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1 Inledning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den plan för Intern kontroll som gjordes för 2017. Detta var den första kontrollplanen för den nya 
nämnden och medförde lärdomar för fortsatt arbete med såväl riskanalys och Interna kontrollplaner. De olika kontrollmomenten har i stort fungerat väl 
att genomföra. I några fall går det att konstatera att såväl kontrollmomentet och metoden för kontroll kan göras på ett bättre sätt och erfarenheter av 
detta har tagits med till utformningen av kontrollplanen för 2018. 

2 Styrning och ledning 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Ledningssystem för 
kvalitet 

Kontroll av att samtliga enheter har genomgått 
utbildning i huvudprocesser inom 
ledningssystemet Avstämning av utbildningar 

Analys 
Alla anställda har genomgått utbildning i systemet Canea och även då den huvudprocess som 
finns för kärnverksamheten att tillhandahålla vård och omsorg för bar och unga, unga vuxna 
och vuxna.Samtliga enheters rutindokument har lagts in i det datastöd som Canea utgör och 
även kopplats till processerna. Verksamheterna har utifrån uppförljning med enhetscheferna 
en en förhållandevis god kännedom om var de kan söka efter och veta var aktuella rutiner 
finns att hämta. Det finns utsedda stödanvändare ute på varje enhet. Det återstår att följa upp 
hur systemet används och hur man tar till sig de rutiner som finns. 
 
Åtgärd 
En planerad uppföljning av användningen av stödsystemet Canea kommer att göras under 
våren 2018. Utöver detta kommer varje enhet att få utbildning/inspiration kring användning av 
synpunktshantering som ett led i ledningssystemet för kvalitet. 
 

3 Personal 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

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

Analys: Inom barn och ungas myndighetsutövning saknades vid årets början 17 årsarbetare 
socialsekreterare. I slutet på april hade vakanserna minskat till 15 tjänster och vid slutet av 
året fanns 11 vakanser av totalt 44 årsarbetare. Asylverksamheten hade i början av året 6 
vakanser i förhållande till 12 årsarbetare. Vid årets slut hade vakanserna minskat till 3 men då 
hade även det planerade personalbehovet minskat till 10 årsarbetare. Verksamheten räknar 
med att närma sig en fulltalig situation inom asylverksamheten i början av 2018. 
 
 
Åtgärd: Myndighetsutövningen inom barn och unga har köpt konsulttjänster. Utöver detta har 
en handlingsplan upprättats för en prioriteringsordning. Ambitionsnivån är sänkt men 
verksamheten klarar lagkraven. Arbete kring att attrahera och rekrytera pågår genom att IFO-
förvaltningen varit med på studentmässor, varit synliga i media med mera. 
KAL-grupp (kompetens- och personalförsörjning, arbetsmiljö, lönevillkor) har lagt förslag under 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

hösten 2017 på åtgärder för denna grupp bla. rekrytering av HR-specialist och kommunikatör 
med inriktning på attrahera och rekrytera socionomer. 
 

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

Analys 
En enkät har skickats ut till samtliga enhetschefer inom förvaltningen. I enkäten har 
efterfrågats om det gjorts nyanställningar och om de fått en introduktion samt hur denna har 
varit. 8 enhetschefer har uppgivit att de haft helt nyanställd personal som behövt en 
introduktion. Drygt hälften av cheferna anger att de haft en utsedd person som svarat för i 
grundintroduktionen. Någon av cheferna har själv ansvarat för större delen av introduktionen. 
Flera har uppskattat de introduktionsdagar som förvaltningen själv anordnar samt den 
introduktion i socialrätt som ges till nyanställda medarbetare. 
 
Åtgärd 
I stort har enkäten visat på att det finns en god och välfungerande introduktion samt att det 
finns en utsedd person som svarar för grundintroduktionen samt att den planerade 
introduktionen kunnat följas enligt plan. I några enstaka fall har det skett avbrott i 
introduktionen och i vissa fall har enhetschef fått svara för introduktionen. Resultaten kommer 
att tas med till verksamheterna för uppföljning av planeringen av introduktion för nyanställda. 
 

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

Analys 
Denna risk följs inom det Systematiska arbetsmiljöarbetet där det finns såväl kontrollmoment 
som handlingsplaner inom detta område. Under året har det varit 14 tillbud rörande Hot och 
våld främst inom myndighetsutövning. Samtliga verksamheter och enheter följer noga upp 
varje tillbud om hot och våld och har rutiner och gör handlingsplaner på området. 
 
Åtgärd 
Hot och våld är viktigt att följa upp och göra handlingsplaner för. detta görs inom det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 

Lön Kontroll av löneutbetalning stickprov genomförs av 
ekonomen 

Analys 
Stickprov av ett antal löner har gjorts och gåtts igenom. Inga fél eller brister har funnits vid 
denna genomgång. 
 
Åtgärd 
Fortsätta följa och även göra fortsatta stickprov av löner 
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4 Ekonomi 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Upphandling Utbildning/ genomgång av regler vid 
upphandlinginom verksamheten Ett Informations/ 
utbildningsmoment skall vara genomfört för samtliga 
enheter 

Analys 
En inventering av kunskap kring direktupphandling samt erfarenhet av direktupphandlingar har 
genomförts inom Individ- och familjeomsorgsnämnden under 2017. 15 direktupphandlingar har 
genomförts. Alla chefer som besvarat enkäten utom en hade kännedom om vilka regler som 
gäller i samband med direktupphandlingar. Tre har gått utbildning och några har anmält sig till 
nästa aviserade interna utbildning 
 
 
Åtgärd 
Plan är att chefer som gör direktupphandlingar ska genomgå utbildning inom området som 
genomförs centralt i Borås Stad. Flera är anmälda till sådan utbildning i april 2018. 
 

Upphandling av 
vårdgivare 

Kontroll av att Borås Stads upphandlingsregler 
följs Stickprov 

Analys 
Stickprov av inköp har gjorts. I de flesta fall användes leverantörer som är upphandlade av 
Borås  eller som tillhör ramavtal som Borås har anslutit sig till. Borås har anslutit sig till 
ramavtal för institutioner(HVB-hem) för barn och ungdomar. Några av stickproven har rört 
upphandling av socionomtjänster där det idag inte finns något avtal. En upphandling har 
påbörjats under hösten 2018 för att slutföras våren 2019. 
 
Åtgärd 
Fortsätta att bevaka de områden där Individ- och familjeomsorgen har upphandlade avtal. Ett 
avtal rörande institutioner ,HVB-hem för Vuxna, har förlängts. En ny upphandling behöver 
påbörjas under 2018. 
 

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

Analys 
50 stickprov av fakturor med konto 4711 har genomförts, av de 50 var det 5 fakturor som det 
inte framgick vilket syfte och vilka deltagare som var med på utbildningen 
 
Åtgärd 
Fortsätta med kontollen 2018, utbilda de enheter där det inte har fungerat riktigt under 2017. 
 
 

Statsbidrag/ersättningar Att göra en rutin för bevakning av olika 
statsbidrag Kontroll att rutin finns 

Analys 
Alla statsbidrag som IFO kan söka har sökts under 2017, 
De statsbidrag som har sökts är från migrationsverket när det gäller ensamkommande barn 
samt statsbidrag för personal inom myndighetsutvövning barn och unga. 
 
 
Åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 
Fortsätta att söka statsbidrag för år 2018 
 
 

5 Egen verksamhet 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Barn och ungdom -
utredningar 

Kontroll av utredningstiden Görs på 
myndighetsenheten inom IFO BoU 

Risk att barnavårdsutredningar inte slutförs inom lagstadgade 4 månader. Sju utredningar har 
under året tagit längre tid än 4 månader. 
 
Analys 
Beslutsunderlagen har i 3 fall varit färdigställda innan 4 månader hade förflutit, men det var 
missat att avsluta/ signera utredningen. Två utredningar tillhörde asylverksamheten och en 
tänkbar orsak var hög arbetsbelastning som medförde att utredningarna inte signerades.. 
 
 
Åtgärd 
Under 2017 har extra arbetsledning prioriteras till asylverksamheten med två 
metodhandledare. Metodhandledarna har arbetat med rutiner, struktur för att öka 
rättssäkerheten. Antal ärenden har minskat drastiskt under hösten 2017 vilket har gjort att 
socialsekreterarna har kunnat lägga mer fokus på administrativa rutiner. 
 

Barn- och unga 
Förhandsprövning av 
anmälan 

Genom aktgranskning kontrollera den tid beslut 
tas om att inleda/ inte inleda utredning Genom 
statistik 

En totalgenomgång av förhandsprövningar har gjorts och samtliga har granskats. Under året 
är 30  förhandsprövningar inte gjorda inom föreskriven tidsperiod, dvs. 14 dagar. 14 av 
förhandsprövningarna gjordes den 15:e dagen och ytterligare ett antal gjordes dagarna efter.. 
 
Analys 
Överlag och sett till antalet anmälningar total är det få förhandsprövningar som tar längre tid 
än 14 dagar och i de fall det gör det så rör det sig om enstaka dagar. Socialsekreterarna är 
medvetna om förhandsbedömningstid om max 14 dagar.  I några fall kan det röra sig om 
ouppmärksamhet kring att bevaka vilken dag exakt som anmälan kom in. 
 
Åtgärd 
Metodhandledarna kommer att fortsätta arbeta med förhandsbedömningstiden för att 
säkerställa att rättssäkerheten följs. 
 

Rekrytering Familjehem Följa antalet interna familjehem Kontroll att detta 
genomförts utifrån egen statistik, Jämförelser görs 
även med antalet externa familjehem. 

Antal interna familjehem som används är 111 stycken. 
Analys 
Nämnden har under året följt antalet interna respektive externa familjehem och har haft som 
inriktning att öka antalet interna familjehem. Under året har antalet familjehem minskat. Detta 
beror uteslutande på att ensamkommande flyktingar flyttat ut till stödboende, egna lägenheter 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 
eller till Migrationsverkets boenden. De ensamkommande ungdomarna som placerats under 
åren 2014-2016 har blivit äldre och få nya har tillkommit. Till följd av detta har även antalet 
interna familjehem blivit färre. Om vi dock ser enbart på placeringar som rör övriga barn och 
ungdomar och inte räknar med familjehem för ensamkommande så har det skett en ökning. 
Antalet interna familjehem har här ökat från 64 till 77 om man jämför situationen januari 2017 
och januari 2018 
 
Åtgärd 
Förstärkt familjehemsvård har påbörjat sitt arbete under 2017. Syftet är att förstärka 
familjehemsvården på en rad områden, bl.a. rekrytera en specialpedagog för att följa barnens 
skolgång, ge möjlighet till konsulentstöd till familjehemmen med mera. En följd beräknas bli att 
Borås stad kan behålla fler familjehem och att fler kan rekryteras så att sammantaget det finns 
fler. Detta kommer att underlätta matchning av barn och familjehem. från sommaren 2017 har 
även specialpedagogen börjat sitt arbete. Verksamheten har även gjort en plan för 
rekryteringsinsatser.  Metodutvecklingen som detta arbete innebär beräknas sträcka sig in 
under 2018. 
 

Boendekedja för 
ungdomar 

Följa antalet som är redo att flytta ut där det 
saknas möjlighet att flytta till en egen bostad 
Uppföljning av enhetschefer 

Analys 
Under året har verksamheten för Barn och unga haft två ungdomar som inte längre har ett 
vårdbehov, men där placering fortgår på grund av bostadsbrist. Under sommaren fick dessa 
ungdomar möjlighet att teckna egna hyreskontrakt på egen hand, på annan ort. Flera 
ungdomar har gått vidare till egen lägenhet. Överenskommelsen med AB Bostäder är här ett 
bra stöd för att få vårdkedjan att fungera. Under våren 2017 så hade asylverksamheten cirka 
35 ungdomar som egentligen inte hade ett vårdbehov, men var fortsatt placerade utom det 
egna hemmet då annat alternativ inte fanns. Verksamheten har letat efter olika  
boendealternativ. Sedan december 2017 har cirka 20 ungdomar med PUT/ TUT som är över 
18 år och inte inte längre har ett vårdbehov utifrån socialtjänstens bedömningar, kunna få 
teckna ett andrahandskontrakt. Det finns fler ungdomar som är redo att flytta ut och en 
planering pågår att skapa fler boendemöjligheter. Om ytterligare ensamkommande skall ges 
lägenhet på motsvarande sätt kan detta dock leda till svårigheter och brist på lägenheter. 
Några ungdomar som idag är placerade på grund av omfattande missbruk/ 
kriminalitetsproblematik är i behov av en annan boendeform vid utflytt från sina placeringar. 
Pga deras komplexa svårigheter vilket kräver stora stödinsatser vid en utflytt är det idag svårt 
att tillmötesgå deras behov. Hinder för att teckna ett eget hyreskontrakt är ett faktum då de inte 
har någon egen inkomst/sysselsättning vilket gör det svårt att planera för en utflytt. 
Ungdomarna har svårt att klara en boendeform utan boendestöd och ekonomiskt bistånd. 
 
 
Åtgärd 
Fortsatta kontakter med övriga kommunala och privata bostadsbolag. Arbetet fortsätter kring 
att med framförhållning planera utifrån vårdkedjetänk utifrån varje ungdom samt arbeta för fler 
boendealternativ där möjligheten att teckna andrahandskontrakt. Med anledning av att det idag 
är svårt att erhålla ett socialt kontrakt riskerar ungdomarna att flytta ut från institutionerna utan 
en hållbar långsiktig lösning. Fortsatt utvecklad  samverkan krävs mellan IFO Barn och Unga, 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 
Unga Vuxna, Försörjningsstöd samt Beroendeenhet/psykiatri. 

Vuxen 
Delaktighet/medskapand
e 

Brukarenkäter avseende bemötande och 
delaktighet Nationella brukarundersökningen samt 
Brukarenkäter 

Analys 
Under hösten 2017 deltog Individ- och familjeomsorgen (IFO) och försörjningsenheten på 
Arbetslivsförvaltningen (ALF) i Borås Stad i den nationella brukarundersökningen för IFO. 26 
vuxna med missbruksproblematik har svarat. 92 % upplevde att deras synpunkter blir 
efterfrågade i kontakten kring utredning och insats. 75% upplevde att de kunde påverka 
insatsen. 
 
Åtgärd 
Delaktighet/medskapande kommer att vara ett målområde för verksamheten Vuxna under 
2018 och särskilda aktiviteter kommer att göras för att stärka delaktigheten. 
Brukarundersökningen kommer att göras även 2018. Avsikten är även att ta fram egna 
brukarenkäter för att få ytterligare fördjupning. 
 

Adekvat vårdform Vuxen Inventering av placerade personer med 
samsjuklighet där placeringen inte bedöms som 
anpassad till behovet Inventering inom egna 
verksamheten 

Analys 
Kontroll har gjorts av IFO Vuxen-verksamhetens institutionsplaceringar. Det finns några fåtal 
där verksamheten har haft en uppfattning om att en mer avpassad institution hade haft 
möjlighet att tillgodose behoven bättre. detta gäller då vuxna missbrukare med en psykiatrisk 
problematik där det funnits stora behov av vård och behandling för de psykiatriska problemen. 
Få institutioner erbjuder en anpassad vård för denna målgrupp. Ingen har dock farit illa genom 
någon placering och behov har tillgodosetts genom vården. 
 
Åtgärd 
Fortsatt kontakt och samverkan med Södra Älvsborgs sjukhus och då särskilt Psykiatriska 
kliniken kring att finna anpassade vårdformer för målgruppen med en samsjuklighet av 
missbruk/ psykisk sjukdom. 
 

Boende Vuxen Följa antalet som är redo att flytta ut där det 
saknas möjlighet att flytta till en egen bostad 
Följes genom en egnen mätning inom enheten varje 
tertial 

Analys 
Av de som varit placerade från IFO Vuxen på externt boende, familjehem eller 
behandlingshem så finns 8 personer som inte går att ta hem pga att det är brist på lämpliga 
lägenheter. Av dessa tillhör 2 gruppen unga vuxna. I samtliga fall är det framför allt pga att vi 
inte har boenden som är anpassade utifrån psykisk ohälsa och att det även behövs drogfria 
boenden med tillgång till personal (i vissa fall kanske dygnet runt). 
 
Åtgärd 
Pågår utredning och förslag om att ta fram ett drogfritt stödboende. 
 

Medskapande/delaktighet 
BoU 

Brukarenkäter avseende bemötande och 
delaktighet Nationella brukarundersökningen samt 
brukarenkäter inom enheterna 

Analys 
Under hösten 2017 deltog Individ- och familjeomsorgen (IFO) och försörjningsenheten på 
Arbetslivsförvaltningen (ALF) i Borås Stad i den nationella brukarundersökningen för IFO. För 
målgruppen ungdomar 13 år eller äldre svarade 39 personer på enkäten. Lätt att förstå 
informationen från socialsekreteraren får högre resultat i Borås Stad än i riket. Frågan om 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 
socialsekreteraren efterfrågar brukarens uppfattning om hur hans eller hennes situation skulle 
kunna förändras samt att det är lätt att få kontakt med socialsekreteraren hamnar i nivå med 
rikets resultat. Av de vårdnadshavare som fick ta del av enkäten deltog 72 personer i 
undersökningen. 92 % anger positiva svar kring om socialsekreterarna efterfrågar deras 
synpunkter kring hur situationen ska förändras. Något lägre resultat på frågeställning kring om 
de kan påverka resultaten men ändå drygt 70% positiva svar. 
 
Åtgärd 
Förvaltningen och verksamheten Barn och unga har som mål för 2018 att fortsätta arbeta för 
ökad delaktighet/medskapande. Verksamheten och enheterna ska ta fram egna aktiviteter 
som ska bidra till ökad delaktighet. Brukarundersökningen ska genomföras även 2018 och 
även egna brukarenkäter på enheterna. 
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Intern kontrollplan 2018  

Förslag till beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta: 
 
att anta den framtagna Interna kontrollplanen för 2018 samt översända planen 
till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 

Sammanfattning 
En intern kontrollplan har tagits fram utifrån tidigare riskanalys.               

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll som gäller sedan  
2014-03-20. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en 
organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Dessutom ska lokala regler och anvisningar för den 
interna kontrollen utformas. Det är av vikt att dessa regler och anvisningar 
dokumenteras och antas av nämnden. 
 
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 
syftar bland annat till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 
• Minimera risker, säkra system och rutiner 
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 
• Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed  
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 
Den interna kontrollplanen för Individ- och familjeomsorgen innehåller en 
väsentlighets- och sannolikhetsbedömning för olika riskbilder. 
 
Riskbilder med riskbedömning 9 eller högre i riskanalysen har tagits med i den 
interna kontrollplanen. Direktupphandling finns angivet under flera områden i 
riskanalysen med samma innebörd. Dessa har resulterat i en punkt i den interna 
kontrollplanen. Detta riskområde har även vidgats från direktupphandling till 
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samtlig upphandling som ger en mer rättvisande bild av riskområdet.  
 
Vissa risker som fanns med i Interna kontrollplanen för 2017 har tagits bort 
efter uppföljning. Några nya kontrollmoment har tillkommit. 

Beslutsunderlag 
1. Intern kontrollplan 2018 
2. Riskanalys 2018                                

Samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2018-02-08 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 
Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 
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1 Inledning 

2 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Ledningssyste
m för kvalitet 

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

Personal har inte kännedom om och/eller följer 
antagna rutiner 

Kontroll av Lex Sarah för att se vilka som berör 
avvikelser från gällande rutiner eller en brist på 
rutiner 

Genomgång av årets lex 
Sarah 

Varje år 

3 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

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

Risk till följd av svårigheten att kunna rekrytera 
socionomer 

Följa antalet vakanta tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 

Antalet vakanta tjänster 
rapporteras löpande 

Varje 
tertial 

Introduktion Risk för att det inte 
sker en bra 
introduktion 

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

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

Webbenkät och stickprov 
vid årets slut 

Varje år 

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

Risk för arbetsmiljö och eventuella 
arbetsskador 

Uppföljning av tillbud och arbetsskador genom 
Systematiska arbetsmiljöarbetet 

Sker i SAM Varje år 

4 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

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

Personal har inte tillräcklig kompetens eller 
följer inte rutin vid direktupphandling 

Enkät till chefer kring direktupphandling kring 
användning, utbildning och rutinföljsamhet 

Enkät till chefer om de 
genomfört 
direktupphandling och 
genomgått utbildning för 
detta och följt rutin 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Representation Risk att riktlinjer för 
representation inte 
följs 

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

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

Stickprov Varje år 

Statsbidrag/ers
ättningar 

Risk att inte 
samtliga 
statsbidrag eller 
ersättningar söks 

Att inte statsbidragsansökningar görs inom alla 
relevanta områden för samtliga personer 

Att göra en rutin för bevakning av olika 
statsbidrag 

Kontroll att rutin finns Varje år 

5 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Rekrytering 
Familjehem 

Risk att inte kunna 
rekrytera och 
behålla familjehem 

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

Följa antalet interna familjehem Kontroll att detta 
genomförts utifrån egen 
statistik 

Varje 
tertial 

Vuxen 
Delaktighet/me
dskapande 

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

 Brukarenkäter avseende bemötande och 
delaktighet 

Nationella 
brukarundersökningen 
samt Brukarenkäter 

Varje år 

Medskapande/
delaktighet 
BoU 

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

 Brukarenkäter avseende bemötande och 
delaktighet 

Nationella 
brukarundersökningen 
samt brukarenkäter inom 
enheterna 

Varje år 

Tid för möten 
med 
brukare/klienter 

Risk att det blir för 
lite tid för att möta 
brukare 

Risken är att inte digital teknik såsom 
videokonferenser används för möte och då ger 
för stor tidsåtgång vilket minskar tiden för 
övriga klientmöten 

Kontroll av nyttjande av videokonferenser för 
möten, uppföljning och konferenser 

Webbenkät görs vid årets 
slut 

Varje år 
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1 Inledning 
Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Risker ska identifieras och värderas utifrån 

• verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv 
• ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar 

Risker ska värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Risk innebär sannolikheten för att fel uppstår. Konsekvens innebär de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenser som uppstår vid fel. Riskanalysen bör genomföras årligen. 
När allvarlighetsgrad och sannolikhet ska skattats används riskmatrisen för att bestämma det numeriska värdet på riskens storlek. Riskens storlek 
fastställs till en riskpoäng genom att multiplicera värdet för bedömd allvarlighetsgrad med den bedömda sannolikheten. 
Vid risker som skattas till mer än 8 värderas risken som stor och de bakomliggande faktorerna ska identifieras och en handlingsplan ska tas fram. I 
kommentarsfältet skall kommentar skrivas ifall nämnden valt att inte föra över en riskbild med riskbedömning 9 eller högre till planen. 

Konsekvenser  
1. Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen) 
2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen) 
3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen) 
4. Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa) 

Sannolikheter  
1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå) 
2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå) 
3. Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå) 
4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå 
Multiplikation 1-3. Inget agerande krävs, vi accepterar riskerna4-8. Rutinen/processen bör hållas under uppsikt9-12.Rutin/processen bör åtminstone tas 
med i kommande intern kontrollplan16. Direkt åtgärd krävs 
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2 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Synpunktshanteri
ng/Kvalitet 

Handläggningstid i 
synpunktshanteringssysteme
t 

Risk för att handläggningstiden i 
synpunktshanteringssystemet inte 
hålls 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej  

Ledningssystem 
för kvalitet 

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

Personal har inte kännedom om 
och/eller följer antagna rutiner 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Hantering av 
allmänna 
handlingar 

Risk för att allmänna 
handlingar inte hanteras 
korrekt på enheterna 

Risk för att det inte finns rutiner 
eller att man inte följer rutiner för 
att ta emot, lämna ut och bevara 
handlingar 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

3 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

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

Risk till följd av svårigheten att 
kunna rekrytera socionomer 

4.Allvarlig 4.Sannolik 16 Ja  

Introduktion Risk för att det inte sker en 
bra introduktion 

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

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

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

Risk för arbetsmiljö och 
eventuella arbetsskador 

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

Lön Risk för felaktig 
löneutbetalning 

Risk för att fel utbetald lön i 
samband med 
övertidsrapportering eller 
personliga utlägg 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  
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4 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

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

Personal har inte tillräcklig 
kompetens eller följer inte rutin vid 
direktupphandling 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Upphandling av 
vårdgivare 

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

Risk i samband med köp av HVB 
eller familjehem 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Nej  

Representation Risk att riktlinjer för 
representation inte följs 

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

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Statsbidrag/ersätt
ningar 

Risk att inte samtliga 
statsbidrag eller ersättningar 
söks 

Att inte statsbidragsansökningar 
görs inom alla relevanta områden 
för samtliga personer 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Kundfakturor Risk att felaktiga 
kundfakturor skickas ut 

Risk att debiterar fel person eller 
verksamhet 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Nej  

5 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Rekrytering 
Familjehem 

Risk att inte kunna rekrytera 
och behålla familjehem 

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

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

BoU mötet med 
barnet 

Risk att handläggaren inte 
träffar barnet i utredningen 

 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Nej  

Vuxen 
Delaktighet/medsk
apande 

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

 4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Medskapande/del
aktighet BoU 

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

 4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

Ersättning för 
ensamkommande 

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

Risk pga förändringar i 
ersättningssystemet och de 
rutiner som finns kring 
återsökning via statsbidrag 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Nej  

Tid för möten med 
brukare/klienter 

Risk att det blir för lite tid för 
att möta brukare 

Risken är att inte digital teknik 
såsom videokonferenser används 
för möte och då ger för stor 
tidsåtgång vilket minskar tiden för 
övriga klientmöten 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

6 Riskmatris 
 

4 

4 
 

8 

 

12 

 

16 

 

 

3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 
 

 

2 

2 
 

4 

 

6 

 

8 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 
Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 
Risken accepteras (1-3) 

 

 
 Konsekvens Sannolikhet 

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

Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

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

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

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

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

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

 

17 14 5 

16 15 

13 11 10 9 

12 3 

18 7 

6 4 2 

8 1 
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K
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1 
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3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 18 
 

Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild Konsekvens Sannolikhet  Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Synpunktshanteri
ng/Kvalitet 

1 Handläggningstid i 
synpunktshanteringssystemet 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Ledningssystem 
för kvalitet 

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

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Hantering av 
allmänna 
handlingar 

3 Risk för att allmänna handlingar inte 
hanteras korrekt på enheterna 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Upphandling 4 Risk för otillräcklig kompetens kring 
upphandling och direktupphandling som 
leder till ofördelaktiga avtal 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Upphandling av 
vårdgivare 

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

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Representation 6 Risk att riktlinjer för representation inte 
följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Statsbidrag/ersätt
ningar 

7 Risk att inte samtliga statsbidrag eller 
ersättningar söks 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kundfakturor 8 Risk att felaktiga kundfakturor skickas 
ut 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

7 10 1 
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Verksamhet / 
Process 

Risknu
mmer Riskbild Konsekvens Sannolikhet  Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Rekrytering 9 Risk för att kvaliteten blir lägre till följd 
av låg bemanning 

4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Introduktion 10 Risk för att det inte sker en bra 
introduktion 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Hot - och våld 11 Risk för hot- och våld inom det sociala 
arbetet 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Lön 12 Risk för felaktig löneutbetalning 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Rekrytering 
Familjehem 

13 Risk att inte kunna rekrytera och 
behålla familjehem 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

BoU mötet med 
barnet 

14 Risk att handläggaren inte träffar barnet 
i utredningen 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Vuxen 
Delaktighet/medsk
apande 

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

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Medskapande/del
aktighet BoU 

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

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Ersättning för 
ensamkommande 

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

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Tid för möten med 
brukare/klienter 

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

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Förkortningar  
AB  
BrB 

 
Allmänna bestämmelser 
Brottsbalken  

FB  Föräldrabalken  
FL Förvaltningslagen 
HVB 
HSLF-FS 

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

IVO Inspektionen för vård och omsorg 
JO Justitieombudsmannen 
LAS Lagen om anställningsskydd 
KL  Kommunallag  
LUL  Lag om unga lagöverträdare  
LVM  Lagen om vård av missbrukare  
LVU  
LYHS 
MAS 
MBL 
RPSFS 

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

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

Socialtjänstförordningen  
Socialstyrelsens författningssamling 

SoL  Socialtjänstlagen  
TF  Tryckfrihetsförordningen  
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Förklaringar  
 
Ansvarsområde  
Förvaltningens ansvarsområde framgår av reglementet.  
 
Syftet med delegation  
Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. Syf-
tet med delegation är att nå en administrativt enklare och snabbare handläggning. Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen och 
gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem.  
Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar förändras inte av att beslutanderätten delegeras.  
 
Delegater  
En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till  
• Ett utskott (avdelning) av nämnden, t.ex. ett individutskott  
• En enskild ledamot eller ersättare, t.ex. ordförande.  
• En anställd hos kommunen. Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den nämnd som delegerar beslutanderätten.  
 
Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av anställda och förtroendevalda att gemensamt fatta beslut.  
 
Delegation för socialassistent, socialsekreterare, familjerättssekreterare och familjehemssekreterare enligt beslut av nämnden gäller efter att vederbö-
rande erhållit delegation av enhetschef bekräftad genom namnunderskrift av båda parter. I avvaktan på egen delegation fattar metodhandledare eller 
enhetschef beslut.  
 
Ej delegerbara ärenden  
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:  
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet  
• Framställningar eller yttrande till Kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av Kommun-
fullmäktige har överklagats  
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt  
• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  
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Nämndens återkallande  
Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett 
ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som redan är fattat av en delegat.  
 
Brådskande ärenden  
Ordföranden, vice ordförande, 2:e vice ordförande eller annan nämndledamot som nämnden utsett, kan besluta på nämndens vägnar i brådskande 
ärenden. Beslutet ska då anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 
Personliga förhållanden och jäv  
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga förhållanden eller där jäv enligt KL, 6 kap 25 § förekommer.  
 
Anmälan av delegationsbeslut  
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till förvaltningschef, som anmäler till nämnden. Anmälningsrutinerna ska vara så utformade att 
nämnden får tillfredsställande insyn i och kontroll över hur beslutanderätten utövas. Nämnden avgör i vilken form delegationsbesluten ska anmälas till 
nämnden.  
Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagan som laglighetsprövning. Tiden är tre veckor från den dag 
som det på kommunens anslagstavla anslagits att protokollet justerats. Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre veckor, men räknas från 
den dag när den som beslutet rör fått ta del av beslutet.  
Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte heller av anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i 
gällande lagstiftning.  
 
Attesträtt  
Förvaltningschefen är bemyndigad att utse besluts- och behörighetsattestanter, enligt attestreglementet.  
 
Personalärenden  
Den som beslutar i personalärende ansvarar för att beslutet överensstämmer med författningar, föreskrifter i avtal samt övriga riktlinjer på det perso-
naladministrativa området.  
Vid anställning av personal i arbetsledande ställning, eller som annars har arbetsuppgifter av särskild betydelse, ska beslutsfattaren samråda med närm-
aste högre chef före beslut.  
För lönesättning gäller särskilda rutiner.  
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Upphandlingsärenden  
Den som beslutar om inköp eller träffar avtal om arbeten eller tjänster ansvarar för att upphandlingen sker enligt upphandlingsreglementet. Beslutsfat-
taren ansvarar för att välja den  
upphandlingsform som är lämplig med hänsyn till kravet på affärsmässighet och behovet av samordning.  
Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, dvs. ärendet får inte delas upp i syfte att kringgå befogenhetsbestämmelser. Den som beslutar om 
inköp ansvarar för att varan motsvarar de krav från bl.a. arbetsmiljösynpunkt som ställs på produkter i förvaltningens verksamhet.  
 
Kostnadsansvar  
Beslutsfattaren ska dels förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som beslutet kan innebära, dels beakta anvisningarna för medels-
användning. Beslutsfattaren ska också förvissa sig om att täckning finns i budget.  
 
Facklig samverkan och MBL  
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna enligt Borås Stads samverkansavtal.  
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 Ärende Lagrum Delegat Anvisning 
  

1. Allmän handling, Ekonomi och Perso-
nal  
 

   

  
1.A. Allmän handling  
 

   

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 
 

 

     
  

1.B. Ekonomi  
 

   

1  Begäran till Kommunstyrelsen om hand-
kassa 

Kontant-
hanterings-PM 
från Stads-
revisionen 

Chef ekonomi  

2  Skadeersättning till personal och allmänhet.  Respektive chef 
 

I samråd med överordnad chef 
     
  

1.C. Personal 
Anställning och upphörande av anställ-
ning 

   

1 Tillsvidareanställning av enhetschef. Före 
fyllda 67 år. 

32 § AB  
4 § LAS  

Verksamhetschef   

2 Tillsättning av verksamhetschef 32 § AB  
4 § LAS 

Förvaltningschef   
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3 Tillsvidareanställning av övrig personal. Före 
fyllda 67 år. 

32 § AB  
4 § LAS 

Respektive chef  

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

5 och 6 §§ LAS  
4 § AB 

Respektive chef  

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

4 § 2 st och 18-20 
§§ LAS  

Förvaltningschef   

6 Anställa vikarie för förvaltningschef för viss 
tid max 6 månader 

 Presidiet  

     
 Verkställighetsåtgärder   

 

   
7 Beslut om övertid, fyllnadstid, jourtjänst-

göring, beredskap, förskjuten arbetstid och 
kompensationsledighet  

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

 

8 Beslut om stadigvarande förflyttning mot 
den anställdes vilja  

§ 6 mom. 1  
2:a st AB 

Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  

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

9 Avstängning  § 10  Förvaltningschef  Skrivelse  
10 Fastställa arbetstidsschema  § 13 mom. 5 AB Enhetschef/motsv  

Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  

Samråd med HR enheten 

11 Skriftlig varning  § 13 AB Förvaltningschef  Skrivelse  
12 Beslut om anställnings upphörande  § 33 AB Enhetschef/motsv  

Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  

Beslutanderätten avser uppsägning på egen  
begäran 

13 Beslut om arbetstagares ledighet med lön 
(enskild angelägenhet)  

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

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

Kap 6 §§ 25–31 
AB 

Enhetschef/motsv  
Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  

 

15 Beslut om arbetstagares ledighet    Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef 

Högst 6 månader vid särskilda skäl (prova annat 
arbete) 

16 Beslut om ledighet  Lag om facklig 
förtroendeman  

HR specialist  
HR chef   
Förvaltningschef  

I enlighet med delegations från Kommunstyrelsen 

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

 

18 Beslut om stadigvarande distansarbete  Förvaltningschef  
     
 Lag om Medbestämmande 

(MBL)/Samverkansavtalet  
   

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

Enhetschef/motsv  
Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  
HR chef   
HR specialist  

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

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

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

21 Förhandlingar  § 38 MBL Förvaltningschef   
     
 Lagen om anställningsskydd (LAS)     



11 
 

22 Varsel och underrättelse om avsked eller 
uppsägning av personliga skäl  

§ 30 LAS Förvaltningschef  Skrivelse  
I samråd med HR chef 

23 Beslut om avsked eller uppsägning av per-
sonliga skäl  

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

24 Besked att tidsbegränsad anställning inte 
kommer att fortsätta  

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

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR chef 

 Personalärenden – övrigt     
25 Varsel till facklig organisation att tids-

begränsad anställning inte kommer att fort-
sätta  

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

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR chef 

26 Avvikelse från företrädesrätt till återanställ-
ning  

§ 32 LAS Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR chef 

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

 

     
 Kurser, konferenser, studie- och tjänste-

resor  
   

28 Beslut om studiebidrag  Personalpolitiska 
riktlinjer  

Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  

 

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

  Enhetschef/motsv  
Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef 

Förteckning 

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

 Förvaltningschef Förteckning 

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

 

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

Innan tillsvidaretjänst ledigförklaras ska anmälan om 
vakansprövning göras hos personalenheten.  

33 Ingångslön    HR specialist  
HR chef  

 

34 Telefonersättning  
Beslut om telefonersättning för viss personal  

  Förvaltningschef  
Ordförande 

 

     
 Transporter i tjänsten     
35 Medge viss personal att för enskilt uppdrag 

mot ersättning använda taxi, buss eller egen 
bil i tjänsten  

  Enhetschef/motsv  
Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  
Ordförande 

 

36 Beslut om generellt tillstånd att använda egen 
bil i tjänsten  

  Verksamhets-
chef/motsv  
Förvaltningschef  
Ordförande 

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

     
 1.D. Inköp/Upphandling av varor och 

tjänster inom ramen för anvisade anslag  
   

1 För högst 10 basbelopp   Förvaltningschef  
2 För högst 5 basbelopp   Verksamhetschef  
3 För högst 2 basbelopp   Enhetschef  
4 Inköp av arbets-, skydds- och profilkläder    Enhetschef  

Verksamhetschef  
Förvaltningschef 

 

5 Beslut om ersättningsanspråk från personal 
och allmänhet  

  Verksamhetschef  
Förvaltningschef 

Efter samråd med Stadens jurister 
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6 Infordra och anta anbud för inköp av tjäns-
ter  

  Enhetschef  
Verksamhetschef  
Förvaltningschef 

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

7 Beslut om försäljning av material    Enhetschef  
Verksamhetschef 

Delegation till tjänsteman motsvarande 20 % av bas-
beloppet  

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

  Verksamhetschef  
Förvaltningschef 

 

     
 Uppvaktning av föreningar     
9 Beslut om uppvaktning av föreningar  Ordförande    
     
 2. Ärendehandläggning barn och unga  

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

1 Förhandsbedömning om utredning ska inle-
das eller ej.   

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 

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

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

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren  
under icke kontorstid 

3 Beslut att avvisa/avskriva  Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef 

 

4 Begäran om brottsutredning. 31 § LUL Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

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

 

6 Begäran om att annan kommun ska bistå i 
utredningen. 

11 kap 4 § SoL Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
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7 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i 
form av insatser i hemmet eller öppenvårds-
insatser, kommuninterna insatser. 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 

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

4 kap 1 § SoL Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 

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

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare  
Metodhandledare  
Enhetschef 

Förteckning 
Socialsekreterares delegation avser kontaktperson/ 
-familj  

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

4 kap 1 § SoL Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 
Högst 4 månader. Gäller inte varaktig vård. 

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare på 
sociala jouren 
Metodhandledare  
Enhetschef  

Delegation för Socialsekreterare på sociala jouren  
under icke kontorstid 

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

Förteckning  

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

4 kap 1 § SoL Metodhandledare 
Enhetschef 

Förteckning 
Delegation gäller enligt upphandlingsavtal med vård-
givare 

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

4 kap 1 § SoL Metodhandledare  
Enhetschef 
Socialsekreterare på 
sociala jouren 

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

15 Förlängning av utredningstiden  11 kap 2 § SoL  Verksamhetschef   
16 Besluta om uppföljning efter avslutad utred-

ning eller upphörd vård utanför hemmet 
11 kap 4 a,b § 
SoL 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

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

6 kap 6 § SoL Socialutskott  

18 Övervägande om vården fortfarande behövs 6 kap 8 § SoL Socialutskott  
19 Särskilt övervägande om överflyttning av 

vårdnaden 
6 kap 8 § SoL Socialutskott  

20 Ingå avtal, inklusive besluta om ersättning till 6 kap 11 § SoL Metodhandledare  Delegationen för enhetschef gäller ersättning enligt 
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särskilt förordnad vårdnadshavare som tidi-
gare varit familjehem 

Enhetschef  Familje-
hemsenheten 

SKL:s rekommendationer. 
Verksamhetschef kan ingå avtal om ersättningar 
utöver SKL:s rekommendationer. 

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

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

Enhetschef på boendet 
Verksamhetschef 

 

22 Teckna hyresavtal avseende bostad åt en-
samkommande ungdomar 

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

     
 Överflyttningar till och mottagande av 

ärenden från annan kommun  
   

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

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

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

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

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

2a kap 11 § SoL  Socialutskott   

     
 Arvoden, ersättningar och avgifter m.m.     
26 Extra ersättning till barn och unga vid place-

ring under placeringstiden, omplacering eller 
flyttning från familjehem eller hem för vård 
och boende. 

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

  

27 Ersättning för resor/umgängesresor utöver 
högsta omkostnadsersättning. 

4 kap 1-2 §§ SoL 
 

Metodhandledare  
Enhetschef Myndighet 
Enhetschef  Familje-
hemsenheten 

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per barn 
och kalenderår 

28 Ersättning för resor/umgängesresor vid til--
lämpning av lägsta omkostnadsersättning för 
familjehemsplacerade barn. 

4 kap 1-2 §§ SoL 
 

Familjehemssekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef  Familje-
hemenheten 

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per barn 
och kalenderår 

29 Tillfälligt förhöjd omkostnadsersättning, 
utöver gällande avtal, till barn och unga vid 

4 kap 1-2 §§ SoL 
 

Familjehemssekreterare 
Metodhandledare  

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per barn 
och kalenderår 
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placering under placeringstiden, omplacering 
eller flyttning från familjehem eller hem för 
vård och boende. 

Enhetschef  Familje-
hemenheten 

30 Omkostnadsersättning till familjehem med 
belopp över 24 % av basbeloppet. 

4 kap 1-2 §§ SoL 
 

Metodhandledare  
Enhetschef  Familje-
hemsenheten 

Gäller vid akuta placeringar i avvaktan på nästkom-
mande utskott 

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

 Enhetschef Familje-
hemsenheten  
Verksamhetschef 

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

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

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

c) Beslut över SKL:s rekommendationer 

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

8 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandlare 
Enhetschef Myndighet 

 

34  Fastställa ersättning till särskild förordnad 
vårdnadshavare. 

 Familjehemssekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef  Familje-
hemsenheten 

Enligt de ersättningsnivåer som gäller för gode män i  
Borås Stad 

     
 Återkrav av kostnader och avgifter m.m.     
35  Eftergift av avgift 9 kap 3 § SoL Metodhandledare  

Enhetschef Myndighet 
 

36 Att föra talan om ersättning hos Förvalt-
ningsrätten för avgift enligt 8 kap 1 § 2 st 
SoL som förälder inte frivilligt betalar  

9 kap 3 § SoL  Socialutskott   
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3.B. Lag om särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU)  
 

 Vård enligt LVU     
1 Beslut om omedelbart omhändertagande av 

barn och unga 
6 § 1 och 2 st 
LVU 

Socialutskott  

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

6 § 1 och 2 st 
LVU 

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

Skrivelse 

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

9 § 3 st LVU  Socialutskott  

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

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

Skrivelse 

5 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten 
om vård 

4 § LVU Socialutskott  

6 Begäran om förlängd tid för ansökan om 
vård. 

8 § LVU Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

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

32 § 1 st LVU Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

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

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

Beslut har endast nämnden eller dess ordförande rätt 
att fatta 

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

11 § 1 och 2 st 
LVU 

Socialutskott  

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

11 § 3 st LVU 
 

 

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

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

43 § 2. LVU Socialutskott  

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

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

 

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

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

14 § 2 st p 1 LVU 
 
 
 

 

Socialutskott  

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

14 § 2 st p 1 LVU 
 

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

 

15 Beslut om att den unges vistelseort inte ska 
röjas för föräldern eller vårdnadshavaren 

14 § 2 st LVU Socialutskott  

16 Beslut om att den unges vistelseort inte ska 
röjas för föräldern eller vårdnadshavaren. I 
avvaktan på utskottets beslut. 

14 § 2 st LVU Ordförande, vice ordfö-
rande, andre vice ordfö-
rande och ledamöter i 
Socialutskott 

 

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

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

13 § 2 st LVU Socialutskott  

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

13 § 3 st LVU Socialutskott  

20 Beslut om att vården ska upphöra 21 § 1 st LVU Socialutskott  
     
 Flyttningsförbud     
21 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud samt att 

tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra 
27 § 2 st och 30 § 
2 st LVU 

Socialutskott  

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

27 § 2 st och 30 § 
2 st LVU 

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

 

23 Ansökan hos Förvaltningsrätten om flytt-
ningsförbud 

25 § LVU Socialutskott  

24 Beslut om den unges umgänge med förälder 
eller vårdnadshavare efter beslut om flytt-
ningsförbud eller tillfälligt flyttningsbeslut 
när överenskommelse inte kan nås 

31 § LVU Socialutskott  

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

31 § LVU Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Skrivelse 

26 Övervägande om flyttningsförbud fortfa-
rande behövs 

26 § 1 st LVU Socialutskott  

27 Beslut om upphörande av flyttningsförbud 26 § 2 st LVU Socialutskott  
28 Beslut om upphörande av flyttningsförbud 

då utskottets beslut inte kan avvaktas 
26 § 2 st LVU Ordförande 

Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter i Socialut-

 



20 
 

skott 
     
 Överflyttning av vårdnad     
29 Särskilt övervägande om överflyttning av 

vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken 
13 § 3 st LVU Socialutskott  

     
 Förebyggande insatser enligt LVU     
30 Beslut om att den unge ska hålla regel- bun-

den kontakt med särskilt utsedd kontakt 
person 

22 § 1 st p 1 LVU Socialutskott  

31 Delta i behandling i öppna former inom 
socialtjänstlagen 

22 § 1 st p 2 LVU Socialutskott  

32 Prövning av förebyggande insats ska upp-
höra 

22 § 2 st LVU  
13 § 3 st LVU 

Socialutskott  

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

Socialutskott  

     
  

3.D. Föräldrabalken och adoptioner 
 

   

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

reda vem som är far till barnet. 
2 kap 1 och 9 §§ 
FB 

Socialassistent  
Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  Familjerät-
ten 

Socialassistent har delegation på faderskapsärenden 
som gäller S-protokoll 

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

2 kap 8a och 9 §§ 
FB 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  Familjerät-
ten 

 

3  Godkänna faderskapsbekräftelse och föräld-
raskapsbekräftelse. 

1 kap 4 § FB  
1 kap 9 § FB 
 

Socialassistent 
Familjerättssekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-

Socialassistent har delegation på faderskapsärenden 
som gäller S-protokoll 
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ten 
4 Beslut om att inleda faderskapsutredning om 

faderskap redan är fastställt alternativt fader-
skapet nedlagt. 

2 kap 9 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

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

 

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

 

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

3 kap 5 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

     
 Ärenden om vårdnad, boende och um-

gänge enligt FB  
   

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

6 kap 6, 14a, 15a, 
17a §§ FB 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

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

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

 

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

6 kap 19 § FB Metodhandledare  
Enhetschef för Familje-
rätten 

 

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

6 kap 15a § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef för Familje-
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rätten 
12 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i 

form av umgängesstödjare 
6 kap 15c § FB Familjerättssekreterare 

Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

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

6 kap 13 a § FB Socialutskott  

14 Lämna upplysningar till domstol. 6 kap 19 och 20 
§§ FB 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

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

 

     
 Samarbetssamtal     
16 Att efter förordnande av domstol avge ytt-

rande om samarbetssamtal. 
6 kap 18 § FB Familjerättssekreterare 

Metodhandledare  
Enhetschef Familjerät-
ten  

 

     
 Placering av ett barn över nations-

gränserna  
   

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

6 kap 11a § SoL Socialutskott  

18  Placera ett barn i ett annat land 6 kap 11b § SoL Socialutskott  
     
 Adoptioner     
19 Medgivande att ta emot ett barn med hem-

vist utomlands i syfte att adoptera det 
6 kap 12 § SoL Socialutskott  

20 Återkallelse av medgivande till adoption 6 kap 13 § SoL Socialutskott  
21 Nämndens samtycke till fortsatt adoptions-

förfarande vid samtycke. 
6 kap 14 § SoL Familjerättssekreterare 

Metodhandledare 
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Enhetschef Familjerät-
ten 

22 Nämndens samtycke till fortsatt adoptions-
förfarande vid ej samtycke 

6 kap 14 § SoL Socialutskott  

     
 3. Ärendehandläggning vuxna  

 
   

1 Förhandsbedömning om utredning ska inle-
das eller ej  
 

11 kap 1 § SoL  Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  Myndighet 
Verksamhetschef 

Förteckning  
Ansökan av part måste alltid utredas 

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

Ex: Vid återtagen Ansökan. Vid utebliven 
medverkan. 

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

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  

4 Beslut om arvode och omkostnads-
ersättning till kontaktperson  

  Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) cirkulär 

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

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  

6 Beslut om bistånd i form av extern öppen-
vård  

  Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

 

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

Förteckning  
Delegation för socialsekreterare Sociala jouren gäller 
under icke kontorstid 
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8 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i 
form av övergångsbostad / Kaptensgatan    
 
 
  

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

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

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

4 kap 1 § SoL  Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  
 

Förteckning  
Delegation gäller enligt upphandlingsavtal med vård-
givare 

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

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  

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

4 kap 1 § SoL  Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  
 
 

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

första stycket SoL  
9 kap 4 § SoL  Metodhandledare  

Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  
Förvaltningschef  

Förteckning  

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

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

8 kap 1 § 1 st SoL  
6 kap 1 § SoF  

Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  

     
 Överflyttningar till och mottagande av 

ärenden från annan kommun  
   

14 Beslut om framställning om överflyttning av 
ärende till annan socialnämnd  

16 kap 1 § SoL  Enhetschef  
Verksamhetschef 
  

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

16 kap 1 § SoL  Enhetschef  
Verksamhetschef  
  

Skrivelse  

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

16 kap 1 § 3 st 
SoL  

Socialutskott  Protokoll  

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

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

Protokoll 

     
  

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

   

1 Beslut om att inleda/ej inleda utredning. 
 
 

 

7 § LVM Socialsekreterare på 
sociala jouren 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

Förteckning 
Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid 

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

9 § LVM Socialsekreterare på 
sociala jouren 
Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef Myndighet 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid 

3 Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § LVM Socialutskott 
 

Protokoll  

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

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

Skrivelse 
 

5 Beslut om att omedelbart omhändertagande 
ska upphöra 

18 b § LVM Socialutskott Protokoll 
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6 Beslut om att omedelbart omhändertagande 
ska upphöra, när utskottets beslut inte kan 
avvaktas 

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

Protokoll 

7 Ansökan om vård enligt LVM 11 § LVM Socialutskott Protokoll 
 

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

45 § LVM Socialsekreterare på 
sociala jouren  
Socialsekreterare  
Metodhandledare 

Beslutsrätt för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

9  45 § LVM Metodhandledare  
Socialsekreterare på 
sociala jouren  
Socialsekreterare 
Enhetschef 
Verksamhetschef  
 

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

     
 4. Lex Sarah, Lex Maria    
1 Utredning, bedömning och beslut om ej 

missförhållande, påtaglig risk för missförhål-
landen och missförhållande inom individ- 
och familjeomsorgen. 

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

  
 

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

14 kap 7 § SoL Individ- och familje-
omsorgsnämnden 

 

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

 Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 

Skrivelse 
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nämndens beslut inte kan avvaktas Ledamöter i Socialut-
skott 

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

6 kap 4 § LYHS  MAS  
  

Skrivelse  

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

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

MAS  
  

Skrivelse  

     
  

5. Överklaganden, yttranden m.m.  
 

   

1 Överklaganden av och yttrande i ärenden 
enligt FVL, SoL, LVU och LVM 

   

2 Beslut om yttrande till Förvaltningsrätten 
och i förekommande fall Kammar-
rätt/Högsta förvaltningsdomstol över en-
skilds överklagande av nämndens beslut om 
hur vården av den unge ska ordnas eller vad 
hon eller han ska vistas under vårdtiden en-
ligt 11 § LVU med yrkande att rätten med 
fastställande av nämndens beslut lämnar 
överklagandet utan bifall. 

6 kap 33 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott   

3 Yttrande till Förvaltningsrätt och i före-
kommande fall till Kammarrätt/Högsta för-
valtningsdomstol över enskilds överklagande 
av nämndens beslut om umgänge eller hem-
lighållande av vistelseort enligt LVU med 
yrkanden att rätten med fastställande av 
nämndens beslut lämnar överklagandet utan 
bifall 

6 kap 33 § KL  
10 kap 4 § SoL 

 Socialutskott  

4 Yttrande till Förvaltningsrätt och i före- 6 kap 33 § KL   Socialutskott  
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kommande fall till Kammarrätt/Högsta för-
valtningsdomstol över enskilds överklagande 
av nämndens beslut om fortsatt vård enligt 2 
eller 3 §§ LVU eller förebyggande insats en-
ligt 22 § LVU med yrkande att rätten med 
fastställande av nämndens beslut lämnar 
överklagandet utan bifall 

10 kap 4 § SoL 

5 Yttrande till Förvaltningsrätt och i före-
kommande fall Kammarrätt/Högsta förvalt-
ningsdomstol över enskilds överklagande av 
nämndens beslut om fortsatt flyttningsför-
bud enligt LVU med yrkande att rätten med 
fastställande av nämndens beslut lämnar 
överklagandet utan bifall 

6 kap 33 § KL  
10 kap 4 § SoL 

 Socialutskott  

     
  

Yttrande till myndighet  
 

  
 

 

6 Beslut att ompröva, alternativt inte ompröva 
ett beslut.  

27 § FL  Delegat i ursprungs-
beslutet  

Förteckning 

7 Rättelse av beslut 26 § FVL Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

Förteckning 

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

24 § FL  Delegat i ursprungs-
beslutet  

 

     
9 Yttrande till Förvaltningsdomstol i överkla-

gade ärenden. 
Lagrum i ur-
sprungsbeslutet 

Delegat i ursprungs-
beslutet 

 

10 Överklaga och i förekommande fall begära 
inhibition av beslut 

22 § FL, 29 § FL Delegat i ursprungsbe-
slutet 

 

     
 Yttrande till allmän domstol enligt 

Brottsbalken  
   

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

32 kap 1 och 2 §§ 
BrB  

Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
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gen eller enligt LVU.  
12  Yttrande till domstol när den som begått 

brott kan bli föremål för vård enligt LVM 
31 kap 2 § BrB  Socialsekreterare 

Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 

     
 Yttrande till åklagarmyndigheten m.m.     
13 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning för 

den som varit misstänkt för brott och som 
varit föremål för vård enligt LVM 

46 § LVM Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

Förteckning 

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

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

Socialassistent  
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 
Socialassistents delegation gäller att lämna upplys-
ningar 

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

11 § Passlagen Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

16 Yttrande till tingsrätt avseende god man eller 
förvaltare. 

11 kap 16 § FB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

     
 Anmälan enligt Socialtjänstförordningen 

(SoF)  
   

17 Anmälan till överförmyndare om  
1)Behov av god man eller förvaltare enligt 
FB 2)Att behov av god man eller förvaltare 
inte längre föreligger  
3)Behov av förvaltning av underårigs egen-
dom. 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Skrivelse 

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

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

     
 Yttrande namnlagen     
19 Yttrande till Förvaltningsrätten över ansökan 45 § Namnlagen Metodhandledare  
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om namnbyte.    Enhetschef vid Familje-
rätten 

     
 Yttrande till IVO över ej verkställda be-

slut  
   

20  Yttrande över ej verkställda beslut. 16 kap 6 f § SoL Enhetschef  
     
 Anmälningar, yttrande och underrättelser 

till andra myndigheter och verksamheter  
   

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

106 kap 6 § SFB  Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

22 Underrättelse till Försäkringskassa om att 
barn med underhållsstöd placerats i familje-
hem eller HVB-hem respektive återflyttat till 
boförälder. 

106 kap 8 § SFB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

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

106 kap 13 § SFB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

     
 Anmälningar till polismyndighet     
24 Anmälan till polis angående vissa brott mot 

underårig samt vissa grövre brott. 
10 kap 21-23 §§ 
OSL 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

25 Beslut om polisanmälan angående brott mot 
den egna verksamheten. 

12 kap 10 § SoL Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

     
 Lagen om förordningen om offentligt 

biträde  
   

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

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
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Enhetschef Myndighet 
27 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom 

offentligt biträde samt yttrande över kost-
nadsberäkningen. 

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

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

     
 Smittskyddslagen     
28  Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare. 6 kap 9 § Smitt-

skydds-lagen 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

29 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddsla-
gen. 

6 kap 12 § Smitt-
skydds-lagen 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

     
 Centrala studiestödsnämnden     
30 Rätt att ansöka hos Centrala studiestöds-

nämnden att studiehjälp för en omyndig 
studerande betalas ut till nämnden. 

2 kap 33 § Studie-
stöds-
förordningen 

Socialsekreterare  
Familjehemssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

  

     
 Ombud    
31 Beslut att avvisa ombud. 9 § FL Metodhandledare 

Enhetschef 
Verksamhetschef 

 

     
 Jäv     
32 Rätt att pröva och avgöra jävsinvändning 

mot handläggare, som beslutar i individären-
den. 

6 kap § 24 KL Enhetschef 
Verksamhetschef  
 

  

     
 Överklagande avseende överflyttning av 

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

6 kap 33 § KL  
10 kap 4 § SoL 

 Socialutskott  

34 Begäran om inhibition till kammar-
rätt/Högsta förvaltningsdomstol 

29 § FL Socialutskott  

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

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

 

     
 Tillsynsärenden     
36 Underrättelse till IVO 13 kap 5 § SoL Socialutskott Gäller individärenden 
37 Yttrande till IVO, JO och DO 13 kap 5 § SoL Socialutskott Gäller individärenden 
38 Yttrande till IVO, JO och DO när utskotts-

beslut inte kan inväntas 
 Ordförande 

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

Skrivelse 

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

 Enhetschef I samråd med områdeschef  

     
 Körkortsärenden    
40 Yttrande till transportstyrelsen i körkortsä-

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

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

Förteckning 

     
 Vapenlagen     
41 Yttranden i ärenden rörande vapenlagen, 

polismyndighet  
RPSFS  Socialsekreterare 

Metodhandledare  
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  



33 
 

     
 Yttrande till Hemvärnet    
42 Avge yttrande 5 § Hemvärns-

förordningen 
1997:146 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

 
 



   
 
 

                                        
 
Hans Abrahamson   2018-02-20                      
Tony Ilseth                     Dnr: 2017/ IFON0185 
 
 
 

Förslag till beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta: 

 
Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL 
t.o.m. den 31 december 2017, samt  
 
att översända denna till Stadsrevisionen och Kommunstyrelsen. 
 
Ärendet i sammanfattning 
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att 
kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt 
socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.  

 
Till IVO och revisorerna ska Individ- och familjeomsorgsnämnden rapportera alla 
gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre 
månader från dagen för beslut.  

 
Till Kommunfullmäktige ska Individ– och familjeomsorgsnämnden lämna en 
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges 
vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen 
för respektive beslut.  
 
Antalet ej verkställda beslut har under året minskat och olika insatser har gjorts för 
att dessa skall fortsätta att minska. Endast 7 ej verkställda beslut vid årsskiftet 
2017/2018. 

 
Beslutsunderlag 
Bifogas redovisningsrapport för det fjärde kvartalet 2017. 
 
Facklig samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2018-02-08 

 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
 

Mats Tolfsson 
Ordförande  Anna-Lena Sellergren 
    Förvaltningschef 
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § 
SoL t.o.m. 31 december,  2017 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2017 

Individ- och familje-
omsorgsnämnden 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

IFO Barn och unga   X Kontaktperson 131 M 

  X Kontaktperson 268 K 

  X Kontaktfamilj 251 M 

  X Kontaktfamilj 251 M 

  X Kontaktfamilj  
 

572 M 

  X Kontaktfamilj 
 

355 K 

  X Kontaktfamilj 
 

130 K 

IFO Unga Vuxna/Vuxen X     

      

Analys  
 
Antalet ej verkställda beslut minskar sedan föregående kvartal. Under 2017 är trenden 
tydlig. Kvartal 1 rapporterades 18 ej verkställda beslut och i aktuell rapportering hand-
lar det om sju beslut. Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering 
framkommer det också att tre av de aktuella besluten är på väg att verkställas.  
 
När det övriga ej verkställda beslut så förekommer svårigheter avseende matchning i 
specifika ärenden utifrån särskilda behov hos den enskilde. Familjehemsenheten be-
driver ett intensivt arbete när det gäller att leta efter lämpliga kontaktfamiljer. Det bör 
i sammanhanget betonas att kontinuerlig dialog förs med de enskilda/de aktuella fa-
miljerna från förvaltningens sida.   
 

Som nämnt i tidigare rapportering när det handlar om insatser i form av kontaktper-
son/kontaktfamilj och familjehem så är den generella erfarenheten att det finns svå-
righeter när det gäller att rekrytera uppdragstagare till dessa insatser. Vidare finns all-
tid mer eller mindre omfattande behov av matchning för att behov skall kunna tillgo-
doses genom insats.  



2(2) 

 
Det finns flera anledningar till att antalet ej verkställda beslut minskar. En del är att 
familjehemsenheten tillfört resurser för att rekrytera, utreda och matcha kontaktper-
soner, kontaktfamiljer och familjehem. En annan, som tagits upp i samband med tidi-
gare analys, är att myndighetsutövningen inom Barn och Unga under 2017 rutinmäss-
igt börjat arbeta mer inriktat på att se resurser inom den enskildes befintliga nätverk. 
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Nationella brukarundersökningen  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner rapporten om den 
genomförda brukarundersökningen och lägger denna till handlingarna.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Under hösten 2017 deltog Individ- och familjeomsorgen (IFO) och 
försörjningsenheten på Arbetslivsförvaltningen (ALF) i Borås Stad för första 
gången i den nationella brukarundersökningen för IFO. Bakom 
undersökningen står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för 
främjande av kommunala analyser (RKA). Syftet med undersökningen är att få 
fram brukarens upplevelse av kvalitet.  I den bifogade rapporten redovisas 
resultatet huvudsakligen utifrån de målgrupper som finns inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Avsikten är att fortsätta gatt årligen genomföra 
brukarundersökningen och på detta sätt följa resultat, analysera resultatet och ge 
bidrag till olika former av kvalitetsutveckling.            

Beslutsunderlag 
Nationella brukarundersökningen IFO 2017, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen 

Samverkan 
Ärendet har samverkats vid FSG 2018-02-08 

 

 

Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 
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Under hösten 2017 deltog Individ- och familjeomsorgen (IFO) och försörjningsenheten på Ar-
betslivsförvaltningen (ALF) i Borås Stad för första gången i den nationella brukarundersökningen 
för IFO. Bakom undersökningen står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Rådet för 
främjande av kommunala analyser (RKA). Syftet med undersökningen är att få fram brukarens 
upplevelse av kvalitet. Tanken är att undersökningen ska bidra till verksamhetsutveckling och 
bättre kvalitet för brukare. Resultat kan användas för jämförelser mellan kommuner samt inom 
den egna organisationen över tid. Eftersom det är första året som undersökningen genomförs i 
Borås Stad finns inga tidigare resultat att jämföra med. Resultat återfinns i Kolada1 samt på Borås 
Stads hemsida2. 
 
I Borås Stad pågick insamling mellan den 11 september och den 20 oktober. Undersökningen 
vände sig till personer som haft kontakt med myndighetsutövning och som var vårdnadshavare, 
ungdom 13 år eller äldre inom social barn- och ungdomsvård, ensamkommande ungdom 13 år 
eller äldre, aktuell inom ekonomiskt bistånd eller vuxen aktuella inom missbruks- och beroende-
vård. I Borås Stad var det den socialsekreterare som personen haft kontakt med som delade ut 
enkäten.  

 
I 2017 års undersökning var det upp till varje kommun att bestämma om samtliga ovan nämnda 
målgrupper skulle ingå i undersökningen eller enbart välja ut en eller några av dem. Borås Stad 
beslutade att samtliga målgrupper skulle ingå i den egna undersökningen.  
 
För IFO i Borås stad, exkluderat försörjningsstöd, ska enligt inrapporterad statiskt 93 % av alla 
besökare under insamlingsperioden ha fått erbjudande om att fylla i enkäten. Några av de orsaker 
som socialsekreterarna uppgav till att brukare inte fick detta erbjudande var att det upplevdes 
olämpligt, att brukaren inte var i skick att ta emot enkäten eller som i de flesta fall att man helt 
enkelt glömt bort att lämna enkäten. Framför allt var det män som inte fick erbjudande om att 
fylla i enkäten.  
 
Gällande svarsfrekvens för årets undersökning nationellt sett bör den beaktas med viss försiktig-
het, då den kan vara godtycklig. Några kommuner har uppskattat ungefär hur många enkäter de 
kan ha delat ut, medan andra kommuner har försökt föra statistik över antal utdelade enkäter. 
Borås Stad hör till den senare delen.  
 
Resultat i denna rapport redovisas utifrån hur stor andel av de svarande som angett ett positivt 
svarsalternativ på en fråga, vilket beslutats av ansvariga på nationellt håll (SKL m.fl.). Med posi-
tiva svarsalternativ menas exempelvis ”mycket lätt”, ”ganska lätt” eller ”mycket nöjd”, ”ganska nöjd” 
eller ”Ja”. Berörda enhet inom IFO i Borås Stad har även fått andel svarande för vart och ett av 
svarsalternativen på samtliga frågor. 

  

                                                 
1https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16708&tab_id=97615 
2
https://www.boras.se/omsorgochstod/kvalitetresultatochjamforelser/utvarderingochjamforelser/brukarundersokn

ingforsorjningsstodochindividochfamiljeomsorgen.4.13e2f6271604bd643c4dc3e7.html 
 

https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16708&tab_id=97615
https://www.boras.se/omsorgochstod/kvalitetresultatochjamforelser/utvarderingochjamforelser/brukarundersokningforsorjningsstodochindividochfamiljeomsorgen.4.13e2f6271604bd643c4dc3e7.html
https://www.boras.se/omsorgochstod/kvalitetresultatochjamforelser/utvarderingochjamforelser/brukarundersokningforsorjningsstodochindividochfamiljeomsorgen.4.13e2f6271604bd643c4dc3e7.html
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69% 

7% 

6% 

13% 

5% 

Andel svarande per målgrupp 

Försörjningsstöd

Barn och unga

Ensamkommande

Vårdnadshavare

Vuxna missbruk

Resultat för 2017 års brukarundersökning 
 
 
Individ och familjeomsorgen totalt, inklusive försörjningsstöd  
 
Totalt svarade 558 personer på enkäten i Borås Stad, vilket motsvarar en svarsfrekvensen på 66 
%. Det var något fler kvinnor än män som besvarade enkäten, vilket framgår i figur 1. Eventuella 
könsskillnader i svar kan inte påvisas för någon av frågorna för det totala resultatet i denna 
undersökning3.  
 
Figur 1. Andel män och kvinnor som besvarade enkäten i Borås Stad. 

 
Av respondenterna var det 10 som ej uppgav kön. 
 

 
För Borås Stad är det övervägande försörjningsstöds resultat som återspeglas i det totala resulta-
tet, vilket blir tydligt i figur 34. Försörjningsstöd motsvarar lite mer än tvåtredjedelar av inkomna 
svar. Störst andel inom IFO utgör målgruppen vårdnadshavare, som står för 13 % av det totala 
antalet inkomna svar. Eftersom denna rapport vänder sig till Individ- och familjeomsorgsnämn-
den redovisas varken det totala resultatet för Borås Stad (som främst återspeglar försörjnings-
stöds resultat) eller försörjningsstödsenhetens resultat. 
 
Figur 3. Andel svarande för var och en av målgrupperna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Chi2 
4 Figur 2 återfinns ej i denna rapport, utan enbart i verksamhetsversionen för Nationell brukarundersökning IFO 

54% 

46% 

Könsfördelning för totalen 

Kvinnor

Män
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50% 50% 

Barn- och ungdomsvård 

Kvinna

Man

Barn- och ungdomsvård  

 
För målgruppen ungdomar 13 år eller äldre,              Figur 5. Andel kvinnor och män som besvarade  
där svarande från både Barn och unga samt               enkäten och som var 13 år eller äldre.         
Unga vuxna missbruk inom IFO ingår, svarade 39 
personer på enkäten. Det motsvarar en och svars-
frekvens på 60 %. Av dem som besvarade enkäten 
var hälften kvinnor och hälften män, vilket fram-
går i figur 5. 
 
 
Resultaten i figur 6 redovisas utifrån andel sva-
rande som angett de positiva svarsalternativen för 
var och en av frågorna. Av de svar som inkom 
från dem som var 13 år eller äldre visar figur 6 
den andel som angett de positiva svarsalternativen 
för var och en av frågorna i enkäten,    

både för Borås Stad och för riket som helhet.                
 
Frågan om det är lätt att förstå informationen från socialsekreteraren får högre resultat i Borås 
Stad än i riket. Frågan om socialsekreteraren efterfrågar brukarens uppfattning om hur hans eller 
hennes situation skulle kunna förändras samt att det är lätt att få kontakt med socialsekreteraren 
hamnar i nivå med rikets resultat. Övriga 4 frågor får lägre resultat än riksgenomsnittet.  
 
 
Figur 6. Andel svar från dem som var 13 år eller äldre och som uppgav något av de positiva svarsalternativen för 
var och en av frågorna i enkäten, där resultat presenteras både för Borås Stad och för riket som helhet. 

 
*I resultatet ingår svar från unga vuxna missbruk  

En respondent uppgav ej kön. 
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Ensamkommande 

 
Inom målgruppen ensamkommande ungdomar 13 år eller äldre inom IFO svarade 37 personer 
på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 100 %. Av dem som besvarade enkäten var un-
gefär en fjärdedel kvinnor och tre fjärdelar män, vilket framgår i figur 7. 
 
Figur 7. Andel kvinnor och män som besvarade enkäten för målgruppen ensamkommande, 13 år eller äldre. 

 
 
Resultaten för gruppen ensamkommande i Borås Stad är positiva. I figur 8 framgår att samtliga 
frågor får likvärdiga eller högre resultat än riksgenomsnittet, fem av dessa skiljer sig markant från 
rikets resultat på ett positivt sätt. Bäst resultat får frågan om det är lätt att få kontakt med social-
sekreteraren. Här återfinns den största differensen jämfört med rikets resultat, samtidigt som 
samtliga svarande anser att det är mycket eller ganska lätt att få kontakt med socialsekreteraren. 
 
Figur 8. Andel svar från dem som var ensamkommande och som uppgav något av de positiva svarsalternativen 
för var och en av frågorna i enkäten, där resultat presenteras både för Borås Stad och för riket som helhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

22% 

78% 

Ensamkommande ungdomar  

Kvinna

Man
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67% 

33% 

Vårdnadshavare 

Kvinna

Man

Av de vårdnadshavare som fick ta del av 
enkäten deltog 72 personer i undersök-
ningen, vilket innebär att svarsfrekven-
sen hamnade på 55 %. Figur 9 återspeg-
lar att tvåtredjedelar av dem som besva-
rade enkäten var kvinnor och entredjedel 
män. 
 
Resultaten för svaren från vårdnadsha-
vare i Borås Stad ligger i ungefärlig nivå 
med riksgenomsnittet. I figur 10 synlig-
görs att tre resultat är marginellt högre 
för vårdnadshavare i Borås stad än för 
vårdnadshavare i riket som helhet och  

Vårdnadshavare 

              
            Figur 9. Andel kvinnor och män som besvarade en  
             käten för målgruppen vårdnadshavare5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
två är marginellt lägre. De frågor som får något högre resultat är huruvida socialsekreteraren ef-
terfrågar brukarens synpunkter för hur dennes situation kan förändras samt om det är lätt att 
förstå informationen från socialsekreteraren. De frågor som uppvisar något lägre resultat är om 
det är enkelt att få kontakt med socialsekreteraren och om socialsekreteraren visar förståelse för 
brukarens situation. 
 
Figur 10. Andel svar från de vårdnadshavare som uppgav något av de positiva svarsalternativen för var och en av 
frågorna i enkäten, där resultat presenteras både för Borås Stad och för riket som helhet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Vårdnadshavare till barn har kontakt med myndighetsutövning inom Barn- och unga, IFO 
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Missbruk 

Inom området missbruk svarade 26 personer på enkäten vilket motsvarar en svarsfrekvens på 59 
%. Av dem som besvarade enkäten var lite mer än hälften män, vilket synliggörs i figur 11. 
 
Figur 11. Andel kvinnor och män som besvarade enkäten  
inom området vuxen missbruksvård. 

 
 
I figur 12 framgår att tre av resultaten för vuxen missbruksvård i Borås Stad hamnar i nivå med 
riksgenomsnittet för vuxen missbruksvård. Övriga fyra resultat ligger lägre än riksgenomsnittet. 
Framför allt är differensen störst mellan Borås Stads resultat och rikets snittresultat för frågorna 
om helhetsomdöme och om situationen förbättrats. Lägst resultat för vuxen missbruksvård i 
Borås Stad får frågorna om man kan påverka typen av hjälp man får samt om ens situation för-
sändrats efter att man fått kontakt med socialtjänsten. 
 
Figur 10. Andel svar från de vuxna inom missbruksvården som uppgav något av de positiva svarsalternativen för 
var och en av frågorna i enkäten, där resultat presenteras både för Borås Stad och för riket som helhet. 

  

44% 

56% 

Vuxen missbruksvård 

Kvinna

Man

En respondent uppgav ej kön. 
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Resultat för Borås Stad och jämförbara kommuner 
 
Nationellt sett finns några kommuner som utifrån vissa parametrar, framtagna av Sveriges kom-
muner och landsting (SKL), är jämförbara med Borås Stad. Av dessa kommuner har Halmstad, 
Linköping och Lund deltagit i årets brukarundersökning och jämförelser görs därför med dessa 
kommuner. För äldreomsorgens nationella brukarundersökning gör Vård- och äldreförvaltningen 
i Borås Stad jämförelser med Västra Götalandsregionens generella resultat. I dagsläget saknas 
motsvarande resultat för IFOs nationella brukarundersökning, varpå dessa jämförelser inte är 
möjliga. I figur 11 jämförs den sammantagna nöjdhetsgraden mellan dessa fyra kommuner och 
riket som helhet. Resultaten åskådliggörs per målgrupp 
 
Figur 10. Den sammantagna nöjdhetsgraden för målgrupperna Barn- och ungdomsvård, Ensamkommande, 
Vårdnadshavare och Missbruksvård, där resultat för kommunerna Borås, Halmstad, Linköping och Lund redo-
visas samt riket som helhet. 

 
 
Borås Stad får i stort likvärdiga resultat med de tre jämförelsekommunerna gällande den samman-
tagna nöjdhetsgraden. Variationerna är heller inte så stora mellan målgrupperna i den egna kom-
munen. I Halmstad däremot varierar resultaten för den sammantagna nöjdhetsgraden mellan 
målgrupperna. Här utmärker sig målgruppen Ensamkommande, där en betydligt lägre andel än 
Ensamkommande i de tre jämförelsekommunerna svarar att de sammantaget är nöjda med stödet 
de får från socialtjänsten i kommunen. Här utmärker sig även målgruppen Missbruksvård, som 
får högst betyg av de svarande i Halmstad i jämförelse med de andra tre kommunerna.  
 
 

Utvärdering av genomförandet av brukarundersökningen 
Resultat för denna undersökning visar på hur några brukare inom aktuella målgrupper uppfattade 
det stöd de får från socialtjänstens myndighetsutövning. Det går inte att dra för stora växlar uti-
från årets resultat. Dels var det första gången som undersökningen genomfördes i kommunen 
och det finns därför inga resultat att jämföra med från tidigare år. Dels var det få svarande inom 
några målgrupper.  
 
När det gäller jämförelser är upplevelsen att den stora behållningen är att göra jämförelser över 
tid. Detta kan göras på sikt om kommunen beslutar att även framöver delta i den nationella bru-
karundersökningen för IFO. Visst värde finns det även i att göra jämförelser med andra likvär-
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diga kommuner för att se om de uppvisar likvärdiga resultat. Det ger också möjlighet att ta kon-
takt med likvärdiga kommuner som lyckats bra inom ett område där den egna kommunen verkar 
brista, för att få tips och inspiration kring åtgärder och förbättringar.  
 
Efter att brukarundersökningen var avslutat fick de socialsekreterare som varit delaktiga i under-
sökningen komma med synpunkter kring eventuella förbättringar eller förändringar till nästkom-
mande undersökning. Gemensamt funderade de i sina enheter över vad som kan göras för att öka 
svarsfrekvens och även användandet av digital enkät. Några förslag som inkom var att det bör 
finnas enkäter i framlagda i exempelvis reception eller väntrum, och även en ”brukardator” med 
direktlänk till enkäten. Ytterligare förslag var att utforma en informationslapp till brukare där 
både länk till enkäten och information om undersökningen framgår, så att brukaren själv efter 
besöket kan fylla i enkäten. Utvärderingen visade även på att det i vissa fall kändes opassande att 
dela ut enkäten. För att komma runt det problemet fanns förslag om att skicka enkäten till bruka-
ren efter besöket, istället för att dela ut den i direkt anslutning till besöket. Ett alternativ kan vara 
att informera om undersökningen och dela ut enkäten i början av mötet med klienten. Ytterligare 
reflektioner som framkommit är att enkäten mer är anpassad till de brukare som haft kontakt 
med myndighetsutövning under en längre period och inte till de som besöker socialsekreterare 
för en förhandsbedömning. Det har även framförts kritik för de svarsalternativ som finns för att 
uppge kön, då det finns personer som inte identifierar sig som män eller kvinnor. De allra flesta 
synpunkter som framförts kommer beaktas framöver, några är tyvärr inte möjliga att ändra då de 
styrs av direktiv från SKL.  

 
Enhetschefer för myndighetsutövning inom IFO har fått resultat presenterat för sig. De har även 
ombetts att tillsammans med sin personal identifiera vad den egna verksamheten är bra på utifrån 
årets resultat, områden de behöver arbeta vidare med samt fundera över hur de ska gå tillväga för 
att förbättra dessa områden. Tanken är att det de kommer fram till kan skrivas in i förvaltningens 
kvalitetsaberättelse för 2017, med möjlighet till uppföljning. På så vis skulle brukarundersökning-
en bli en del i förvaltningens strategiska kvalitetsarbete. 
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Bilaga 

VAD TYCKER DU OM SOCIALTJÄNSTEN?       

 
För att kunna förbättra vår verksamhet behöver vi veta vad som fungerar 
bra och mindre bra idag. Därför får alla som besöker socialtjänsten under 
perioden 11 september – 20 oktober möjlighet att svara  
på frågorna nedan. Det är frivilligt att delta och alla deltar anonymt. Svaren 
sammanställs så att det inte går att se vad någon enskild person har svarat.  
 
Du väljer själv om du vill svara på frågorna, men för oss är dina synpunkter 
mycket viktiga. Ju fler som svarar på frågorna, desto bättre nytta gör 
undersökningen.  
 
Resultaten från enkäten kommer att presenteras på Borås Stads 
hemsida. Även personer i andra kommuner har svarat på frågorna och resultatet 
kommer att vara möjligt att jämföra med andra kommuner.  

 

1. Är du kvinna eller man? 

☐ Kvinna 

☐ Man 

 

2. Hur lätt eller svårt är det att få kontakt med socialsekreteraren (till exem-

pel via telefon, sms eller e-post)? 

☐ Mycket lätt 

☐ Ganska lätt 

☐ Ganska svårt 

☐ Mycket svårt 

☐ Vet inte/Ingen åsikt 

3. Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen du får av socialsekrete-
raren? 

☐ Mycket lätt 

☐ Ganska lätt 

☐ Ganska svårt 

☐ Mycket svårt 

☐ Vet inte/Ingen åsikt 
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4. Hur stor förståelse visar socialsekreteraren för din situation? 
 

☐ Mycket stor 

☐ Ganska stor 

☐ Ganska liten 

☐ Ingen alls 

☐ Vet inte/Ingen åsikt 

 

5. Frågar socialsekreteraren efter dina synpunkter på hur din situation 
skulle kunna förändras? 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Vet inte/Ingen åsikt 

 

6. Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får av social-
tjänsten i kommunen? 
 

☐ Mycket  

☐ Ganska mycket 

☐ Ganska lite 

☐ Inte alls 

☐ Vet inte/Ingen åsikt 

 

7. Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med det stöd du får från so-
cialtjänsten i kommunen? 

 

☐ Mycket nöjd 

☐ Ganska nöjd 

☐ Ganska missnöjd 

☐ Mycket missnöjd 

☐ Vet inte/Ingen åsikt 
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8. Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten 
i kommunen? 

 

☐ Förbättrats mycket 

☐ Förbättrats lite 

☐ Ingen förändring 

☐ Försämrats lite 

☐ Försämrats mycket 

☐ Vet inte/Ingen åsikt 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna! 
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Nationella hemlöshetskartläggningen  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Att godkänna rapporten om den nationella kartläggningen av hemlösheten och 
lägga denna till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört en ny kartläggning av 
hemlösheten. Kartläggningen genomfördes i april månad 2017 och resultatet 
publicerades nyligen. Det är femte gången som Socialstyrelsen gör en sådan 
kartläggning och den senaste gjordes 2011. I Borås har det gjorts lokala 
kartläggningar årligen, vilket gjort det möjligt att jämföra den nationella 
kartläggningen med Borås lokala kartläggning. Den nationella kartläggningen 
visar bl.a. på att Borås har jämförelsevis få personer i akut hemlöshet. 
Kartläggningen visar även på att kortsiktiga kommunala boendelösningar 
minskar vilket skiljer sig mycket från trenden i övriga landet. Resultaten från 
kartläggningen kommer att tas med i det fortsatta arbetet mot hemlöshet och i 
nämndens fortsatta samordningsuppdrag kring boendesociala frågor. 

Beslutsunderlag 
Rapport ”Nationell kartläggning av hemlösheten” 

Samverkan 
Facklig samverkan har skett vid FSG 2018-02-08 

 

 

Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 

 



 

 

Nationell kartläggning av hemlösheten 
Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört en ny nationell kartläggning av hemlösheten i Sverige. Kartläggningen omfattar 
personer med svenskt medborgarskap och personer som har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige och som befann sig i 
hemlöshet under vecka 14 (3-9 april) 2017. Det är femte gången som Socialstyrelsen gör en sådan kartläggning, den senaste gjordes 2011. 

I kartläggningen ingår personer som befann sig i någon hemlöshetssituation och som var aktuella hos socialtjänsten eller andra 
myndigheter under kartläggningsveckan, eller som vårdgivare, organisationer med mera, mötte under den veckan. 

Borås stad, Individ och familjeomsorgsförvaltningen genomför en kartläggning övriga år. Detta görs utifrån Borås stads program mot 
hemlöshet.  

 
Situation 1 
En person är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare. 

 
Resultat 
kartläggning 
i Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Situation 1 14 11 19 17 29 36 25 20 25 28 42 38 35 
 

Situation 2 
En person är intagen/inskriven på antingen; kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst/landsting/privat 
vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution och planeras att skrivas ut inom tre månader 

 

http://www.socialstyrelsen.se/hemloshet
http://intranet.boras.se/download/18.5ec6182815e2cd6525b909c3/1504177376063/Program%20mot%20heml%C3%B6shet.pdf


Resultat 
kartläggning 
i Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

Situation 3 
En person bor i en av kommunen ordnad boendelösning (t ex. försökslägenhet/träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) 

 
Resultat 
kartläggning 
i Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Situation 3       150 144 139 213 194 193 107 
 

Situation 4  
En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter 
mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson 

 
Resultat 
kartläggning 
i Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Situation 4 63 41 62 58 46 49 94 62 59 55 95 64 84 
 
 
 

Analys 
 

Borås stads mätningar följer väl de nationella mätningarna vilket visar på att de två olika formerna av mätningar är samstämmiga även 
om de genomförs på något olika sätt. Vi hade en föreställning av att socialstyrelsens undersökning skulle visa på ett betydande mörkertal 



gentemot Borås stads egen mätning. Vi bedömer att det stora mörkertalet finns bland de med hemlöshetsproblematik som av olika 
anledningar ej har kontakt med myndigheter. 

 
Generellt sätt följer Borås stad resultat rikssnittet. I ett avseende skiljer sig Borås från övriga riket. Det är antalet person som bor i en av 
kommunen ordnad boendelösning (socialt kontrakt). Fler personer i landet får långsiktiga kommunala boendeinsatser såsom socialt 
kontrakt. Enligt socialstyrelsens statistik ökar dessa insatser i hela landet. Procentuella har ökningen under 2016 varit 12 %. Borås följer 
här inte den nationella trenden utan här sker tvärtom en minskning. Det finns flera orsaker till denna utveckling såsom att fler har fått 
överta kontraktet på sin lägenhet och nu har ett eget kontrakt. Egna kontrakt har möjliggjorts via boendesociala insatser. Ungefär en 
tredjedel av de som lämnat övergångsbostäder under åren 2015 och 2016 har fått ett eget kontrakt. Bristen på lägenheter I Borås utgör 
även en förklaring till att antalet kommunala boendelösningar minskar. 
 
När det gäller den målgrupp, ungdomar och familjer som har ett socialt kontrakt har flera fått ett eget kontrakt till följd av att 
Arbetslivsnämnden betalat den resterande hyresskulden och då möjliggjort ett eget kontrakt.  

 
Antalet personer som har fått nya sociala kontrakt samt övergångskontrakt har minskat. Det finns flera skäl till detta. En anledning är att 
vi startat upp ” Bostad först” som för ett fåtal har lett till en boendelösning. En annan anledning är att insatsen socialt kontrakt inte har 
ansetts som en lämplig insats för att möte de behov som finns, utan behöver utvecklas. En tanke är att koppla boendesociala insatser till 
de sociala kontrakten. 
Ytterligare analys kring resultatet behöver göras utifrån att Borås stad skiljer ut sig från den nationella statistiken. 
 
Borås stad arbetar förvaltningsövergripande utifrån IFO nämndens boendeuppdrag för att hitta nya vägar som bidrar till att minska 
hemlösheten. 
Ifo förvaltningen har i budget 2018 fått i uppdrag att starta upp ett drogfritt boende vilket förväntas få effekt framför allt de som är i 
situation 2. 
 
 
Jämförelse med andra kommuner avseende kommunala boendelösningar i jämförbar storlek 80-150 000 inv. 
 

Kommun Befolkning 
2016 

kommunala 
boendelösningar Antal per 10 000 

Huddinge 107 538 26 2,4 
Kristianstad 83 191 27 3,2 
Kungsbacka 80 442 47 5,8 
Haninge 85 693 54 6,3 



Eskilstuna 103 684 78 7,5 
Örebro 146 631 127 8,7 
Nacka 99 359 89 9,0 
Borås 109 880 107 9,7 
Halmstad 98 538 103 10,5 
Växjö 89 500 96 10,7 
Helsingborg 140 547 168 12,0 
Lund 118 542 146 12,3 
Karlstad 90 198 117 13,0 
Västerås 147 420 252 17,1 
Umeå 122 892 218 17,7 
Norrköping 139 363 316 22,7 
Botkyrka 90 675 230 25,4 
Jönköping 135 297 470 34,7 
Sundsvall 98 325 366 37,2 
Gävle 99 788 493 49,4 
Södertälje 94 631 491 51,9 

 
 

Jämförelse med akut hemlösa i kommuner i jämförbar storlek 80-150 000 inv. 
 

Kommun Befolkning 
2016 

Akut 
hemlöshet Antal per 10000 

Örebro 146 631 14 1,0 
Eskilstuna 103 684 15 1,4 
Växjö 89 500 14 1,6 
Nacka 99 359 16 1,6 
Kungsbacka 80 442 20 2,5 
Borås 109 880 35 3,2 
Umeå 122 892 45 3,7 
Halmstad 98 538 39 4,0 
Jönköping 135 297 55 4,1 
Kristianstad 83 191 37 4,4 



Sundsvall 98 325 49 5,0 
Haninge 85 693 52 6,1 
Karlstad 90 198 58 6,4 
Västerås 147 420 101 6,9 
Lund 118 542 82 6,9 
Huddinge 107 538 75 7,0 
Gävle 99 788 74 7,4 
Helsingborg 140 547 115 8,2 
Södertälje 94 631 83 8,8 
Norrköping 139 363 124 8,9 
Botkyrka 90 675 139 15,3 
 
 
 
Borås har i jämförelse med andra kommuner med samma invånarantal relativt få akut hemlösa. Norrköping, Jönköping och Helsingborg 
har betydligt fler. 
 
Det finns en tendens till att i Borås bor jämförelsevis fler hos vänner, släkt och kamrater när de saknar bostad. Detta styrks av 
Bostadsföretagens uppgifter samt att vräkningar p.g.a. otillåten andrahandsuthyrning ökar. 
 
 
Planerade åtgärder 
 
- Ett drogfritt stödboende kommer att startas upp under slutet av 2018. 
 
- Behovet av att vidareutveckla kommunala boendelösningar som t.ex. socialt kontrakt kombinerat med boendestöd 
 
- Fortsatt arbete i Arbetsgruppen för att samordning av insatser för personer som riskerar hemlöshet 

 
- Ett vägledande dokument/samarbetsrutin kring boendefrågan behöver tas fram 

 
- Att utifrån ett uppdrag från nämnden utveckla våra akuta boendeinsatser. 
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Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 
2017 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar 
att lägga årsrapporten för 2017 av inkomna synpunkter till handlingarna samt 
att översända denna till kommunstyrelsen och stadsrevisionen.       

Sammanfattning  
Rapporten av synpunkter för 2017 bifogas. Nämnden avser att under 2018 
arbeta för att inspirerar och följa upp synpunktshanteringen på nämndens olika 
enheter.          

Beslutsunderlag 
Rapport synpunkter 2017 

Samverkan 
Samverkan har skett i samband med FSG 2018-02-08 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 
 
 

 

Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 
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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 2017, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

Borås Stad bytte system för synpunktshantering den 1 januari 2017. Det nya systemet heter Infracontrol 
online. Ett system som används för både felanmälan och synpunkter. En tillhörande app  tillgänglig för 
både android och iPhone är även lanserad. Under första halvåret kom det in mycket få synpunkter men 
har tilltagit under andra halvåret. 

2 Antal inkomna synpunkter Januari – 
December 2017 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Barn och unga Myndighet 11 Synpunkter/klagomål på ärendets hantering och 
bemötande 

Boende ungdom 2 Funktion av spis på stödboende 

Social jour 2 Handläggning avseende jouren 

Boende Vuxen 10 Önskemål om rumsbyte, öppettider på härbärget. 

Öppenvård Vuxen 1 Önskemål kring information 

Enhet för kvalitet, utveckling 
nämndsadministration 

1 Önskemål kring information 

Totalt för förvaltningen 27  

De 27 inkomna synpunkterna inlämnades av 20 unika personer. Myndighet Barn och unga respektive 
Boende vuxna är de verksamhetsdelar som detta år fått flest synpunkter. Några av synpunkterna har 
rört förbättringsförslag. 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm H2 
2017 

Fråga H2 
2017 

Förslag H2 
2017 

Klagomål 
H2 2017 

Utfall H2 
2017 

Bemötande    11 11 
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Verksamhetsmått Beröm H2 
2017 

Fråga H2 
2017 

Förslag H2 
2017 

Klagomål 
H2 2017 

Utfall H2 
2017 

Fysisk miljö   1 1 2 

Information  2  2 4 

Tjänster  2 2 6 10 

Totalt  4 3 20 27 

Flera av synpunkterna är svåra att kategorisera. Några av synpunkterna berör handläggningen i ärendet 
och där den som lämnat synpunkten vill framföra uppgifter som man önskar ska beaktas i den fortsatta 
handläggningen. Kontakter har tagits med synpunktslämnaren för att få en dialog kring vilka uppgifter 
detta har rört. Enhetschef har i de flesta fall även skrivit ett separat brev till synpunktslämnaren kring 
detta. 

4 Ständiga förbättringar 
Synpunkt lämnades med önskemål om Faxnummer som skulle vara tillgängligt . Detta lades ut på Borås 
stads hemsida. På samma sätt framfördes önskemål kring information om verksamt som även 
kompletterades och lades ut på hemsidan. 
Några synpunkter rörde social jourverksamhet och här ledde synpunkterna till att vissa rutiner 
förändrades. 
 
För att uppmuntra till ökad användning av synpunkter har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
lagt in utbildnings- och inspirationstillfällen kring användning av synpunkter med enheterna i 
förvaltningen. Fler synpunkter ger möjlighet till att arbeta med ständiga förbättringar. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2017 

27 0 27 

Samtliga inkomna synpunkter avslutades under året och inom kort tid efter att de kommit in. 

6 Synpunktsrutinen 
  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Anteckningsfältet har inte alltid använts för att redovisa 
åtgärd 
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7 Vidarebefordrade ärenden 
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 0 
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Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
ifo@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Jensholm 
Handläggare 
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1(1) 

Datum 
2018-02-12 

Instans 
Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00031 1.2.3.0 
 

  

 

 

 

 

Val av ersättare till Socialutskott  
Individ- och familjeomsorgsnämndens Socialutskott består av tre ordinarie 
ledamöter och två ersättare. En ny ersättare ska utses.        

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut  
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att utse                            till 
ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämndens Socialutskott.              

 

 

Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef 
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