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1 Inledning 

Nämndens uppgift 2022 

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

Nämnden har dessutom två av Kommunfullmäktiges fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessens mjuka 
frågor. 

Verksamhet och ekonomi januari-oktober 2022 
Det finns en svårighet att rekrytera socionomer och nämnden behöver använda sig av konsulter för att 
hålla bemanning. Nämnden har en nyligen antagen kompetensförsörjningsplan och utifrån denna har 
förvaltningen arbetat med olika aktiviteter som ska ingå i en handlingsplan där fokus just nu mycket 
handlat om situationen avseende socionomer. Att rekrytera och behålla medarbetare är centralt för 
såväl verksamhet som den ekonomiska situationen. 
Prognosen efter de första 10 månaderna är ett underskott om minus 15 000 tkr. 

Statistiken visar att det finns en volymökning av insatser. Externt köpt vård i form av placeringar, som 
står för en stor del av de totala kostnaderna har gradvis ökat. Det är också påtagligt att flera konsulter 
har anlitats på grund av vakanta tjänster. 

  

 
 

  

  

  

  

2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

 

Tkr 
Utfall 2021-

10 
Budget 2022 

Budget 
2022-10 

Utfall 2022-
10 

Prognos 
2022 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

-12 284 -15 970 -13 299 -11 267 -14 970 1 000 

Politisk 
verksamh
et 

-2 282 -2 288 -1 906 -1 536 -2 288 0 
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Tkr 
Utfall 2021-

10 
Budget 2022 

Budget 
2022-10 

Utfall 2022-
10 

Prognos 
2022 

Avvikelse 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

-64 455 -88 333 -73 551 -70 646 -90 333 -2 000 

Barn- och 
ungdoms
vård 

-121 952 -157 123 -126 783 -138 529 -171 777 -14 654 

Vård av 
vuxna 

-75 105 -98 082 -78 518 -79 664 -101 082 -3 000 

Flyktingve
rksamhet 

169 0 0 0 0 0 

Övrig 
verksamh
et 

0 0 0 0 0 0 

Buffert 0 -3 654 -3 045 0 0 3 654 

Summa -275 909 -365 450 -297 102 -301 642 -380 450 -15 000 

 

Ekonomiska förutsättningar 2022 

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunbidrag för år 2022 är 365 450 tkr. Resultatet efter 
oktober månad är minus 4 540 tkr. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 15 000 tkr för år 2022. 

En buffert är avsatt med 1 %, 3 654 tkr. 

Trots utökningar i budgeten inför 2022  då nämnden fått särskilt tillskott och tilläggsbudget på 
8 000 tkr för andra halvåret, vilket möjliggjort förstärkningar i verksamheten är prognosen att nämnden 
kommer att göra ett underskott på 15 000 tkr. Det finns en tydlig ökning av barn och unga i Borås stad 
och en ökning i andelen barn som aktualiseras hos nämnden för utredning och insatser. Det som 
tydligast påverkar ekonomin är behovet av placeringar utom hemmet och där rör det sig om barn och 
ungdomar som behöver placering i familjehem. Institutionsvården är mer stabil och ökar endast något. 
 
Volymen familjehemsplacerade har stegvis ökat under de senaste åren. Volymökningen samt 
svårigheten att rekrytera egna familjehem utifrån växande behov medför stigande kostnader och ökning 
av det prognostiserade underskottet för året. 

Det som också kommer påverka ekonomin är ökade kostnader för socionomkonsulter under andra 
delen av året. 

En handlingsplan finns för att försöka minska underskottet i verksamheten: 

Inriktningen är att komma in tidigt med förebyggande och/eller tidiga insatser och på detta sätt minska 
behovet av mer omfattande öppenvårdsinsatser. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med inriktningen mot vård och insatser i den egna 
hemmamiljön och i det egna nätverket. 
Väl avvägda bedömningar ska finnas vid bedömning när det gäller placering på institution. När det 
gäller pågående placeringar ska det prövas när vården kan övergå till den egna hemmamiljön och egna 
nätverket med öppenvårdsinsats. 
Vid behov av familjehemsplacering så ska placering i nätverket inventeras och övervägas för att minska 
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behovet av att köpa externa platser. Utifrån att kostnaderna för köpt familjehemsvård ökat betydande 
utvecklas olika arbetssätt för att öka möjligheten till att göra placeringar i det egna nätverket. 
Arbete med rekrytering av egna familjehem pågår och ett antal nya familjer som anmält sitt intresse 
utreds för närvarande. 
Förstärkning sker inom öppenvård och myndighetsutövning för att på detta sätt kunna fullfölja arbetet 
med de 4 övriga delarna av handlingsplanen. 

Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HR-
funktion 

HR-funktionen har flyttats över från Arbetslivsnämnden år 2021 och är nu organiserad inom Individ- 
och familjeomsorgen vilket medfört en något ökad kostnad men samtidigt ökade möjligheter att 
genomföra HR-arbetet. Något som är särskilt viktigt då arbetet med den nyligen antagna 
Kompetensförsörjningsplanen påbörjades under året. Administrationen arbetar tillsammans med 
verksamheterna med ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 1 000 tkr 
beroende på att alla tjänster inte kommer vara bemannade under hela året. 

Politisk nämnd  

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden och nämndsekreterare. 
Verksamheten beräknas gå plus minus noll. 

Allmän IFO verksamhet 

Verksamheten Allmän IFO-verksamhet beräknas göra ett minusresultat med 2 000 tkr. Minusresultatet 
beror på att det köps in konsulter inom myndighetsutövningen för barn och unga och de kommer att 
behöva anlitas under hela 2022. I nuläget anlitas 10 konsulter i verksamheten. 

Allmän IFO verksamhet består av administration, handläggning och utredning av myndighetsutövning 
för barn och unga, unga vuxna samt vuxna. Myndighetsutövningen barn och unga är uppdelad i fyra 
områden. Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna samt en 
mottagningsenhet för barn och unga, unga vuxna samt vuxna. 

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

Övrig verksamhet under allmän IFO administration består av: 

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

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

 Social Jour där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda ingår. Social jour är organiserad inom enheten 
Gemensam mottagning. 

Under allmän IFO administration ingår också funktionen krisstöd vid allvarlig händelse. 

Myndighetsutövning inom Barn- och unga har en utmanande bemanningssituation med 18 vakanser. 10 
utav dessa vakanser bemannas i nuläget av konsulter. För att klara bemanningen förväntas 
verksamheten behöva använda sig av konsulter även under 2023. Strävan är att mot slutet av 2023 
sänka den nuvarande nivån av konsulter med minst 6 konsulter. Ökad nationell efterfrågan på 
socionomkonsulter och nya avtal har även lett till att kostnaden för externa handläggningskonsulter 
beräknas öka. 

HR-enheten har under 2022 fört dialog med olika medarbetargrupper där personalomsättningen varit 
som högst för att få inspel kring framtida aktiviteter kopplat till kompetensförsörjningens områden 
attrahera, rekrytera och behålla. En insats från Organisationshälsa är planerad för Barn och unga 
myndighet under hösten med inriktning hållbara arbetsplatser och friskfaktorer. Under 2022 har HR-
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enheten genomfört nämndens samtliga avgångssamtal för att få en samlad bild av orsakerna till avslut 
och de saker som upplevts som positivt. Sammanställningen av dessa ligger som underlag för dialog 
kring lämpliga åtgärder kopplat till attrahera, rekrytera och behålla. 

Statistik personalomsättning innevarande och föregående år avser enbart socialsekreterare inom 
områdena Barn och unga myndighet samt Vuxen myndighet. 

Flera aktiviteter inom områden såsom introduktion, kompetensutveckling, marknadsföring och 
metodstöd finns för att möta behovet av rekrytering och bibehållande av medarbetare. 

Barn och ungdomsvård 

Verksamheten barn och unga beräknas göra ett underskott på 14 654 tkr. 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
Dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Nämnden är med och finansierar Utväg, 
Ungdomsmottagning och Spädbarnsverksamhet tillsammans med Västra Götalandsregionen som 
organiserar verksamheterna. 

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

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

Samarbetet med annan verksamhet och huvudman behöver ständigt utvecklas och ett kontinuerligt 
arbete sker för att samverkan ska förbättras och stärkas. En överenskommelse - Samverkan för barns 
och ungas hälsa antogs 2021 mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen som 
utgör ett viktigt vägledningsdokument i arbetet. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och 
den enskilde är av stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella 
planer, SIP. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. Det är angeläget att följa och 
fortsatt utveckla kvaliteten på SIP. Den nya verksamheten integrerat team startar i mitten av september. 
Verksamheten riktar sig till ungdomar 13-16 år i riskzon för kriminalitet är en samverkan mellan 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Grundskolenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt 
Polismyndigheten. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder bland annat genom fältverksamheten och 
stödcentrum för unga. Fältverksamheten har med stöd av stadsbidrag för utsatta områden kunnat utöka 
från sex till åtta fältassistenter. Socialrådgivare till mötesplatserna Norrby och Hässleholmen har startat 
och är också en förebyggande insats. För verksamheten har stadsbidrag erhållits. En serviceinsats, 
Origo finns sedan 2018 och riktar sig till föräldrar med barn. Stödet sker genom en begränsad och 
kortvarig samtalskontakt. 

Verksamheten Barnahus är en myndighetssamverkan ihop med Västra Götalandsregionen, polisen, 
kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås och 
Lerum samt Åklagarmyndigheten. Barnahus riktar sig till barn som utsatts eller misstänks utsatts för 
brott. Verksamheten syftar till ett bättre bemötande och omhändertagande av barnet i 
utredningssituationen. I verksamheten finns 2,50 samordnare som håller ihop arbete på Barnahuset. 

Verksamheten Barnahus beräknas hålla budget. 

Verksamheten barn och unga beräknas göra ett underskott på 14 654 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser. 
Antalet barn och unga som behöver vård utanför hemmet har ökat under de senaste åren 
utifrån fler aktualiserade barn med stora behov. Detta kombinerat med svårigheten att rekrytera 
egna familjehem ledde till en stor ökning av externt köpta familjehemsplaceringar. Några 
externa placeringar kan efterhand avslutas och barnen gå hem till hemmet med 
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öppenvårdsinsatser men den större delen av dessa placeringar kommer att bestå under 2022. 

  

Antal barn med 
heldygninsatser 

2020 2021 2022 

Januari 173 178 186 

Februari 177 180 193 

Mars 176 181 194 

April 186 184 199 

Maj 177 186 201 

Juni 179 204 199 

Juli 180 188 194 

Augusti 171 192 199 

September 164 179 197 

Oktober 172 183 193 

Medel Oktober 176 186 196 

  

Antal i 
Familjehemsvård 0-20 
år 

2020 2021 2022 

Januari 103 111 122 

Februari 105 110 128 

Mars 106 111 129 

April 107 111 133 

Maj 109 116 135 

Juni 113 133 132 

Juli 112 118 130 

Augusti 106 121 136 

September 105 118 135 

Oktober 104 120 132 

Medel Oktober 107 117 131 

  

Antal barn med 
öppenvårdsinsatser 

2020 2021 2022 

Januari 223 219 224 

Februari 218 235 232 

Mars 227 231 252 

April 222 238 221 

Maj 221 238 227 
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Antal barn med 
öppenvårdsinsatser 

2020 2021 2022 

Juni 245 235 254 

Juli 232 202 210 

Augusti 226 203 218 

September 249 242 248 

Oktober 234 232 232 

Medel Oktober 229 228 232 

Vård av vuxna  

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 3 000 tkr. 

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

Det finns individuellt behovsprövade öppenvårdsinsatser, serviceinsatser, akuta och långsiktiga 
boendeformer utifrån missbruk och social problematik, en öppen verksamhet för socialt utsatta och det 
vräkningsförebyggande arbetet, vars samordningsuppdrag gäller alla i staden som riskeras att vräkas. 

En stor utmaning vi har idag är ökningen av personer med stora komplexa behov det vill säga kraftigt 
missbruk i kombination med svår psykisk ohälsa, en växande grupp och mycket kostsam och 
komplicerad. Det har inneburit att flera på vårt interna stödboende har fått återplaceras i externa HVB-
lösningar. De har inte kunnat upprätthålla drogfrihet trots omfattande stöd på hemmaplan. Dessa 
personer är svåra att planera hem i öppnare former. Idag saknas verksamhet/boende för dessa om de är 
påverkade av någon substans i samband med placeringstillfället. 

En översyn av våra interna boenden/öppenvård har påbörjats för att hitta former för att bättre matcha 
de behov som finns vilket också för ett bättre och hållbart resultat kräver samverkan och 
samfinansiering med andra förvaltningar (SOF) samt hälso-och sjukvården. Antalet klienter som 
omhändertas enligt LVM ökar inte i någon större utsträckning men vårdtyngden är svårare och kräver 
längre vårdtid. På grund av att Klintesväng haft färre platser under Coronarestriktionerna har detta 
påverkat möjligheten att erbjuda boende i egen regi, restriktioner som nu är släppta. 

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

Verksamhetsområdet IFO Vuxen ansvarar för att utreda och bedöma biståndsbehov gällande 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt med ett boendesocialt stöd. Dessa brukare får sitt stöd av den 
Boendesociala enheten. Det har medfört ett ökat tryck på mottagningsgruppen. Vi behöver följa 
utvecklingen för att fullt ut se konsekvenserna av det ökade inflödet av nya ärenden både utifrån budget 
samt personalens arbetsmiljö. Ett större antal beviljade beslut av sociala kontrakt under en kortare 
period riskerar också att vi inte kan verkställa besluten inom den lagstadgade tiden. Två 
socialsekreterare inom myndighet har fokus på detta område för att utveckla arbetet och få en högre 
genomströmning i handläggningen. 

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

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Yxhammarmottagningen och Mini Maria. 
Verksamheterna arbetar med målgruppen 13 år och uppåt som har ett riskbruk, missbruk eller ett 
beroende. En del i Yxhammarmottagningens arbete är den strukturerade öppenvårdsmodellen 



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Budgetuppföljning Okt 2022 9(12) 

"Smedjan" Inom Insatserna finns även mobila team. Verksamheten Mini Maria bedrivs i i samverkan 
mellan de kommuner som ingår avtal med kommunal huvudman; Individ och 
familjeomsorgsförvaltningen, Borås Stad och som tillhör Närvårdsamverkan i Södra Älvsborg och 
Förvaltningen för Regiongemensam hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 3 000 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård. Tvång i öppenvård utgör en del av underskottet för 
Vuxenvården. Vård som avgörs av läkares bedömning och där kommunen blir medfinansiär. 
Vuxenverksamheten har noterat en utvecklingstrend som pekar mot att missbrukare allt oftare 
även har psykisk ohälsa, vilket kan tala för att kostnaderna för denna vårdform kan öka. Även 
kostnaderna i övriga missbruksvården påverkas av att samsjuklighetsproblematiken. 

 Övriga köp av externa platser. Under övriga köp av externa platser är det framförallt köp av 
platser på specialboende samt Institutionsvård SoL. 

Antal vuxna personer 
över 20 år med 
heldygnsinsatser 

2020 2021 2022 

Januari 51 58 56 

Februari 41 57 58 

Mars 49 54 62 

April 49 67 62 

Maj 56 63 62 

Juni 68 60 67 

Juli 68 60 69 

Augusti 69 67 70 

September 62 63 62 

Oktober 62 57 65 

Medel Oktober 58 61 63 

  

Antal vuxna personer 
över 20 år med 
öppenvårdsinsatser 

2020 2021 2022 

Januari 86 86 100 

Februari 83 91 108 

Mars 93 101 112 

April 86 90 105 

Maj 82 86 99 

Juni 71 79 103 

Juli 73 82 90 

Augusti 78 89 102 

September 77 87 100 

Oktober 73 86 103 

Medel Oktober 80 88 102 
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Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och barn i behov av stöd till 
asylsökande familjer. Verksamheten finansieras av Migrationsverket. 

Verksamheten har inte påverkats av flyktingströmmar från Ukraina. 

  

Antal 
ensamkommande barn 
med heldygnsinsatser 

2020 2021 2022 

Januari 38 2 6 

Februari 32 3 6 

Mars 26 3 6 

April 24 3 6 

Maj 24 2 4 

Juni 8 2 2 

Juli 9 2 5 

Augusti 6 2 8 

September 5 2 8 

Oktober 4 4 9 

Medel Oktober 18 3 6 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2021 Budget 2022 Utfall Okt 2022 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser  183 200 193 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser  232 255 232 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser  4 4 9 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser 

Utfall 

193 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser 

Utfall 

232 

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser 

Utfall 

9 

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2021 Budget 2022 Utfall Okt 2022 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser  57 60 65 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser  86 95 103 

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser 

Utfall 

65 
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Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser 

Utfall 

103 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sead Omerovic, chef för ekonomifunktionen 
Handläggare 
0721600605 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-29 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2022-00188 3.7.2.0 
 

  

 

Budgetuppföljning efter oktober 2022 

Förslag till beslut 

Individ-och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning efter 

oktober 2022 med helårsprognos. 

Sammanfattning 

Individ- och familjeomsorgsnämndens kommunbidrag för år 2022 är 365 450 

tkr. Resultatet efter september månad är minus 4 540 tkr. Individ- och 

familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 15 000 tkr för år 

2022. 

Ärendet i sin helhet 

Resultatet efter september månad är minus 4 540 tkr. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 15 000 
tkr för år 2022. En buffert är avsatt med 1 %, 3 654 tkr.  

Underskottet beror bland annat på att det finns en tydlig ökning av barn och 
unga i Borås Stad och en ökning i andelen barn som aktualiserats för utredning 
och insatser.  Det som tydligast påverkar ekonomin är behovet utanför hemmet 
där det rör sig om barn och ungdomar som behöver placering i familjehem.  

Det som också påverkar ekonomin är ökade kostnader för socionomkonsulter 
som anlitats på grund av vakanta tjänster. 

Handlingsplan finns för att försöka minska underskottet i verksamheten.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse: Budgetuppföljning efter oktober 2022 

2. Budgetuppföljning oktober 2022 IFON  

Samverkan 

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna den 24 november 2022. 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sara Fridell, projektledare 
Handläggare 
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Datum 

2022-11-29 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2022-00138 3.7.2.0 
 

  

 

Remiss: Riktlinjer – delaktighet och inflytande för 

medborgare 

Förslag till beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker remissen om Riktlinjer för 

delaktighet och inflytande för medborgare, med synpunkt.  

Sammanfattning 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått tillfälle att yttra sig över Riktlinjer 

– delaktighet och inflytande för medborgare. Riktlinjerna gäller för alla nämnder 

och bolag.  

 

Av remissen framgår att riktlinjerna är till för att skapa ramarna för Borås Stads 

systematiska arbete med att involvera medborgare i syfte att öka delaktigheten 

och inflytandet. Vidare framgår att två av Borås Stads huvuduppdrag är att 

tillhandahålla god kommunal service samt att bevara och upprätthålla 

demokratin. För att kunna utveckla den kommunala servicen till medborgarna 

är det viktigt att få förståelse för olika medborgares behov. Av riktlinjen 

framgår att Borås Stad arbetar utifrån fem olika former av medborgarinflytande; 

information, konsultation, dialog, medskapande och medbeslutande. Vidare 

beskriver riktlinjerna Borås Stads principer för ett systematiskt och samordnat 

arbete för delaktighet och inflytande.  

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ser positivt på riktlinjer för 

invånarinflytande, men anser att två av principerna behöver förtydligas/ 

utvecklas. Vidare ser nämnden att begreppet brukardialog bör övervägas att 

införas och definieras i riktlinjerna, och hur eller om den typen av dialog kan 

kopplas till arbetet med delaktighet och inflytande. Med brukardialog menas här 

den dialog som främst sker mellan brukare av kommunens tjänster och 

tjänstemän, något som sker dagligen inom Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen.  

 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar dagligen i nära kontakt med 

invånare och behöver enligt gällande rätt alltid involvera enskilda medborgare i 

beslut som rör dem. Enligt första principen i riktlinjen ska det alltid övervägas 

om medborgare ska involveras i frågor som rör dem, men bör omformuleras till 
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att även rikta sig till de nämnder med lagkrav att involvera medborgare i beslut 

som rör enskild. 

 

Nämnden ser särskilt positivt på tredje principen i riktlinjen om att barn i alla 

åldrar alltid ska ges möjlighet att göra sin röst hörd i beslut som berör dem. 

Nämnden anser att principen bör utvecklas i riktlinjen så att det framgår att 

barn skall få information på ett anpassat sätt och att barn skall kunna utrycka 

sina åsikter fritt och utan påtryckningar enligt artikel 12 i barnkonventionen.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse: Remiss: Riktlinjer – delaktighet och inflytande för medborgare 

2. Remissversion: Riktlinjer – delaktighet och inflytande för medborgare 

3. Missiv 

Samverkan 

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna den 15 december 2022. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 

 



Borås Stads
Riktlinjer - delaktighet och 
inflytande för medborgare

Strategi

Program

Plan

Policy

• Riktlinjer

 Regler

Rem
iss



2

  
Borås Stad  |  Riktlinjer - delaktighet  

och inflytande för medborgare

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
För revidering ansvarar: Beredningen för medborgardialog 
Gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dnr: 2022-00667
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Beredningen för medborgardialog 
Dokumentet gäller till och med: 2026

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

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

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Om globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. 
Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Detta styrdokument har följande globala mål. 
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Inledning
Det representativa systemet är ett viktigt sätt för medborgare att påverka och en grundbult i 
det demokratiska systemet, men vårt samhälle förändra i snabb takt. I Visionen för framtidens 
Borås står ”Alla i Borås är viktiga och kan vara delaktiga i hur vårt samhälle utvecklas. Vi tar 
gemensamt ansvar för varandra genom att visa tillit och bjuda in till dialog”. 

Dessa riktlinjer skapar ramarna för Borås Stad systematiska arbete med att involvera medborgare 
i syfte att öka delaktigheten och inflytandet. 

I detta dokument definierar vi medborgare som: Alla som bor, verkar och möts i Borås Stad 
eller på annat sätt är engagerade i stadens utveckling.
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Varför ska vi involvera medborgare?

Nya utmaningar 
I Borås arbete för ett hållbart samhälle utgår vi från FN:s globala mål för Mänskliga rättigheter, 
barnkonventionen och hållbarhet genom Agenda 2030.  I de globala målen betonas medborgares 
rätt och vikten av delaktighet och inflytande från medborgarna i arbetet.  

Globalisering, urbanisering och migration skapar nya förutsättningar och det finns komplexa 
sociala och miljömässiga samhällsutmaningar. Utmaningar som inte längre går att lösa utan 
att återkommande involvera olika aktörer och medborgare på olika sätt. 

Förståelse för medborgares behov
Två av Borås Stads huvuduppdrag är att tillhandahålla god kommunal service samt att bevara 
och upprätthålla demokratin. För att kunna utveckla den kommunala servicen till medborgarna 
är det viktigt att få förståelse för olika medborgares behov. Medborgarnas kunskaper, idéer 
och insatser är en tillgång i formandet av framtidens Borås kan också bidra till kvalitet och 
effektivitet. Många medborgare är också intresserade av att engagera sig i samhällsutvecklingen, 
vilket de också har rätt till. 

Delaktighet skapar förståelse för det demokratiska systemet
Förståelse för det demokratiska systemet, tillit till det offentliga systemet och medborgarna 
liksom transparens i processer och beslut är alla viktiga delar i bevarandet och upprättandet 
av demokratin. Upplevelsen av att få vara delaktig bidrar också till att öka engagemang och 
gemensamt ansvarstagande bland aktörer och medborgare.

Rätten att var delaktig
Att få vara delaktig i beslut som rör en själv är en demokratisk rättighet och Borås Stad har en 
skyldighet att säkerställa att medborgare får möjlighet att känna sig delaktig och ha inflytande 
över frågor som rör en själv. Genom att ge plats för olika röster och erfarenheter ökar kunskap 
och perspektiv som tillför värde för såväl individer, verksamheter och beslut. Det gäller inte 
minst barn som ska ha möjlighet att få göra sin röst hörs i beslut som rör dem. Förtroendevalda 
och tjänstepersoner alltid ska utgå ifrån att barn är experter på sitt eget liv.

Delaktighet leder till tillit
Upplevelsen av att bli lyssnad på och att kunna påverka i sin livssituation är viktigt för 
att skapa förståelse och tillit. Att känna tillit till andra människor är vidare avgörande för 
individen då det är viktiga skyddsfaktorer för hälsa. Tillit är även viktigt för det demokratiska 
samhället då en hög tillit i befolkningen ökar legitimiteten för fattade beslut och offentliga 
samhällsinstitutioner samt minskar risken för social oro.
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Former för medborgarinflytande
Det finns många olika sätt och former att involvera medborgare för att göra dem delaktiga och 
för att de ska få inflytande. Borås Stad arbetar utifrån fem olika former av medborgarinflytande. 
Det är främst syftet som avgör vilken form eller vilket sätt som kan användas då de passar 
olika bra vid olika tillfällen. De olika formerna innebär olika möjligheter till påverkan men 
de är lika viktiga och ingen är bättre eller sämre än någon annan.

Information
Information handlar om att någon upplyser någon om något. Att nås av information är en 
förutsättning för att kunna vara delaktig och kunna involvera sig. 

Konsultation
Konsultation innebär att ge medborgarna möjlighet till att ta ställning till alternativ de föredrar 
och tycker är mest lämpligt att genomföra

Dialog
I dialog kan vi samtala om olika viktiga frågor, utforska problembilder. Vi tänker och lär om 
frågan tillsammans. I dialog kan olika intressen, maktstrukturer, synsätt och värderingar 
synliggöras. Medborgardialog är en form av dialog.  

Medskapande 
Medskapande innebär att vi skapar en fråga, lösning eller att vi gör något tillsammans med 
medborgare. Leder till känsla av delat ägandeskap.

Medbeslutande
Medbeslutande är en form av delaktighet som innebär att medborgarna i viss mening medverkar 
i  beslutsfattandet. Exempel på form där medborgare är medbeslutande är medborgarbudget.



6

  
Borås Stad  |  Riktlinjer - delaktighet  

och inflytande för medborgare

Borås Stads principer för ett systematiskt och samordnat 
arbete för delaktighet och inflytande 

• Vid förslag som direkt rör medborgarna i Borås ska alltid frågan om att involvera 
medborgarna övervägas och ställning tas till nyttan och syftet med involveringen. 

• Alla medborgare ska veta att det är värdefullt att de deltar med sina kunskaper och 
engagemang, men att det är valfritt att delta. 

• Barn i alla åldrar ska alltid ges möjlighet att göra sin röst hörd i beslut som berör dem.

• Alla som berörs av frågan ska ha goda möjligheter att delta. Vi ska anpassa former för 
inflytande efter målgruppens förutsättningar och sträva efter en bred representation. 
Hänsyn tas till socioekonomiska villkor, ålder, kön, språk, geografisk tillhörighet, 
nationella minoriteter och eventuella funktionsnedsättningar. 

• Vid varje aktivitet som involverar medborgare ska det vara tydligt för medborgarna 
vad syftet är och vilken grad av möjlighet det finns att påverka. 

• I arbetet med att involvera medborgare är det viktigt att vi informerar och skapar 
förståelse om stadens service och de beslut som tas. 

• Det ska också vara lätt och tillgängligt för medborgarna att ta del av information, 
handlingar och beslut, ställa frågor samt lämna synpunkter och förslag till både 
förtroendevalda och kommunalt anställd personal. (Tid, plats etc.).

• Resultatet av insamling av synpunkter eller dialoger ska redovisas och återkopplas 
till medborgarna på ett tillgängligt sätt. I långa beslutsprocesser och dialoger ska 
löpande återkoppling göras till medborgarna. 

• Processer, metoder och resultat av invånarinflytande följs upp och utvärderas 
systematiskt och medborgarna ska ges möjlighet att delta. 

• Fördelning av roller bland förtroendevalda och tjänstepersoner, exempelvis som 
samtalsledare/ experter/ moderator, anpassas inför varje initiativ.

Stödmaterial  
För att säkerställa och tydliggöra att olika steg omsätts till ett systematiskt arbete för att involvera 
medborgare behövs stödmaterial som exempelvis processkartor, handledning och utbildning. 
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Datum 

2022-08-29 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2022-00667 1.4.2.0 

  

 

 

Remiss: Riktlinjer - delaktighet och inflytande för 

medborgare 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Valnämnden 

16. Vård- och äldrenämnden 

17. Överförmyndarnämnden 

18. Borås Energi och Miljö AB 

19. Borås Elnät AB 

20. Borås kommuns parkerings AB 

21. Borås Djurpark 

22. AB Bostäder Borås 

23. Fristadbostäder AB 
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24. AB Sandhultsbostäder 

25. Toarpshus 

26. Viskaforshem AB 

27. Industribyggnader i Borås AB 

28. Inkubatorn i Borås AB 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 5 december 

2022. Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer KS 2022-00667 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Emma Lingefelt 
Handläggare 
0734328803



Från: Info Boråsregionen <info@borasregionen.se> 
Skickat: den 11 augusti 2022 14:18 
Kopia: Helen Nordling 
Ämne: Enkät - Synpunkter på remissversion samverkansavtal familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamheter i VGR 
Bifogade filer: Samverkansavtal familjecentraler remissversion (5).pdf; Remissmissiv 

Samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i Västra 
Götaland (3).pdf; Enkät remissvar samverkansavtal (1).docx 

 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  

Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  
 

Hej,  
 
Vi på Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har fått i uppdrag av VästKom att vidareförmedla 
remissversionen för Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra 
Götaland samt en enkät som kommunerna ska besvara. Vänligen se VästKoms mail nedan: 
 
 
På uppdrag av Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har ett förslag på länsgemensamt 
samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter tagits fram. Ordförande 
och vice ordförande i det politiska samrådsorganet (SRO) har ställt sig bakom att skicka ut bifogat 
förslag på remiss under perioden 2022-08-10 – 2022-12-10. Vi vill nu be er inom kommunalförbunden att 
skicka ut samverkansavtalet (bifogade handlingar) samt länk för att lämna synpunkter på 
remissversionen till kommunernas officiella brevlådor.  
 
Synpunkter på remissversion samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 
verksamheter i Västra Götaland lämnas här. 
 
Enkäten kommer att kunna besvaras av kommunerna enskilt, men det kommer också att vara möjligt 
att svara för flera kommuner samtidigt. Som diskuterats i Beredningsgrupp VGK tidigare ser vi positivt 
på om ni kan samordna svaren, genom att till exempel ordna en work shop eller liknande där ni 
tillsammans med era respektive kommuner går igenom frågorna. Därefter finns följande möjligheter att 
skicka in svaren: 
 

1. Ni inom kommunalförbundet fyller i era kommuners gemensamma svar i enkäten. Om alla era 
kommuner står bakom svaren väljer ni alla era kommuner i enkäten. Om en del kommuner vill 
svara själva, väljer ni de kommuner ni svarar för. Övriga kommuner fyller i enkäten själva. 

2. Ni enas om gemensamma svar i kommunalförbundsområdet, men varje kommun fyller i dessa 
svar själva och skickar in sin egen enkät. Precis som i alternativ 1 kan de kommuner som inte 
står bakom svaren/en del av svaren då svara på annat sätt i aktuella frågor. 

 
Eventuella frågor besvaras av processledarna:  
 
Kommunerna:  
Catharina Sundström, VästKom  
catharina.sundstrom@vastkom.se  

https://urldefense.com/v3/__https:/www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/samverkansavtal-familjecentraler/remiss-samverkansavtal-familjecentraler-och-familjecentralsliknande-verksamheter-i-vastra-gotaland?vgrform=1__;!!DCP8XqSIQEM!LEZohRIsq8pbxuwMRH_PBcYQLngQjbLeC013mhlhMNdw-51RmPJ0AoqhHvOhrKIrguTAa-CO414OiI_dnURX$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/samverkansavtal-familjecentraler/remiss-samverkansavtal-familjecentraler-och-familjecentralsliknande-verksamheter-i-vastra-gotaland?vgrform=1__;!!DCP8XqSIQEM!LEZohRIsq8pbxuwMRH_PBcYQLngQjbLeC013mhlhMNdw-51RmPJ0AoqhHvOhrKIrguTAa-CO414OiI_dnURX$
mailto:catharina.sundstrom@vastkom.se


Tfn; 073- 322 13 48 
 
Västra Götalandsregionen:  
Brita Lindahl, Västra Götalandsregionen  
brita.lindahl@vgregion.se  
Tfn; 076-761 94 38  
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Rebecca Strömberg 
Ekonom 

 
 
Tel: 0766-33 84 65 
Skaraborgsvägen 1A, 506 30 Borås 
www.borasregionen.se 
 
När du kommunicerar med Boråsregionen behandlar vi dina personuppgifter. För mer information se vår 
Integritetspolicy 

 
 
 

mailto:brita.lindahl@vgregion.se
https://urldefense.com/v3/__http:/www.borasregionen.se/__;!!DCP8XqSIQEM!LEZohRIsq8pbxuwMRH_PBcYQLngQjbLeC013mhlhMNdw-51RmPJ0AoqhHvOhrKIrguTAa-CO414OiHwVKpxP$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.borasregionen.se/om-oss/integritetspolicy.html__;!!DCP8XqSIQEM!LEZohRIsq8pbxuwMRH_PBcYQLngQjbLeC013mhlhMNdw-51RmPJ0AoqhHvOhrKIrguTAa-CO414OiGJLDwUf$
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Remiss Samverkansavtal familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamheter i Västra 

Götaland 

Den här arbetsmallen kan användas i insamlandet av synpunkter och ska alltså inte 

skickas in som remissvar. När svaren ska skickas in ska de överföras till 

webbformuläret som finns på vårdsamverkan.se.  

Tänk på att 

 Svara på remissen senast den 10 december 2022, därefter är 

formuläret stängt. 

 Varje remissinstans/kommun lämnar ett samlat svar. 

Kommunalförbund har möjlighet att rapportera svar från flera 

kommuner samtidigt. 

 Lämna synpunkterna via webbformuläret. 

 Alla fält behöver inte fyllas i, om du inte har synpunkter på avsnitten 

kan du lämna fälten tomma. 

 Det finns ett separat fält för övergripande synpunkter. 

 Undvik att klistra in text från avtalet. 

 

Vid frågor kontakta 

 

Västra Götalandsregionen: 

Brita Lindahl, Västra Götalandsregionen  

brita.lindahl@vgregion.se   

Tfn; 076-761 94 38    

 

Kommunerna: 

Catharina Sundström, VästKom 

catharina.sundstrom@vastkom.se 

Tfn; 073- 322 13 48 

Webbfrågor:  

Josefin Lantz, josefin.lantz@vgregion.se 

  

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/samverkansavtal-familjecentraler/remiss-samverkansavtal-familjecentraler-och-familjecentralsliknande-verksamheter-i-vastra-gotaland?vgrform=1
mailto:brita.lindahl@vgregion.se
mailto:catharina.sundstrom@vastkom.se
mailto:josefin.lantz@vgregion.se
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Uppgiftslämnare 

Svarande 

o Kommun 

o Västra Götalandsregionen 

 

E-post till kontaktperson 

 

 

Remissfrågor 

 

Synpunkter på avsnitten 1–5 

1. Inledning 

2. Syfte och mål 

3. Avtalsparter 

4. Avtalstid och uppföljning 

5. Styrande dokument och lagstiftning 

 

 

Synpunkter på avsnitten 6–9 

6. Målgrupp 

7. Familjecentralers och familjecentralsliknande verksamheters 

uppdrag 

8. Definitioner 

8.1. Familjecentrerat arbetssätt 

8.2. Familjecentral 

8.3. Familjecentralsliknande verksamhet 

8.4. Samlokalisering 

9. Samverkan 
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Synpunkter på avsnittet 10–12 

10. Samverkande parter 

10.1. Socialtjänst 

10.2. Öppen förskola 

10.3. Barnmorskemottagning 

10.4. Barnhälsovård 

11. Organisation, ledning och styrning 

11.1.   Styrgrupp 

11.2.  Samordnare 

12. Lokal uppföljning 

 

 

Synpunkter på avsnittet 13–16 

13. Sekretess 

14. Ekonomi 

14.1. Gemensamma kostnader 

14.2. Finansiering av respektive basverksamhet 

15. Lokala samverkansavtal 

16. Utvecklingsområden 

 

 

Synpunkter på bilaga 1–3 

 Bilaga 1 

 Bilaga 2 

 Bilaga 3 
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Övergripande synpunkter på samverkansavtalet 

 

 

 

Tack för er medverkan! 
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1. Inledning 

Att stödja föräldrar i föräldraskapet är en av de viktigaste insatserna 

samhället kan göra för att främja barns hälsa och utveckling. Trygga och 

välinformerade föräldrar är en viktig förutsättning för en positiv 

utveckling för barnet och minskar risken för en rad olika hälsoproblem och 

riskbeteenden.1   

Kommuner och regioner har ett ansvar i att stödja föräldrarna i 

föräldraskapet2 och där utgör familjecentralerna och de 

familjecentralsliknande verksamheterna en viktig arena.  

Under 2020 lyfte Västra Götalandsregionen fram behovet av att tydliggöra 

uppdrag och förväntningar på familjecentralerna i Västra Götaland. 

Genom att skapa ett länsgemensamt inriktningsdokument för Västra 

Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland ville man 

kvalitetssäkra en lägsta nivå för familjecentralerna i länet.   

Den 10 maj 2021 fastställde Vårdsamverkan Västra Götaland en 

uppdragshandling som gav Västra Götalandsregionen och VästKom i 

uppdrag att ta fram ett inriktningsdokument för familjecentralerna i 

Västra Götaland. Vårdsamverkan Västra Götaland konstaterade att de 

senaste årens rapporter och utredningar visat på ett behov av att skapa en 

gemensam grund för struktur, organisation och styrning av 

familjecentraler i länet.  

Detta inriktningsdokument tituleras här Samverkansavtal med hänvisning 

till gällande riktlinje för gemensamma styrdokument i Västra Götaland.3 

Samverkansavtalet hanterar samverkan mellan ingående verksamheter i 

familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. På nationell 

nivå har vi i nuläget en stor brist på barnmorskor, vilket slår igenom även i 

vårt län. Detta påverkar förutsättningarna för samverkan kring 

familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter. Hänsyn till 

rådande situation har tagits i framtagandet av detta samverkansavtal.4  

 
 

1 En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd (2018), Regeringen. 
2 Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter, 
Riksdagen.   
3 Riktlinje – Gemensamma styrdokument som upprättas mellan kommunerna i 
Västra Götaland och Västra Götalandsregionen inom hälsa, vård och omsorg, 
Vårdsamverkan Västra Götaland. 
4 Se bilaga 3.  

https://www.regeringen.se/4a6017/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/barnets-rattigheter/en-nationell-strategi-for-ett-starkt-foraldraskapsstod-webb.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/8e7d3683-b4d7-4124-8b0e-5f87448f3126/Riktlinje%20f%c3%b6r%20gemensamma%20styrdokument%20som%20uppr%c3%a4ttas%20mellan%20kommunerna%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%20och%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6talandsregionen.pdf?a=false&guest=true
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2. Syfte och mål 

Syftet med ett gemensamt samverkansavtal för familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland är:  

- att tydliggöra uppdrag och förväntningar 

- att skapa likvärdigt innehåll i verksamheterna 

- att kvalitetssäkra verksamheterna  

 

Målet är att genom familjecentralerna och de familjecentralsliknande 

verksamheterna bidra till att utjämna hälsoklyftor i befolkningen.  

 

3. Avtalsparter 

Detta samverkansavtal gäller samtliga 49 kommuner i Västra Götaland 

samt Västra Götalandsregionen.  

Samverkansavtalet ska ses som ett gemensamt styrdokument mellan 

huvudmännen. Avtalet är en miniminivå för den lokala samverkan, där 

lokal nivå har möjlighet att göra överenskommelser i samverkan utöver det 

som omfattas i detta samverkansavtal.  

 

4. Avtalstid och uppföljning 

Avtalet gäller under perioden 2023-06-01 – 2025-12-31. Om avtalet inte 

sagts upp skriftligen 12 månader innan avtalets utgång förlängs det 

automatiskt med 2 år. Uppföljning kommer ske under avtalsperioden. 

Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan initiativ 

till en översyn tas av det politiska samrådsorganet, SRO. 

Båda huvudmännen har ett gemensamt ansvar för den länsgemensamma 

uppföljningen av samverkansavtalet. Uppföljning ska ske gentemot 

Vårdsamverkan Västra Götaland.  

 

5. Styrande dokument och lagstiftning 

Vid framtagande av detta samverkansavtal har följande styrande 

dokument och lagstiftning tagits i beaktande: 
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- Hälso- och sjukvårdslagen.5 

- Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.6 

- Socialtjänstlagen.7 

- Skollagen.8 

- Slutrapport regional översyn av familjecentraler.9 

- Utvärdering av samverkansorganiseringar för familjecentrerat 

arbetssätt i Göteborg.10 

- Nationell vägledning Familjecentral.11 

- Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral 2022–2024.12  

- Börja med barnen - En sammanhållen god och nära vård för barn 

och unga.13 

 

En viktig utgångspunkt för arbetet med framtagandet av 

samverkansavtalet har också varit proportionell universalism. Det vill säga 

att insatser till föräldrar bör vara universella och riktade till alla, men 

samtidigt vara proportionella till de behov som finns i utsatta grupper.14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proportionell universalism. 15 

 
 

5 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), Riksdagen. 
6 Lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197), 
Riksdagen. 
7 Socialtjänstlagen (2001:453), Riksdagen. 
8 Skollag (2010:800), Riksdagen.  
9 Slutrapport regional översyn av familjecentraler (2016), Acando. 
10 Utvärdering av samverkansorganiseringar för familjecentrerat arbetssätt i 
Göteborg (2018), Arthur D Little. 
11 Nationell vägledning Familjecentral. Samverkan för barns bästa (2021), 
Föreningen för familjecentralers främjande.  
12 Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral, Västra Götalandsregionen.  
13 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 
Delbetänkande av utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn 
och unga (SOU 2021:34), Regeringen. 
14 Vad är folkhälsa, jämlik hälsa och folkhälsoarbete, Folkhälsomyndigheten. 
15 Kunskapscentrum för jämlik vård, Västra Götalandsregionen. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://vgregion.sharepoint.com/sites/sy-rs-regionalt-familjecentraler/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?groupBy=Kategori&id=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument%2FRegional%20%C3%96versyn%20av%20familjecentraler%5Fslutrapport%20%282016%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument
https://vgregion.sharepoint.com/sites/sy-rs-regionalt-familjecentraler/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?groupBy=Kategori&id=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument%2FSlutrapport%20Utv%C3%A4rdering%20FCA%20%28senaste%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument
https://familjecentraler.se/wp-content/uploads/2021/12/Nationell-vagledning-familjecentral-Samverkan-for-barns-basta.pdf
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/krav--och-kvalitetsbok-vg-primarvard/
https://www.regeringen.se/49942f/contentassets/299a86d87e5d475d947ff2131a552ca4/sou_2021_34_webb_del_1.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/en-god-och-jamlik-halsa-pa-alla-nivaer/tema-folkhalsa-lokalt-och-regionalt-stod/vad-ar-folkhalsa/folkhalsa-och-jamlik-halsa/
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I samverkansavtalet används genomgående begreppet föräldrar och inte 

vårdnadshavare. Ett barn kan ha annan vårdnadshavare än en förälder, 

men eftersom begreppet föräldrar används generellt i nationella 

definitioner, utredningar och underlag, varav detta avtal utgår från 

flertalet av dem, används begreppet föräldrar även i detta avtal. 

Vårdnadshavare kan likställas med föräldrar i detta dokument.   

 

6. Målgrupp 

Målgruppen för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter 

är blivande föräldrar, barn från noll år till dess att barnet uppnått 

skolålder och övergått till elevhälsan, dess föräldrar samt andra viktiga 

vuxna runt barnet.  

 

7. Familjecentralers och familjecentralsliknande 

verksamheters uppdrag 

En familjecentral och en familjecentralsliknande verksamhet är en 

verksamhet som riktar sig till barn och föräldrar och som är 

hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande. 

Familjecentralens och den familjecentralsliknande verksamhetens 

uppdrag är att arbeta för att främja trygga uppväxtvillkor för barn genom 

att sprida kunskap till och stödja blivande föräldrar och föräldrar. 

Verksamheten är en ingång att nå alla föräldrar och samtidigt erbjuda 

kompletterande stödinsatser för föräldrar som är i behov av det.16   

Familjecentralen och den familjecentralsliknande verksamheten är en 

arena där kommun och region genomför gemensamma tidiga insatser17 

och en verksamhet med goda förutsättningar för olika professioner att 

samarbeta för barnets bästa.18  

Syftet med familjecentralen och den familjecentralsliknande verksamheten 

som samverkansarena är att genom föräldrarna minska: 

- Fysisk, psykisk och social ohälsa bland barn. 

- Ojämlikheten i hälsa bland barn. 

 
 

16 Vad är en familjecentral, Föreningen för familjecentralers främjande. 
17 Vad är en familjecentral, Föreningen för familjecentralers främjande. 
18 Familjecentraler, Rikshandboken barnhälsovård – för professionen. 

https://familjecentraler.se/vad-ar-en-familjecentral1/
https://familjecentraler.se/vad-ar-en-familjecentral1/
https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/samverkan/familjecentraler/#section-23319
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- Risken att barn hamnar mellan samhällets trygghetssystem som gör 

att barnet inte får rätt stöd i rätt tid.19 

 

Utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, familjens livssituation 

och genom samarbete, samordning och samverkan, ska familjecentralen 

och den familjecentralsliknande verksamheten:20 

- Erbjuda lättillgängligt stöd. 

- Vara ett kunskaps- och informationscentrum. 

- Stärka arbetet med FN:s konvention för barnets rättigheter. 

- Skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga. 

- Främja en gynnsam fysisk, psykisk och social utveckling för barn. 

- Uppmärksamma barn och deras familjer där tecken finns 

på avvikande utveckling eller där det finns tecken på riskfaktorer i 

barnets närmiljö. 

- Stärka samspelet och en god relation mellan barn och föräldrar. 

- Erbjuda tidiga insatser till blivande föräldrar och familjer med 

barn. 

- Stärka barnets och förälderns sociala nätverk. 

- Stärka ett jämställt föräldraskap. 

- Stärka barns språkutveckling. 

- Stärka integrationen.21 

 

8. Definitioner 

8.1.Familjecentrerat arbetssätt 

Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter ska präglas av 

ett familjecentrerat arbetssätt. Ett familjecentrerat arbetssätt avser att 

insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen, eller den 

blivande familjen, och deras levnadsvillkor. Målet är att förbättra 

uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen.  

 
 

19 Vad är en familjecentral, Föreningen för familjecentralers främjande. 
20 Exempel på verktyg och satsningar som kan ingå i familjecentralens verksamhet 
eller den familjecentralsliknande verksamheten är Kraftsamling fullföljda studier, 
Västra Götalandsregionen och Bygg resiliens – för att stärka föräldrar och barn 
(breddinförs hösten 2022 i Västra Götaland. Kompletteras med länk vid slutversion 
av detta samverkansavtal. 
21 Vad är en familjecentral, Föreningen för familjecentralers främjande. 

https://familjecentraler.se/vad-ar-en-familjecentral1/
https://www.vgregion.se/regional-utveckling/verksamhetsomraden/folkhalsa/kraftsamling-fullfoljda-studier/
https://familjecentraler.se/vad-ar-en-familjecentral1/
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Ett familjecentrerat arbetssätt kännetecknas av:  

- Ett hälsofrämjande perspektiv där människors styrkor lyfts fram 

och tas tillvara.  

- Barnets/den unges bästa sätts i främsta rummet.  

- Föräldrarna ses som barnets/den unges viktigaste resurser.  

- Det sociala nätverket runt barnet/den unge ses som viktig resurs 

för den unge.  

- Arbetssättet anpassas utifrån barnet/den unges mognadsgrad.  

- Gränsöverskridande samverkan där verksamheterna sätter barn-, 

ungdoms- och familjeperspektivet främst.  

Familjecentrerat arbetssätt ska tillämpas av alla ingående verksamheter 

inom familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten.   

 

8.2.Familjecentral 

En familjecentral är en samlokaliserad verksamhet som minst består av 

barnmorskemottagning, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst 

med inriktning mot förebyggande arbete.  

Utöver basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i 

samarbetet, som till exempel folktandvård, bibliotek, 

föräldrastödsutvecklare, logoped, budgetrådgivning och psykologer för 

mödra- och barnhälsovård. 

Familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet benämns båda som 

familjecentral externt, gentemot allmänheten. Det ska tydligt framgå vad 

allmänheten kan förvänta sig från verksamheten, och vilka 

basverksamheter och andra verksamheter som finns där.  

Familjecentralens arbete ska regleras i ett lokalt samverkansavtal.  

 

8.3.Familjecentralsliknande verksamhet 

Med familjecentralsliknande verksamhet menas barnhälsovård i 

samverkan med öppen förskola. Dessa behöver inte vara samlokaliserade. 

Den familjecentralsliknande verksamheten ska utöver detta också 

samverka med minst en av de återstående basverksamheterna. 
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Barnhälsovården ska vara samlokaliserad med minst en av de kommunala 

verksamheterna (öppen förskola eller förebyggande socialtjänst).22  

Utöver basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i 

samarbetet, som till exempel folktandvård, bibliotek, 

föräldrastödsutvecklare, logoped, budgetrådgivning och psykologer för 

mödra- och barnhälsovård. 

Familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet benämns båda som 

familjecentral externt, gentemot allmänheten. Det ska tydligt framgå vad 

allmänheten kan förvänta sig från verksamheten, och vilka 

basverksamheter och andra verksamheter som finns där.  

Den familjecentralsliknande verksamhetens arbete ska regleras i ett lokalt 

samverkansavtal.  

 

8.4.Samlokalisering 

Samlokalisering innebär att hela den verksamhet som respektive part 

bedriver som berör familjecentralens eller den familjecentralslikande 

verksamhetens uppdrag ska vara fysiskt förlagd till familjecentralen eller 

den familjecentralsliknande verksamheten.23  

För barnhälsovårdens del innebär det hela barnhälsovårdens uppdrag. För 

barnmorskemottagningen utgörs detta av graviditetsrelaterad vård. För 

förebyggande socialtjänsts del innebär det uppsökande och servicebaserat 

arbete, till exempel föräldraskapsstöd. För öppna förskolan utgörs det av 

hela dess verksamhet.  

Samlokalisering skapar mer gynnsamma möjligheter till samverkan, men 

det är inte en förutsättning för samverkan. Samlokalisering är särskilt 

fördelaktigt för att nå ut till familjer med stora behov, och har således 

större fördelar i områden med sämre socioekonomiska förhållanden.24  

 

 

 
 

22 Utöver familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter kan annan 
avtalsbunden samverkan tecknas som inte faller inom ramen för ovanstående 
definitioner. Dessa samverkansformer omfattas inte av detta avtal.  
23 Lokalanpassningar kan behöva göras utifrån ingående basverksamheters krav på 
standard och säkerhet.  
24 Utvärdering av samverkansorganiseringar för familjecentrerat arbetssätt i 
Göteborg (2018), Arthur D Little. 

https://vgregion.sharepoint.com/sites/sy-rs-regionalt-familjecentraler/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?groupBy=Kategori&id=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument%2FSlutrapport%20Utv%C3%A4rdering%20FCA%20%28senaste%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument
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9. Samverkan  

Samverkan handlar om både samarbete med personlig kontakt i det 

löpande arbetet och samordning av resurser på huvudmannanivå. Det 

handlar om att skapa konsensus, förtroende och tillit kring ansvar och 

roller. Utöver intern samverkan på den egna familjecentralen eller inom 

den familjecentralsliknande verksamheten sker även extern samverkan 

med andra verksamheter. 

Följande förutsättningar behöver finnas för att få till en bra samverkan: 

- Kunskap om varandras kompetenser. 

- Tydliga roller med arbetsbeskrivningar. 

- Gemensam värdegrund (familjecentrerat arbetssätt). 

- Gemensam verksamhetsplan och uppföljning. 

- Tydlig styrning och ledning. 

- Samverkanstid där tid avsätts för regelbundna möten med  

personalen som arbetar på familjecentralen eller den 

familjecentralsliknande verksamheten, samt tid för möten med 

respektive chefer för de olika verksamheterna.25 

- Gemensam kompetensutveckling. Kompetensutvecklingen planeras 

i styrgruppen och beslutas av chef för respektive verksamhet.  

- Rutiner för hantering av dokumentation och sekretess.  

Samverkan mellan de olika yrkesgrupperna är en förutsättning för en 

välfungerande familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet, och 

ökar förmågan att upptäcka och tillgodose barns och barnfamiljers 

individuella behov.26 

 

10. Samverkande parter 

En familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet utgörs i 

grunden av samverkan mellan fyra basverksamheter. Utöver 

basverksamheterna kan även andra samhällsaktörer ingå i samarbetet.  

 
 

25 Familjecentraler, Rikshandboken barnhälsovård – för professionen. 
26 Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 
Delbetänkande av utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn 
och unga (SOU 2021:34), Regeringen.  

https://www.rikshandboken-bhv.se/metoder--riktlinjer/samverkan/familjecentraler/#section-23319
https://www.regeringen.se/49942f/contentassets/299a86d87e5d475d947ff2131a552ca4/sou_2021_34_webb_del_1.pdf
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Nedan beskrivs ingående basverksamheters uppdrag, åtagande, roller och 

kompetens kopplat till familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter.  

 

10.1. Socialtjänst  

I socialtjänstlagen anges att socialnämnden i den uppsökande 

verksamheten ska upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och 

enskilda sin hjälp. När det är lämpligt ska nämnden samverka med andra 

samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. När det 

gäller gruppen barn och unga finns särskilda bestämmelser i 

socialtjänstlagen. Socialnämnden ska bland annat verka för att barn och 

ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. En 

familjecentral eller en familjecentralsliknande verksamhet ger 

socialtjänsten en bred arena att möta blivande föräldrar och föräldrar till 

små barn i enlighet med socialtjänstlagens uppsökande och 

servicebaserade arbete. Genom socialtjänstens samlokalisering med andra 

inom en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet finns en 

flexibel och adekvat struktur för socialtjänstens samverkansansvar och 

uppsökande service, för att kunna erbjuda stöd utifrån familjens behov.  

Tack vare samverkan med mödra- och barnhälsovård och öppen förskola 

kan föräldrar på ett lättillgängligt sätt få tillgång till socialtjänstens 

resurser och kompetens redan under graviditeten eller som nybliven 

förälder.  

Socialtjänsten kan bedriva förebyggande arbete på olika nivåer; individ-, 

grupp- och samhällsnivå. Det kan handla om spännvidden mellan att delta 

och leda olika föräldrastödsprogram (individuellt eller i grupp), social 

rådgivning, samhällsinformation, motivation- och nätverksarbete eller att 

tidigt upptäcka behov och lotsa vidare till ytterligare stöd. Det kan också 

handla om samtal kring familjeliv, relationer, anknytning och samspel 

samt att arbeta för att främja barnfamiljers situation i området.  

 

10.2. Öppen förskola 

Öppen förskola regleras av skollagen och lagen om Förenta nationernas 

konvention om barnets rättigheter. Enligt skollagen får en kommun 

anordna öppen förskola som komplement till förskola och pedagogisk 

omsorg. Den öppna förskolan är en verksamhet som riktar sig till barn och 

föräldrar och annan medföljande vuxen. Verksamheten är hälsofrämjande, 

generell, tidigt förebyggande och stödjande. Den öppna förskolan ska 
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erbjuda barn en pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som den ger 

föräldrar stöd i föräldrarollen och möjlighet till social gemenskap. 

Besökarna är inte inskrivna utan avgör själva när eller hur ofta de vill 

komma. Den öppna förskolan utformas utifrån de behov som finns på 

orten eller bostadsområdet. Det innebär att innehållet i verksamheten 

varierar från plats till plats.  

Öppna förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 

samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap. 

Verksamheten ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en 

lämplig sammansättning och storlek.  

För bedrivande av verksamheten ska det finnas personal med sådan 

utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god 

pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.  

Verksamheten på öppna förskolan utvecklas utefter varje barns behov och 

tillsammans med besökarna, genom att skapa arbetsformer där barn och 

föräldrar är delaktiga. Pedagogen har till uppgift att arbeta med både barn, 

föräldrar och relationen mellan dem samt visa på ett pedagogiskt 

förhållningssätt. Den öppna förskolan riktar sig till familjer med barn från 

0 år till dess barnet/barnen börjar skolan.  

I en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet tillför öppen 

förskola pedagogisk kompetens och ett pedagogiskt perspektiv. Genom 

samverkan i en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet 

ökar öppna förskolans möjligheter att tidigt upptäcka och tillgodose behov 

hos familjerna.  

 

10.3. Barnmorskemottagning  

Övergripande basuppdrag för barnmorskemottagningen är hälsovård 

under graviditet (inklusive föräldrautbildning och 

förlossningsförberedelse), preventivmedelsrådgivning, förebygga sexuellt 

överförbara sjukdomar samt organiserade gynekologiska 

cellprovskontroller enligt gällande vårdprogram. 

Barnmorskemottagningen spelar en central roll för kvinnors och familjers 

hälsa genom rådgivning och insatser inom graviditetsövervakning och 

sexuell och reproduktiv hälsa. Den del av uppdraget som omfattar 

hälsovård under graviditet utgör cirka hälften av alla besök på 

barnmorskemottagningen.  

Hälsovård under graviditet har till syfte att främja hälsa och verka 

förebyggande. Det är ett sätt att arbeta med medicinskt och psykosocialt 

omhändertagande av målgruppen.  
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Barnmorskemottagningens kompetens innehas av barnmorskan. 

Barnmorskemottagningen ska etablera nära samverkan mellan 

mottagningar, kommuner och vårdenheter inom vårdval med flera för att 

skapa en väl fungerande vårdkedja för familjer med särskilda behov. 

Folkhälsoperspektivet genomsyrar allt arbete och målsättningen är att i 

varje enskilt möte uppmärksamma levnadsvanor, att nå alla och samtidigt 

identifiera individer med behov av extra stöd och initiera insatser i 

samverkan med relevanta aktörer.  

Barnmorskemottagningen och barnmorskan är en bas för 

familjecentralens och den familjecentralsliknande verksamhetens arbete 

kring familjeplanering, det ofödda barnet och de blivande föräldrarna. Den 

tvärprofessionella samverkan på familjecentralen eller den 

familjecentralsliknande verksamheten underlättar barnmorskans uppdrag 

angående tidig upptäckt, minimera risken att det ofödda barnet ”faller 

mellan stolarna” och öka möjligheten att ge rätt insats i rätt tid. 

 

10.4. Barnhälsovård 

Barnhälsovårdens mål är att bidra till bästa möjliga fysiska, psykiska och 

sociala hälsa för barn. Detta genom att främja barns hälsa och utveckling, 

förebygga ohälsa hos barn samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid 

problem med barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Detta genomförs 

bland annat genom att följa barns hälsa, utveckling och livsvillkor enligt 

barnhälsovårdens nationella program. Barnhälsovårdssjuksköterskan 

utgör den främsta kompetensen inom barnhälsovården i nära samarbete 

med läkare och psykolog.    

Enligt Socialstyrelsen krävs det samsyn, struktur och styrning för att 

hälsoarbetet inom barnhälsovården ska vara framgångsrikt. 

Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter lyfts fram som 

konkreta exempel på hur barnhälsovårdspersonalens samverkan med olika 

verksamheter kan organiseras. Den största vinsten med familjecentralers 

och familjecentralsliknande verksamheters samverkansform är 

personalens ökade förmåga att upptäcka och möta barnfamiljernas behov 

av stöd, vilket gör familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter till en väl lämpad arena för föräldraskapsstöd.   

 



 Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland 

 

       www.vardsamverkan.se | Sida 14  

11. Organisation, ledning och styrning 

11.1. Styrgrupp 

Organisering av ledning och styrning är avgörande för ett framgångsrikt 

arbete på en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet. Varje 

familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet ska därför ha en 

styrgrupp (som kan vara samma för fler än en familjecentral eller 

familjecentralsliknande verksamhet) med uppdrag att styra och leda de 

olika verksamheternas gemensamma åtaganden. Styrgruppen ska utgöras 

av de närmaste cheferna till varje profession. Till exempel: 

- Verksamhetschef eller biträdande verksamhetschef för 

barnhälsovård. 

- Enhetschef för barnmorskemottagning. 

- Enhetschef/rektor för förskola. 

- Enhetschef för förebyggande socialtjänst. 

 
Andra nyckelfunktioner kan också ingå i styrgruppen. Det är viktigt att 

cheferna i styrgruppen är väl insatta i det dagliga arbetet och i 

utvecklingen av den enskilda familjecentralen eller familjecentralsliknande 

verksamheten.   

Styrgruppen eller chefer över styrgruppen ansvarar för att 

samverkansavtal skrivs och att alla parter undertecknar detta. 

Tillsammans med de verksamma på familjecentralen eller 

familjecentralsliknande verksamheten ska styrgruppen upprätta 

uppföljningsbara mål för verksamheten. Styrgruppen ska leda och följa 

familjecentralens eller den familjecentralsliknande verksamhetens 

utveckling enligt de fastställda målen och riktlinjerna.  

För att samverkan ska fungera tillfredsställande ska alla verksamheterna i 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten ha en 

gemensam verksamhetsplan som följs upp och utvärderas. Styrgruppen 

ansvarar för att verksamhetsplanen upprättas. 

Styrgruppen behöver mötas fyra gånger per år och då tillsammans med 

samordnaren för familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten. Om anledning uppstår, till exempel vid nystart, kan det 

finnas behov av ytterligare möten. Digitalt deltagande fungerar utifrån 

behov.  
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11.2. Samordnare 

Varje familjecentral och familjecentralsliknande verksamhet ska ha en 

samordnare27 som håller ihop verksamheten och är länken mellan 

arbetslaget och styrgruppen i båda riktningar. Samordnarrollen är inte 

knuten till en viss profession. Samordnaren utses av styrgruppen som 

också beslutar om samordnarens uppdrag och tjänstgöringsgrad.  

Samordnarens uppdrag kan innehålla följande: 

- Verka för att det gemensamma, vardagliga arbetet på  

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten 

fungerar. 

- Föra dialog med styrgruppen. 

- Främja samverkan och verksamhetens utveckling tillsammans med 

övriga i arbetsgruppen. 

 
Detta kan till exempel innebära att: 

- Planera och leda samverkansmöten och verksamhetsmöten för 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten. 

- Delta på styrgruppsmöten. 

- Representera familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten utåt.  

- Ansvara för hemsida, informationsmaterial och sociala medier. 

- Ansvara för utifrån kommande studiebesök. 

- Ansvara och driva planering för gemensam fortbildning inom 

arbetslaget. 

- Sammanställa årlig verksamhetsberättelse. 

- Initiera utvecklingsarbeten på familjecentralen eller den 

familjecentralsliknande verksamheten. 

- Vara ansvarig för introduktion av nyanställd personal på 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten. 

- Organisera och fördela gemensamma arbetsuppgifter. 

- Ansvara för informationsflödet till samtliga medarbetare. 

- Bevaka och samordna gemensamma utbildningsfrågor. 

- Förfoga över familjecentralens eller den familjecentralsliknande 

verksamhetens gemensamma budget om sådan finns. 

 
 

27 Utöver samordnare kan även koordinatorer finnas i vissa kommuner. 
Koordinatoruppdraget är vanligtvis bredare än samordnarrollen och kan till 
exempel omfatta ett helhetsansvar i ett geografiskt område kring utveckling av 
strukturer för samverkan och utveckling av familjecentrerat arbetssätt. 
Koordinatorn kan i vissa fall även inneha rollen som samordnare.   
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- Upprätta årlig, gemensam verksamhetsplan med uppföljning och 

utvärdering på uppdrag av styrgruppen.  

 

12. Lokal uppföljning 

Uppföljning av familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten ska ske lokalt. Styrgruppen ska tillsammans med de 

verksamma på familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten upprätta uppföljningsbara mål. Alla verksamheter i 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten ska ha en 

gemensam verksamhetsplan som följs upp och utvärderas. Styrgruppen 

ansvarar för att det årligen upprättas en gemensam verksamhetsplan med 

uppföljning och utvärdering.28 

 

13. Sekretess 

De verksamheter som samverkar inom familjecentralen eller den 

familjecentralsliknande verksamheten omfattas av olika 

sekretessbestämmelser. Grunden för de olika personalgruppernas 

tystnadsplikt är dock densamma. Allt utbyte av information ska ske enligt 

gällande lagstiftning och regleras i offentlighets- och sekretesslagen.29 Inga 

uppgifter om enskild kan lämnas vidare till en annan verksamhet inom 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten utan att 

den enskilde lämnat sitt samtycke till detta eller att det finns en 

sekretessbrytande regel för detta i offentlighets- och sekretesslagen.  

 

14. Ekonomi 

14.1. Gemensamma kostnader 

Alla basverksamheter som ingår i samverkan kring en familjecentral eller 

familjecentralsliknande verksamhet ska dela lika på den gemensamma 

kostnaden kopplad till samordnaren. Den verksamhet där samordnaren 

anställs ersätts av övriga ingående verksamheter med maximalt 40 000 

 
 

28 På sikt behöver en länsgemensam modell för verksamhetsuppföljning och 
kvalitetssäkring tas fram. Se avsnitt 16, Utvecklingsområden.  
29 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Riksdagen. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/offentlighets--och-sekretesslag-2009400_sfs-2009-400
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kr/år30 per ingående verksamhet och per familjecentral eller 

familjecentralsliknande verksamhet, för den gemensamma kostnaden 

kopplad till samordnaren. Detta gäller både vid tecknande av nya lokala 

samverkansavtal och vid redan befintliga lokala samverkansavtal.  

Alla nya etableringar av familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter ska från och med att detta avtal träder i kraft dela lika på 

gemensamma kostnader mellan de ingående verksamheterna, om inte 

annat överenskommes i det lokala samverkansavtalet.  

Gemensamma kostnader utgörs av kostnader kopplade till samordnaren, 

kostnader kopplade till gemensamma insatser enligt verksamhetsplan och 

kostnader kopplade till gemensamma lokaler. 

Gemensamma lokaler definieras utifrån uppdrag och utgår från en 

miniminivå bestående av en toalett för personal, en toalett för besökare 

samt ett konferensrum och ett personalrum. 

Till kostnader som är kopplade till gemensamma lokaler ingår bland annat 

hyra för gemensamma ytor, lokalvård, gemensamma möbler, lås och 

inbrottslarm, brandskyddsutrustning, utrymnings- och överfallslarm, IT, 

skrivare och liknande.   

 

14.2. Finansiering av respektive basverksamhet 

De ingående parternas medverkan i en familjecentral eller 

familjecentralsliknande verksamhet finansieras på olika sätt.  

Barnhälsovården får ersättning utifrån egen samlokalisering eller icke 

samlokalisering i enlighet med Krav- och kvalitetsbok Vårdval 

Vårdcentral.31 

Barnmorskemottagningen får ersättning i enlighet med 

vårdöverenskommelse mellan regional nämnd och styrelsen för 

Regionhälsan. 

För kommunernas del skapas förutsättningar att ingå i en familjecentral 

eller familjecentralsliknande verksamhet vid nyetablering genom 

 
 

30 Ersättningsbeloppet avser år 2023. Därefter årlig indexuppräkning enligt 
prisindexet PKV, SKR.  
31 Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral, Västra Götalandsregionen.  

 

https://skr.se/skr/ekonomijuridik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/pkv.1334.html
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/krav--och-kvalitetsbok-vg-primarvard/


 Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra Götaland 

 

       www.vardsamverkan.se | Sida 18  

tillsättande av resurser. Därefter hanteras kommunernas finansiering 

genom ordinarie budgetprocess.  

 

15. Lokala samverkansavtal 

Det lokala samverkansavtalet bör bestå av två olika delar – ett 

samverkansavtal som hanterar verksamheterna och samverkan dem 

emellan samt ett nyttjanderättsavtal som hanterar lokaler och hyror.  

Se bilaga 1 för mall av ett lokalt samverkansavtal och bilaga 2 för mall av 

ett lokalt nyttjanderättsavtal. 

Mallarna är förslag på hur respektive avtal kan utformas.  I avtalen kan 

den lokala styrgruppen lägga till rubriker och innehåll utifrån behov. I 

nyttjanderättsavtalet kan även en del av punkterna redan ha reglerats i 

samverkansavtalet.  

Ett lokalt samverkansavtal ska dock innehålla följande punkter: 

- Avtalsparter och placering 

- Avtalstid 

- Avtalets utgångspunkter 

- Syfte med avtalet 

- Familjecentralens syfte och mål  

- Parternas gemensamma ansvar 

- Parternas enskilda ansvar 

- Styrgrupp 

- Samordnare 

- Personalgrupp 

- Sekretess och informationsöverföring 

- Finansiering  

- Ändring och tillägg i avtalet 

- Tvist 

- Underskrift 
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16. Utvecklingsområden 

Vid framtagande av detta samverkansavtal har ett antal framtida 

utvecklingsområden identifierats. Utvecklingsområdena har framkommit 

genom de underlag som fungerat som utgångspunkt för arbetet.32 

Utvecklingsområdena faller inte inom ramen för framtagandet av detta 

samverkansavtal och är så pass omfattande att de kräver egna processer.  

- En länsgemensam utvecklingsgrupp behöver tillskapas för att 

omhänderta utpekade och kommande utvecklingsfrågor i 

samverkan kring familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter. Utvecklingsgruppen behöver kopplas till en 

länsgemensam styrgrupp med ansvar kring barn och unga-frågor. 

 

- En länsgemensam modell för verksamhetsuppföljning och 

kvalitetssäkring behöver tas fram.  

 

- Länsgemensamma utbildningsinsatser för de som arbetar på och 

med familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter 

behöver tas fram. Kunskap om familjecentrerat arbetssätt behöver 

också säkerställas hos både personal och styrgrupper.  

 

- Förutsättningarna för att utöka åldersspannet för familjecentraler 

och familjecentralsliknande verksamheter till och med 12 år 

alternativt 17 år behöver utredas. Det finns också ett behov i 

samband med detta att utreda förutsättningarna för att utveckla 

samverkan med ungdomsmottagningarna med målsättningen att få 

till stånd en mer stödjande helhet, utan glapp för barn och unga. 

Utifrån samma resonemang bör också utredas om samarbetet med 

tandvården ska vidareutvecklas länsövergripande i 

verksamheterna.    

 

- Arbeta för en gemensam verksamhetsutveckling som till exempel 

kan innefatta tillvägagångssätt att nå familjer i behov av stöd, 

speciellt i utsatta områden.  

 

 
 

32 Se stycke 5, Styrande dokument och lagstiftning. Utgångspunkt för 
utvecklingsområdena har främst varit Slutrapport regional översyn av 
familjecentraler (2016), Acando och Utvärdering av samverkansorganiseringar för 
familjecentrerat arbetssätt i Göteborg (2018), Arthur D Little. 

https://vgregion.sharepoint.com/sites/sy-rs-regionalt-familjecentraler/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?groupBy=Kategori&id=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument%2FRegional%20%C3%96versyn%20av%20familjecentraler%5Fslutrapport%20%282016%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument
https://vgregion.sharepoint.com/sites/sy-rs-regionalt-familjecentraler/Delade%20dokument/Forms/AllItems.aspx?groupBy=Kategori&id=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument%2FSlutrapport%20Utv%C3%A4rdering%20FCA%20%28senaste%29%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fsy%2Drs%2Dregionalt%2Dfamiljecentraler%2FDelade%20dokument
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- Ett vägledande dokument avseende familjecentralers och 

familjecentralsliknande verksamheters lokaler behöver tas fram.   

 

- En rutin för tillvägagångssätt vid nyetablering behöver tas fram. 

Rutinen bör inkludera behovs- och resurskartläggning inför beslut 

om nyetablering.  

 

- En långsiktig och övergripande utvecklingsplan för hela länet kring 

behov och lokalisering av familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamheter behöver tas fram. Syftet med 

planen är att kunna prioritera och täcka behov för att genom det 

säkerställa mer jämlik vård, stöd och omsorg.   
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Bilaga 1. Mall för lokalt samverkansavtal 

 

Lokalt samverkansavtal 

(vid sidan av ett lokalt nyttjanderättsavtal) 

Familjecentralen / Familjecentralsliknande 

verksamheten skriv in namn på verksamheten 
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1. Avtalsparter och placering 

 
Namn på ingående barnavårdscentral (BVC), Västra Götalandsregionen 

(VGR), organisationsnummer 232100–0131 eller namn på företaget och 

deras organisationsnummer.  

Namn på ingående barnmorskemottagning, Regionhälsan, Västra 

Götalandsregionen (VGR), organisationsnummer 232100–0131 

Namn på ingående avdelning/enhet inom socialtjänst, förvaltning, 

kommunens namn och org.nr xxxxxx-xxxx. 

Namn på ingående öppen förskola, förvaltning, kommunens namn och 

org.nr xxxxxx-xxxx. 

Familjecentralen / den familjecentralsliknande verksamheten xx är 

lokaliserad på här skrivs besöksadressen till verksamheten. 

Utifrån samverkansavtalet för familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland betecknas verksamheten som en 

familjecentral /familjecentralsliknande verksamhet. Utåt mot 

befolkningen kallas verksamheten för familjecentralen xx. Nedan benämns 

verksamheten därför som familjecentral. 

 

2. Avtalstid 

 
Avtalet gäller från xxxx-xx-xx till xxxx-xx-xx med möjlighet till max 12 

månaders förlängning. Förlängning ska vara skriftlig och beslutad av 

samtliga avtalsparter. 

Uppsägning av avtalet för upphörande eller omförhandling ska meddelas 

övriga parter skriftligen med sex månaders varsel. 

Rekommendation: Avtalstiden bör vara minst 3 år men inte längre än 5 år. 

Minst tre år ger verksamheten ro att arbeta och implementera vad som 

står i avtalet. Om avtalstiden är mer än 5 år finns det en risk att avtalet blir 

inaktuellt och inte följer förändringar i omvärlden. Om det finns en 

gemensam lokal bör samverkansavtalet följa hyresavtalet om inte 

hyresavtalet/-en är längre än 5 år. 
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3. Avtalets utgångspunkter 

 
Följande styrdokument ligger till grund för avtalet:  

- Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland (dnr xxxx).  

- Eventuell avsiktsförklaring mellan nämnd och kommun (dnr xxxx). 

- Fyll på med övriga eventuella styrdokument.  

 

 

4. Syfte med avtalet 

 
Syftet med avtalet är att säkra samverkan, skapa långsiktighet, kontinuitet 

och kvalitet i familjecentralens verksamhet samt familjecentralens roll i 

kommunområdets familjecentrerade arbete. Detta avtal reglerar 

verksamhetens ledningsstruktur, innehåll, respektive parts ansvarsområde 

och finansiering av gemensamma resurser utöver lokaler. Hänvisa till 

aktuellt avtal som reglerar verksamhetens lokalfrågor. Se och utgå från 

”Mall nyttjanderättsavtal”.  

 

5. Familjecentralens uppdrag och mål 

 
Familjecentralens övergripande uppdrag och mål 

Se Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland, avsnitt 7.  

 

Familjecentralens lokala mål och uppföljning  

Styrgruppen ska tillsammans med de verksamma på familjecentralen eller 

den familjecentralsliknande verksamheten upprätta uppföljningsbara mål. 

Alla verksamheter i familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten ska ha en gemensam verksamhetsplan som följs upp och 

utvärderas. Styrgruppen ansvarar för att det årligen upprättas en 

gemensam verksamhetsplan med uppföljning och utvärdering.  
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6. Parternas gemensamma ansvar 

 
Parterna ska tillsammans skapa en verksamhet som möter de behov som 

finns hos målgruppen och som motsvarar behovet i det geografiska 

området. Parterna ansvarar för att upprätta verksamhetsplan och 

uppföljningsbara mål samt att följa verksamhetens utveckling enligt de 

fastställda målen och riktlinjerna. Parterna har också ansvar för den 

gemensamma kompetensutvecklingen hos personalgruppen.  

Parterna ansvarar även för att avsätta gemensam tid för personalgruppen 

att ha samverkansmöten. För samverkansmöten, där alla 

samverkansparter är representerade, avsätts xx timmar/månad. På dessa 

möten behandlas till exempel utvecklingsfrågor och samverkansaktiviteter. 

Lokalfrågor ska behandlas på tid då de som arbetar i lokalerna deltar. 

 

7. Parternas enskilda ansvar 

 
Varje avtalspart har ansvar för sin egen verksamhet och personal. Varje 

chef ansvarar för att familjecentralen blir en del av respektive avtalsparts 

ordinarie verksamhet. Varje avtalspart ansvarar för att respektive personal 

har: 

- Utrymme för samverkan i sin tjänst. 

- Möjlighet till gemensam utbildning och kompetensutveckling. 

- Kunskap om familjecentrerat arbetssätt. 

- Kunskap kring rutiner för dokumentation och sekretess.   

 

8. Styrgrupp  

 
Se Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland, avsnitt 11.1.  

Anpassa utifrån lokala förutsättningar och överenskommelser.  

 

9. Samordnare 

 
Se Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland, avsnitt 11.2 och 14.1.  
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Anpassa utifrån lokala förutsättningar och överenskommelser. Beskriv 

samordnaruppdragets omfattning (tjänstegrad) och uppdrag för 

samordnaren. 

Gällande finansiering av samordnartjänsten, se avsnitt 15 i detta avtal.  

 

10. Personalgrupp  

 
Ange aktuell personal som bemannar familjecentralen.  

 

11. Sekretess och informationsöverföring 

 
Se Samverkansavtal familjecentraler och familjecentralsliknande 

verksamheter i Västra Götaland, avsnitt 13.  

 

12. Systematiskt brandskyddsarbete 

 
Styrgruppen ansvarar för att det upprättas samt bedrivs ett systematiskt 

brandskyddsarbete i de gemensamma lokalerna på familjecentralen, för de 

verksamheter som finna i lokalerna. Styrgruppen utser även SBA ombud 

som har ansvaret för att bedriva SBA ronder i dessa ytor, utför kontroller 

på brandlarmet samt genomför utrymningsövningar. Det ska även finnas 

en plan för utrymning i de gemensamma ytorna där avsökning av dessa 

ingår. Det ska finnas en gemensam återsamlingsplats för att underlätta 

kontakt vid en utrymning. 

 

13. Hot och våld 

 
Incidenter gällande hot och våld kan inträffa och en gemensam plan för 

detta tas fram utav berörda verksamheter. 

 

14. Försäkring 

 
Respektive verksamhet försäkrar sina inventarier. Den verksamhet som 

har störst andel av familjecentralens lokaler försäkrar även de inventarier 

som finns i de gemensamma ytorna.  
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15. Finansiering 

 
Lokaler 

Hänvisa till aktuellt avtal som reglerar verksamhetens lokalfrågor. Se och 

utgå från ”Mall nyttjanderättsavtal”.  

 

Personalkostnader 

Respektive avtalspart står för personalkostnader avseende sin personal 

och för andra verksamhetsspecifika kostnader.  

 

Samordnare  

Kostnaden för samordnaren ska delas lika mellan de basverksamheter som 

ingår i samverkan kring familjecentralen. Se Samverkansavtal 

familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i Västra 

Götaland, avsnitt 14.1.  

Ange kostnad för samordnaren, anställande part och upplägg för 

ersättning från övriga ingående verksamheter.  

 

16. Ändringar och tillägg i avtalet 

 
Parterna är införstådda med att villkor och förutsättningar för den 

verksamhet som avtalet avser kan komma att förändras till följd av ny 

lagstiftning, beslut inom respektive huvudman eller annat. Skulle sådana 

förändringar uppkomma har parterna skyldighet att snarast informera 

övriga avtalsparter om detta.   

Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att vara gällande skriftligen 

godkännas av parterna. 

 

17. Tvist 

 
Tvist mellan parterna om tolkning eller tillämpning av detta avtal löses i 

samförstånd mellan parterna. Om tvist om tolkning eller tillämpning av 

avtalet inte kan lösas i samförstånd mellan parterna, lyftes frågan till 

respektive huvudman. 
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18. Underskrift 

 
Detta avtal är upprättat i fyra likalydande exemplar där parterna tagit var 

sitt original. 

 

 

Datum och ort     Datum och ort 

För öppen förskola    För mödrahälsovård  

Ange förvaltning,     Västra Götalandsregionen 

xx kommun  

       

Namn      Namn 

Titel      Titel 

 

 

För ange förvaltning för socialtjänst  För xx vårdcentral, BVC 

xx kommun                           Västra Götalandsregionen

    

       

Namn      Namn 

Titel      Titel 

 

 

För (tex bibliotek)    För (tex tandvården) 

 

      

Namn      Namn 

Titel      Titel 
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Bilaga 2. Mall för lokalt nyttjanderättsavtal 

 

Lokalt nyttjanderättsavtal 

(vid sidan av ett lokalt samverkansavtal) 

Familjecentralen / Familjecentralsliknande 

verksamheten skriv in namn på verksamheten 
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OBS! Nyttjanderättsavtal har inga formkrav. Tänk på att detta endast är ett 

förslag på hur ett nyttjanderättsavtal kan utformas och att det eventuellt 

inte täcker alla punkter som kan vara aktuella för just er. En del av 

punkterna regleras eventuellt redan i samverkansavtalet. Ta bort och lägg 

till rubriker utefter vad ert behov är.  

1. Avtalsparter och lokalisering 

 
(1) Y, organisationsnummer (Upplåtaren) och 

(2) X, organisationsnummer (Nyttjaren) 

gemensamt benämnda som parterna. 

Familjecentralen / familjecentralsliknande verksamheten zz är lokaliserad 

på adress zz.  

 

2. Nyttjanderättens omfattning och ändamål 

 
Y upplåter härmed nyttjanderätten avseende Familjecentralen zz på 

adressen zz till X på nedanstående villkor. 

Nyttjanderätten enligt detta avtal omfattar… till exempel lokaler, ytornas 

storlek, parternas andel, årlig kostnad i ett visst basårs prisnivå.  

 

3. Nyttjanderättsperiod, uppsägningstid och förlängningstid 

 
Avtalet gäller fr.o.m. 20xx-xx-xx och tills vidare alt tom 20xx-xx-xx. 

Avtalet kan sägas upp för att upphöra att gälla vid det månadsskifte som 

inträffar närmast efter sex månader från uppsägningen. Uppsägningen ska 

vara skriftlig. 

Vid behov om förlängning av upplåtelsen ska….  

 

4. Ersättning för upplåtelsen 

 
Y ersätts med zz kronor per månad/år/kvartal. 

Betalningsvillkor... 
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Ersättningen omfattar till exempel uppvärmning av lokalen, vatten, 

avlopp, ventilation och el, avfallshantering, trappstädning och 

snöröjning/sandning och som inte framgår av tidigare punkter. 

 

5. Upplåtarens åtaganden 

 
Upplåtaren ansvarar för att….. 

 

6. Nyttjarens åtaganden 

 
Nyttjaren ansvarar för att…  

 

7. Överlåtelse av nyttjanderätten 

 
Exempelvis: Detta avtal får inte överlåtas på annan utan Y:s samtycke. X 

får inte heller upplåta rättighet som helt eller delvis härrör från detta avtal 

utan Y:s samtycke. 

 

8. Nedsättning av ersättningsbeloppet 

 
Exempelvis:  X har rätt till skälig nedsättning av ersättningsbeloppet när Y 

brister i sin underhållsskyldighet enligt detta avtal och gällande rätt. 

Exempelvis: Om hinder eller men uppstår i nyttjanderätten och detta sker 

utan X vållande har X rätt till skälig nedsättning av ersättningsbeloppet 

och, om hindret är av så väsentlig art att det helt hindrar utförandet av X 

verksamhet, att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Om hindret 

har resulterat i ekonomisk skada för X äger X rätt att få denna skada 

ersatt. 
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9. Hävning av nyttjanderätten 

 
Exempelvis:  Part får häva avtalet om motparten inte fullgör sina 

åtaganden enligt avtalet och rättelse efter påminnelse inte sker utan 

dröjsmål och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. 

 

10. Force Majeure 

 
Exempelvis: Oförutsägbara händelser som omfattande arbetskonflikter, 

miljö- och naturkatastrofer samt allvarlig smittspridning eller annan 

omständighet som parterna inte råder över och som förhindrar en part 

från att fullfölja skyldigheter som följer av avtalet befriar sådan part från 

dessa skyldigheter. 

 

11. Ändringar och tillägg till nyttjanderätten 

 
Exempelvis: Ändringar och tillägg till avtalet ska vara skriftliga och 

undertecknas av båda parter för att vara giltiga. 

 

12. Underskrift 

 
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna 

har tagit varsitt. 

Ort, datum 

 

------------------------------------ 

Y 

 

 

------------------------------------ 

X
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Bilaga 3. Barnmorskemottagningens uppdrag och 

åtagande 

Utifrån att det finns en nationell brist på barnmorskor i Sverige i nuläget 

behöver barnmorskemottagningens åtagande och uppdrag kopplat till 

familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter anpassas och 

begränsas en tid framöver. Under avtalstiden gäller följande 

förutsättningar för barnmorskemottagningens deltagande i 

familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter:  

- Barnmorskemottagningen prioriterar socioekonomiskt utsatta 

områden med full samlokalisering och permanent 

barnmorskemottagning på plats. 

 

- Inget krav på samlokalisering i övriga, icke-socioekonomiskt svaga, 

områden, utan i dessa fall sker samverkan med övriga 

verksamheter genom lokala samverkansavtal för 

familjecentralsliknande verksamhet. 

 

- Barnmorskemottagningen samverkar på individnivå 

(överlämningar, konsultation förebyggande socionom, SIP och så 

vidare) i den omfattning det behövs utifrån den gravida/det 

väntade barnets behov. 

 

- Barnmorskemottagningen förlägger en träff per föräldrautbildning 

lokalt på plats på familjecentralen eller den familjecentralsliknande 

verksamheten i samverkan med övriga basverksamheter på 

familjecentralen eller den familjecentralsliknande verksamheten. 

 

- Barnmorskemottagningen deltar på samverkansmöten på generell 

nivå utifrån uppdrag. En barnmorska representerar vid möten, ca 6 

timmar/termin. Vid behov av mer tid tas frågan via den lokala 

styrgruppen. 

 

- Enhetschef från barnmorskemottagningen ingår i den lokala 

styrgruppen och delta på dess möten fyra gånger per år. 

 

- I de fall barnmorskemottagningen inte är samlokaliserad närvarar 

inte barnmorskan vid möten som berör lokaler, städ, sophantering 

och liknande.  
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- Barnmorskan närvarar inte vid planering och utförande av 

samverkande verksamheters aktiviteter såsom utflykter och 

liknande.  

 

- Gemensam utbildning för medarbetare på familjecentralen 

planeras i styrgrupp och beslutas av chef för respektive verksamhet. 
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Hans Abrahamson, förvaltningschef 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
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Datum 

2022-11-29 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2022-00202 3.7.2.0 
 

  

 

Remiss – Samverkansavtal för familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland 

Förslag till beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker förslaget till nytt 

samverkansavtal för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet i 

Västra Götaland med de synpunkter som framförs och översänder detta till 

Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Under hösten 2021 och våren 2022 har en arbetsgrupp med företrädare för 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen arbetat med att ta 

fram ett förslag på samverkansavtal. Syftet med samverkansavtalet är att skapa 

ett gemensamt styrdokument för alla familjecentraler i länet. 

Samverkansavtalet har sedan skickats som remiss till alla berörda nämnder, 

styrelser och kommuner i Västra Götalandsregionen.  

Enhetschefen för de öppna förskolorna inom Förskoleförvaltningen har 

deltagit i framtagandet av samverkansavtalet.  Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen, däribland enhetschef för Förebyggande IFO, har 

varit med och lämnat synpunkter under framtagandet. Synpunkter har även 

beaktats utifrån ett första förslag och fram till det slutgiltiga förslaget till 

samverkansavtal. I ett första förslag fanns skrivningar om hänsyn till resurser 

och budget som bedömdes inte höra hemma i ett övergripande avtal. Dessa 

delar har förändrats och lyfts bort. Eventuell reglering kring detta får sedan 

göras i de lokala avtalen. 

Individ- och familjeomsorgsnämndens synpunkter på samverkansavtalet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ser det som positivt att ett 

samverkansavtal tagits fram där samtliga 49 kommuner i Västra Götaland samt 

Västra Götalandsregionen deltagit. Nämnden ställer sig även positiva till att 

basverksamhet, uppdrag och samverkan i familjecentralen beskrivs tydligt under 

avsnitt 10. 

Under lokala samverkansavtal Bilaga 1:1 behöver ett tillägg göras med att 

Kulturförvaltningen är en samverkanspart i familjecentralerna i Borås Stad 

utöver de fyra basverksamheterna som ska ingå för att få benämnas som en 

familjecentral. 
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Prövning av barnets bästa 

Kommuner har som skyldighet att alltid beakta barnets bästa i alla beslut som 

rör barn. I detta ärende där Individ- och familjeomsorgsnämnden ombetts yttra 

sig över är nämnden inte beslutande instans.  

Nämnden ser dock att det samarbete som bedrivs inom en Familjecentral eller 

under familjecentralsliknande former som mycket väsentligt för att ge barn 

goda förutsättningar att utvecklas och få samt bibehålla en god hälsa. Ett tydligt 

samarbetsavtal underlättar de lokala avtal som ska skrivas baserat på det 

gemensamma för Västra Götalandsregionen och förutsätts därmed leda till 

bättre samverkan som gynnar barnen. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse: Remiss – Samverkansavtal för familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland 

 

2. Samverkansavtal Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter i 

Västra Götaland - remissversion  

 

3. Remissmissiv - Samverkansavtal för familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamhet i Västra Götaland 

 

4. Enkät remissvar samverkansavtal 

Samverkan 

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna den 24 november 2022. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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Remiss – Motion om handlingsplan mot 

skolsegregationen 

Förslag till beslut  

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 

avslå motionen om handlingsplan mot skolsegregationen, utifrån att man ser 

syftet med motionen som redan uppfyllt.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden skickar beslutet till Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inbjudits till att svara på en remiss 

som berör skolsegregation. I motionen föreslås att Borås Stad ska ta fram en 

handlingsplan för hur skolsegregationen ska motverkas.  

 

Motionen lyfter att det finns en skillnad och segregation mellan skolorna i 

Borås stad och som påverkas barns möjligheter till en jämlik och god uppväxt.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden instämmer i detta och ser det som ett 

mycket angeläget område att arbete kring och göra insatser för att motverka.  

 

I Välfärdsbokslutet för 2020 uttrycks följande när det gäller värdet av en god 

start i livet. ”En god start är avgörande för barns livsvillkor och hälsa, både 

under uppväxten och senare i vuxenlivet. Att få en god start i livet med goda 

ekonomiska och fysiska uppväxtvillkor, trygga relationer till vuxna, goda 

kamratrelationer samt lek och lärande, är viktigt för att uppnå kognitiva, 

mentala, sociala och motoriska färdigheter. Att barn tillgodogör sig en god 

utbildning, lever i en trygg social miljö med trygga ekonomiska villkor påverkar 

deras livsvillkor och möjligheter senare i livet.” Jämlika villkor i skolan får anses 

vara viktigt och avgörande för att uppnå denna goda start. I välfärdsbokslutet 

tydliggörs även den utmaning som finns genom skillnaden mellan olika 

geografiska områden där det finns fler som är mer utsatta än andra, inte minst 

när det gäller skolresultat och utbildningsnivå. 

 

Socialt hållbart Borås har uttalats som Borås stads långsiktiga arbete för att 

minska och motverka segregation. Detta genom att det ger en form för arbetet 

mot mer jämlika livsvillkor för invånare i Borås. I det strategiska 

inriktningsdokument som antogs 2018 pekades barn och unga ut som det första 

målområde i arbetet. För att arbetet för ett socialt hållbart Borås ska kunna 
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bedrivas långsiktigt och systematiskt tas strategier och handlingsplaner och 

aktiviteter fram som verksamheter inom olika nämnder i Borås Stad kan samlas 

och samverka kring. Individ- och familjeomsorgsnämnden är i hög grad 

involverad i detta arbete.  Mål har tagits fram för arbetet som beslutats på 

politisk nivå och förankras i samtliga berörda nämnder. Välfärdsbokslutet är en 

del i det underlag som olika strategier och aktiviteter grundar sig på. Flera 

aktiviteter inriktar sig kring området att lyckas i skolgången och kunna fullfölja 

studier. 

 

Nämnden anser att det arbete som bedrivs inom socialt hållbart Borås till stor 

del motsvarar den intention som finns i motionen om en handlingsplan mot 

skolsegregation. Frågor som berör detta område är högst aktuella inom bla. 

delområdet ”En god start i livet” men även de delar som berör 

områdesutveckling på Norrby. Det finns utrymme och möjlighet att ytterligare 

lyfta in strategier och aktiviteter som motverkar skolsegregation kopplade till 

delmålen som är uttryckta i socialt hållbart Borås olika dokument. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden menar därför att motionen kan anses 

vara besvarade i och med att det redan finns mål och handlingsplaner som så 

nära knyter an skolsegregation. 

Barnkonsekvensanalys 

Intentionen att motverka skolsegregation är mycket väsentligt för Borås stads 

barn och ungdomar. En god start i livet för alla barn/ elever i skolan oavsett 

skola och förutsättningar är mycket viktigt. Att arbete för att motverka 

skolsegregation och jämlika villkor för alla skolelever är väsentligt. Nämnden 

menar att detta ska tas tillvara inom de arbetsformer som finns för Socialt 

hållbart Borås. Välfärdsbokslutet utgör ett sätt att följa utvecklingen kring 

detta.Beslutsunderlag 

1. Skrivelse: Remiss – Motion om handlingsplan mot skolsegregationen 

2. Motion om handlingsplan mot skolsegregationen 

3. Missiv: Remiss – Motion om handlingsplan mot skolsegregationen 

Samverkan 

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna den 24 november 2022. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Remiss: Motion: Handlingsplan mot skolsegregationen 

 

Remissinstanser 

1. Förskolenämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Fritids- och folkhälsonämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Arbetslivsnämnden 

7. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 11 december 

2022. Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2022-00304 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165
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Maria Svensson, verksamhetsutvecklare 
Handläggare 
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Redovisning av ej verkställda gynnade beslut  

– kvartal 3, år 2022 

Förslag till beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisning av 

rapport om ej verkställda gynnande beslut för kvartal 3 år 2022.   

Ärendet i sin helhet 

Varje kvartal redovisar Individ- och familjeomsorgsnämnden ej verkställda 

gynnande beslut till Inspektionen för vård och omsorg samt till 

Kommunfullmäktige och Stadsrevisionen.  

 

Antalet ej verkställda beslut har fördubblats sedan föregående kvartalsrapport.  

Av de tjugotvå ej verkställda beslut som rapporteras detta kvartal avser tretton 

beslut området barn och unga medan nio beslut avser området vuxen. 

   

Av insatserna inom området barn och unga gäller flertalet beslut kontaktfamilj, 

men även extravuxen, familjehem och kontaktperson rapporteras. Flertalet av 

barnen har andra insatser och kontinuerlig kontakt med socialtjänsten.  

 

När det gäller verkställighet till kontaktfamilj så är detta dels kopplat med 

svårigheter i matchning och dels svårighet i tillgång av kontaktfamiljer. 

Matchningsbehovet leder till att familjer ibland tackar nej eller att det kan vara 

svårt att finna lämplig matchning utifrån särskilda behov. Familjehems-

verksamheten har en rekryteringsplan med flera aktiviteter inlagt under året och 

en större satsning varje höst. Förra höstens satsning med bl.a. massutskick i 

Sjuhärad och annonsering via sociala medier gav ett stort gensvar och flera nya 

kontaktfamiljer kunde rekryteras. Under hösten har det funnits annonser på 

rullande annonspelare I Borås. Sammantaget förlänger detta tiden till 

verkställighet. 

 

Inom vuxenområdet gäller samtliga ej verkställda beslut boendesocial insats 

med andrahandskontrakt. Flera av klienterna får sina behov tillgodosedda 

genom andra insatser och boendelösningar i avvaktan på att insatsen kan 

verkställas. Samverkan sker med Arbetslivsnämnden.  
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Barnkonsekvensanalys 

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

insats inte kan verkställas inom rimlig tid övervägs andra insatser eller 

alternativa lösningar för att tillgodose den enskildes behov oavsett om insatsen 

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

konsekvenser för den enskilde.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse: Redovisning av ej verkställda gynnande beslut – kvartal 3, år 2022 

2. Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 

30:e september 2022 

Samverkan 

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna den 24 november 2022. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se   

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamsson 

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:SRE.diarium@boras.se


 

 

 
 
 
 
Maria Svensson 
Handläggare 
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt  
4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30.e september 2022 
 

Nämnd 
Inga ej verk-
ställda beslut 

Ej verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar  
sedan beslut 

Man/ 
kvinna 

IFO Barn och unga  1 Extravuxen 99 M 

  1 Familjehem 128 M 

  1 Kontaktfamilj 1479 K 

  1 Kontaktfamilj 564 K 

  1 Kontaktfamilj 494 M 

  1 Kontaktfamilj 434 M 

  1 Kontaktfamilj 284 K 

  1 Kontaktfamilj 281 M 

  1 Kontaktfamilj 148 M 

  1 Kontaktfamilj 148 M 

  1 Kontaktfamilj 107 M 

  1 Kontaktfamilj 107 K 

  1 Kontaktperson 108 K 

IFO Vuxen  
1 

Boendesocial insats 
med andrahandskon-
trakt 

312 M 

  
1 

Boendesocial insats 
med andrahandskon-
trakt 

182 M 

  
1 

Boendesocial insats 
med andrahandskon-
trakt 

135 M 

  
1 

Boendesocial insats 
med andrahandskon-
trakt 

121 K 

  1 Boendesocial insats 
med andrahandskon-
trakt 

 
113 

 
K 
 

  
1 

Boendesocial insats 
med andrahandskon-
trakt 

112 M 

  1 Boendesocial insats 
med andrahandskon-
trakt 

107 M 
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Nämnd 
Inga ej verk-
ställda beslut 

Ej verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar  
sedan beslut 

Man/ 
kvinna 

  1 Boendesocial insats 
med andrahandskon-
trakt 

102 M 

  1 Boendesocial insats 
med andrahandskon-
trakt 

101 K 

 
 

Sammanställning   
Tredje kvartalet 2022 är det 22 ej verkställda beslut som rapporteras. Det är dubbelt så många 
jämfört med andra kvartalet. 13 av de ej verkställda besluten avser området barn och unga me-
dan 9 avser området vuxen.  
 
Av insatserna inom barn och unga-området gäller de flesta besluten kontaktfamilj, men även 
beslut om extravuxen, familjehem och kontaktperson rapporteras som ej verkställda. 5 flickor 
och 8 pojkar berörs. Inom vuxenområdet gäller samtliga ej verkställda beslut boendesocial in-
sats med andrahandskontrakt. Det är 3 kvinnor och 6 män som berörs.   

 
 

Extravuxen, familjehem, kontaktfamilj och kontaktperson 
Beslutet med längst väntetid, inom barn och unga-området, är till ett tidigare familjehemspla-
cerat barn, vilket övergått till en vårdnadsöverflyttning. Detta barn har väntat i över fyra år på 
att få en kontaktfamilj. Det har av olika anledningar inte gått att hitta en lämplig kontaktfamilj; 
både kontaktfamilj samt barnets vårdnadshavare har tackat nej vid flera tillfällen. Försök har 
gjorts att få till stånd ett nätverksarbete, för att göra ytterligare försök att hitta resurser inom 
det egna nätverket, men nätverket är ytterst litet så detta gick inte att genomföra. I och med att 
ärendet är svårmatchat så diskuteras även möjligheten till att tillsätta en Extravuxen istället för 
en kontaktfamilj.  
 
I två av besluten gällande kontaktfamilj till ett syskonpar har nämnden tidigare gjort ett avslag 
på fortsatt ansökan om kontaktfamilj. Familjen fick dock rätt i Förvaltningsrätten. En ny barn-
beskrivning kommer att lämnas till Familjehemsenheten för att underlätta kommande match-
ningar. Gällande de övriga besluten gällande kontaktfamilj så har det i flera av fallen funnits 
tilltänkta kontaktfamiljer, men den enskilde/familjen eller tilltänkt kontaktfamilj har tackat nej 
till uppdraget.  
 
Det finns stora svårigheter att hitta inte enbart kontaktfamiljer utan även andra typer av insat-
ser såsom extravuxen, familjehem och kontaktperson. Dessa bygger på ett samhälleligt engage-
mang hos medborgarna och det råder brist på uppdragstagare både i Borås, men också i ett 
nationellt perspektiv. Matchning mellan barn och uppdragstagare görs och om det inte finns 
uppdragstagare som matchar mot barnets behov kan beslutet inte verkställas.   
 
Flera av barnen och familjerna har andra pågående insatser i form av öppenvård till familjerna 
eller kontaktperson i väntan på kontaktfamilj/familjehem. Dialog och uppföljning av befintliga 
insatser sker kontinuerligt.  
 
 
Boendesocial insats med andrahandskontrakt 
Mannen som har ett gynnande beslut som inte verkställts på 312 dagar har tidigare tackat nej 
till erbjuden lägenhet i början av året. Han har önskat överklaga erbjudandet om den lägen-
heten då han önskar en större lägenhet. Han har fått ett avslagsbeslut gällande den specifika 
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lägenheten, men han har inte inkommit med någon överklagan. Således har mannen varit be-
viljad insats och erbjudits lägenhet, men har valt att tacka nej till den.  
 
En av klienterna får vård på rättspsykiatrisk avdelning. Han kommer att få vara kvar på avdel-
ningen i avvaktan på att boendesocial insats med andrahandskontrakt kan verkställas och har 
därmed sitt behov boende tillgodosett i nuläget. 
 
Två klienter bor för tillfället hos sin mamma respektive sin svärmor i avvaktan på att besluten 
ska verkställas.  
 
Flertalet av de klienter som inte fått sina beslut verkställda har fått sina behov tillgodosedda 
genom andra boendelösning såsom exempelvis HVB-placering, behandlingshem, internt kort-
tidsboende eller externt bonde. Tre av besluten har verkställts i oktober månad eller i början 
av november.  
 
Samverkan kring beslut om boendesocial insats med andrahandskontrakt sker med Arbetslivs-
nämnden sedan de tog över anskaffning av lägenheter då boendeprocessen infördes i början 
av 2021. 
 
 
Begäran om yttrande och handlingar från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) 
I december 2021 inkom fyra begäranden om yttrande och handlingar gällande ej verkställda 
beslut från IVO. I april 2022 inkom ytterligare två begäranden om yttrande och handlingar 
från IVO gällande ett syskonpar. Samtliga har besvarats av nämnden, men ännu har inte beslut 
inkommit från IVO. Den 28.e oktober 2022 inkom ytterligare en begäran. Denna har ännu 
inte besvarats då denna rapport skrivs. 

 
 
 

Analys 
Antalet ej verkställda beslut har ökat rejält sedan föregående kvartalsrapport. 
 
Då det gäller insatserna inom barn och unga-området handlar samtliga om bristen på upp-
dragstagare och svårigheterna i att matcha rätt uppdragstagare mot barnets behov. I grunden 
bygger insatsen på ett samhälleligt engagemang hos medborgarna. Det pågår ett omfattande 
och kontinuerligt arbete att rekrytera och utreda nya uppdragstagare. Det är dock generellt sett 
svårt att hitta nya uppdragstagare som är lämpliga utifrån barnens behov, särskilt om det är 
flera syskon som önskar en och samma kontaktfamilj eller om det finns specifika behov. 
Matchningen är viktig för att insatsen ska fungera bra över tid, men det kan ta tid att hitta 
lämpliga uppdragstagare, varpå verkställigheten av beviljade insatser kan dröja. Flertalet av bar-
nen har andra insatser och samtliga har kontinuerlig kontakt med socialtjänsten.  

 
Boendesocial insats med andrahandskontrakt har ökat sedan Individ- och familjeomsorgs-
nämnden fick hela ansvaret för myndighetsutövningen för målgruppen, som breddats något 
jämfört med tidigare. Samverkan mellan Individ och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivs-
nämnden gällande verkställighet av boendesocial insats med andrahandskontrakt pågår konti-
nuerligt. Behov av boende tillgodoses på olika sätt hos flertalet av klienterna i avvaktan på att 
insatsen kan verkställas.  
  



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Amira Peljto Sirriyeh, socialt ansvarig samordnare (SAS) 
Handläggare 
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Datum 

2022-11-29 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2022-00187 3.7.2.0 
 

  

 

Fullmakt att företräda Individ- och 

familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2023 

Förslag till beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att bevilja de tjänstepersoner 
som anges nedan fullmakt att representera Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera fr.o.m. 30 november 2022 
t.o.m. utgången av 2023. Denna fullmakt ersätter tidigare fullmakt gällande 
företrädande av nämnden i domstolar m.m.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden ger fullmakt till:  

- Förvaltningschef Hans Abrahamson 

- Verksamhetschef Agneta Kettil 

- Verksamhetschef Marianne Gunnarsson 

- Enhetschef Maija Gustafsson  

- Enhetschef Eva Eriksson 

- Enhetschef Sara Jönsson 

- Enhetschef Josephine Apelqvist 

- Enhetschef Gisela Trapp 

- Enhetschef Johan Andersson Neumann  

- Enhetschef Rebecca Albert 

- T.f. enhetschef Jessica Viltok 

- Socialt ansvarig samordnare (SAS) Amira Peljto Sirriyeh 

 

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

 

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

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

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe har, utöver i 
domstol, även rätten att iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt.  
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Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe att för Individ- och 
familjeomsorgsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta 
delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av olika slag.  

Denna fullmakt gäller från och med 30 november 2022 till och med 2023 års 

utgång. 

Sammanfattning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fattar varje år, eller vid behov, ett beslut 

om vilka tjänstepersoner som ges fullmakt att företräda nämnden i domstolar 

med mera. De tjänstepersoner som framgår av beslutsförslaget förslås få 

fullmakt att representera Individ- och familjeomsorgsnämnden på det sätt som 

anges. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse: Fullmakt att företräda Individ- och familjeomsorgsnämnden i 

domstolar med mera 2023 

Samverkan 

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna den 24 november 2022. 

Beslutet expedieras till 

1. Berörda tjänstepersoner 

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Viktoria Karlsson, nämndsekreterare 
Handläggare 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-29 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2022-00190 3.7.2.0 
 

  

 

Sammanträdesdagar för Individ- och 

familjeomsorgsnämnden och dess socialutskott  

år 2023 

Förslag till beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att följande datum ska gälla för 

nämndens och socialutskottets sammanträden år 2023. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Tisdag 3 januari 

Tisdag 24 januari 

Tisdag21 februari 

Tisdag 28 mars 

Tisdag 18 april 

Tisdag 23 maj 

Tisdag 13 juni 

Tisdag 29 augusti 

Tisdag 26 september 

Tisdag 24 oktober 

Tisdag 21 november 

Tisdag 19 december 

 

Individ- och familjeomsorgsnämndens socialutskott 

Torsdag 5 januari (vid behov) 

Torsdag 19 januari 

Torsdag 2 februari 

Torsdag 16 februari 

Torsdag 2 mars 

Torsdag 16 mars 

Torsdag 30 mars 

Torsdag 13 april 

Torsdag 27 april 

Torsdag 11 maj 

Torsdag 25 maj 

Torsdag 8 juni 

Torsdag 22 juni 

Torsdag 6 juli 
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Torsdag 3 augusti 

Torsdag 17 augusti 

Torsdag 31 augusti 

Torsdag 14 september 

Torsdag 28 september 

Torsdag 12 oktober 

Torsdag 26 oktober 

Torsdag 9 november 

Torsdag 23 november 

Tisdag 7 december 

Torsdag 21 december 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse: Sammanträdesdagar för Individ- och familjeomsorgsnämnden och 

dess socialutskott år 2023 

Samverkan 

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna den 24 november 2022. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 

 



BESLUT 
2022-11-15 Dnr 3.3.1-39088/2021-5 1(1)

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Borås stad
501 80 Borås  
boras.stad@boras.se

Inspektionen för vård och omsorg
Box 2163
550 02 Jönköping

Telefon +46 (0)10-788 50 00
registrator@ivo.se
  

Org nr 202100-6537

Tg
K1

20
17

 v
 1

.2

Ärendet
Tillsyn av ej verkställt beslut. 

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet.

Skälen för beslutet
IVO bedömer mot bakgrund av de redovisade omständigheterna i ärendet att det inte finns 
skäl att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.

IVO noterar dock att det saknas viss dokumentation i ärendet. Kommunen har en 
skyldighet att dokumentera beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska 
omständigheter och händelser av betydelse, enligt 11 kap. 5 § Socialtjänstlag (2001:453).

Underlag
• nämndens rapportering av ej verkställt beslut
• yttrande och övriga handlingar från nämnden

__________________________ 

Beslut i detta ärende har fattats av inspektör Kimberly Agborg. Inspektör Christine 
Bengtsson har deltagit i den slutliga handläggningen. Inspektör Elin Fondelius har varit 
föredragande.



BESLUT 
2022-11-15 Dnr 3.3.1-39058/2021-5 1(2)

Borås stad
Individ- och familjeomsorgsnämnden
boras.stad@boras.se

  

Inspektionen för vård och omsorg
Box 2163
550 02 Jönköping

Telefon +46 (0)10-788 50 00
registrator@ivo.se
  

Org nr 202100-6537

Tg
K1

20
17

 v
 1

.2

Ärendet
Tillsyn av ej verkställt beslut. 

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet.

Skälen för beslutet
IVO bedömer mot bakgrund av de redovisade omständigheterna i ärendet att det inte finns 
skäl att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Den insats som beviljats skjuts på begäran av vårdnadshavare upp till efter sommaren och 
bedöms som rimlig av socialtjänsten. 

Av dokumentationen i ärendet framgår att det handlar om ett barn som levt i en 
konfliktfylld situation som präglats av framförallt psykiskt våld mellan föräldrarna och att 
barnet farit illa av detta. Det framgår också att barnet vid ett tillfälle utsatts för fysiskt våld 
av en förälder.

IVO vill därför påminna om nämndens ansvar och skyldigheter i sådana ärenden. Av 
Socialstyrelsens handbok Våld, s. 27 ff., framgår följande:

Att ett barn tvingas bevittna våld i sin närmiljö eller leva i en miljö där våld och hot om 
våld förekommer ofta kan också göra att ett barn far psykiskt illa. Att utsätta ett barn för 
fysiskt eller psykiskt våld (…) är alltid kränkande. Dessa erfarenheter av våld är att betrakta 
som psykisk misshandel. Socialnämndens särskilda ansvar för att barn och unga som riskerar 
att utvecklas ogynnsamt får det skydd och det stöd som de behöver tydliggörs i 5 kap. 1 § 
SoL. Det är således socialnämnden som har det yttersta ansvaret för barns välfärd när 
vårdnadshavare av något skäl sviktar i sina uppgifter. 

IVO vill med stöd av ovanstående påtala vikten av att tätare än vanligt följa upp hur en 
beviljad insats fungerar och utvecklas för att på så sätt försäkra sig om att barnet får det 
stöd det behöver.
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Underlag
• nämndens rapportering av ej verkställt beslut
• yttrande och övriga handlingar från nämnden

__________________________ 

Beslut i detta ärende har fattats av inspektör Christine Bengtsson. Inspektör Lena Olsson 
har varit föredragande.



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Viktoria Karlsson, nämndsekreterare 
Handläggare 
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Datum 

2022-11-29 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2022-00165 3.7.2.0 
 

  

 

Anmälningsärenden 2022-11-29 

Förslag till beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisning av 

anmälningsärenden. 

Sammanfattning 

Redovisning av anmälningsärenden enligt följande.  

 Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-29 § 168 Kommunfullmäktiges 

sammanträdesdagar 2023 

 Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-29 § 180 Förslag på utökat 

uppdrag för Servicenämnden gällande krisberedskap 

 Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-29 § 179 Riktlinjer beställar-

/utförarmodellen. (Riktlinjer för beställning och köp av tjänster inom 

kommunkoncernen) 

 Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-29 § 175 Enkäter gällande 

rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2022 

 Kommunfullmäktiges beslut 2022-09-29 § 170 Remiss över förslag till 

Hälso- och sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 

 Kommunstyrelsens beslut 2022-10-17 § 394 Intern kontrollplan 2023 

 Beslut IVO - Tillsyn HVB Torstensonsgatan (IVO dnr 10692_2022-11) 

 Beslut IVO - Tillsyn HVB Torstensonsgatan (IVO dnr 10693_2022-11) 

 Beslut IVO 30677/2021-7 Tillsyn av ej verkställt beslut 

 Beslut IVO 27515/2022-4 Lex Sarah 

 Beslut IVO 39058/2021-5 Tillsyn av ej verkställt beslut 

 Beslut IVO 39088/2021-5 Tillsyn av ej verkställt beslut 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse: Anmälningsärenden 2022-11-29 

2. Anmälningsärenden enligt skrivelse 
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Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 

 







BESLUT 
2022-11-09 Dnr 3.3.1-30677/2021-7 1(1)

Borås stad
Individ- och familjeomsorgsnämnden              
boras.stad@boras.se

Inspektionen för vård och omsorg
Box 2163
550 02 Jönköping

Telefon +46 (0)10-788 50 00
registrator.sydost@ivo.se
  

Org nr 202100-6537

Tg
K1

20
17

 v
 1

.2

Ärendet
Tillsyn av ej verkställt beslut. 

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet.

Skälen för beslutet
IVO bedömer mot bakgrund av de redovisade omständigheterna i ärendet att det inte finns 
skäl att ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.

Underlag
• nämndens rapportering av ej verkställt beslut
• yttrande och övriga handlingar från nämnden

__________________________ 

Beslut i detta ärende har fattats av inspektören Jeanette Karlsson. Inspektören Veronica 
Carlström har varit föredragande.
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Sammanträdesdatum 

2022-10-17 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 394 Dnr KS 2022-005651.2.3.2 

Intern kontrollplan 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan 
2023. I nämndernas riskanalys 2024 ska följande risker ingå: 
- risk att ansökan om tillgängliga statsbidrag och andra externa bidrag inte 

sker 
- risk för att dataskyddsförordningen (GDPR) inte följs 
 
Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer anvisningar 
och regler för den interna kontrollen. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas 
planer 2023 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har 
det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna 
har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska 
dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet från uppföljningen av den 
interna kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras till 
Kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. 
 
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system. Det är 
en process där såväl de förtroendevalda, ledningen och övriga professioner 
samverkar i syfte att uppnå följande mål: 
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m. 
 
Utvärdering av riskanalys och plan 2023 
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
budget redovisa riskanalys och plan för innevarande år till Kommunstyrelsen. 
Detta för att riskanalysen ska kunna vara en del i arbetet med 
verksamhetsplaneringen. Nämnderna har redovisat riskanalys och plan för 
2023. 
 
Vid en genomgång av nämndernas riskanalyser görs bedömningen att 
nämnderna har gjort ett bra arbete med att identifiera och bedöma risker. 
Arbetet med att identifiera risker kan utvecklas och Kommunstyrelsen 
uppmanar därför nämnderna att noggrant se över vilka risker som finns i 
respektive verksamhet. Det finns en variation bland nämnderna kring vilka 
risknivåer som redovisas i planen. En nämnd redovisar en risk med bedömning 
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16, konsekvensen är allvarlig och sannolikheten är stor att felet uppstår. Risken 
är omhändertagen med en direkt åtgärd enligt anvisningarna för arbetet med 
intern kontroll i Borås Stad.  
 
De förtroendevaldas deltagande i arbetet med riskanalys för 2023 har fungerat 
väl. Majoriteten av nämnderna, det vill säga de förtroendevalda, har gjort 
särskilda risk- och väsentlighetsanalyser som ett komplement till de analyser 
som förvaltningarna tar fram. 
 
I arbetet med att ta fram 2024 års riskanalys är det två risker som 
Kommunstyrelsen anser att alla nämnder ska bedöma 
- risk att ansökan om tillgängliga statsbidrag och andra externa bidrag inte 

sker 
- risk för att dataskyddsförordningen (GDPR) inte följs 
 
Nämndernas arbete med att ta fram intern kontrollplan utvecklas i rätt riktning 
och flera nämnder har förbättrat sitt arbete. Dock finns det fortfarande saker 
som behöver förbättras. Till exempel finns det flera interna kontrollplaner som 
innehåller kontroller av risker som omhändertas i andra processer. Nämnderna 
bör prioritera att kontrollera de risker som inte omhändertas i andra processer. 
Vidare är kontrollmoment och kontrollmetoder ibland oklart formulerade vilket 
kommer att försvåra uppföljningen. Därför uppmanar kommunstyrelsen 
nämnderna att formulera kontrollmoment och kontrollmetoder i enhetlighet 
med upprättad handbok och manualer. 

Beslutsunderlag 

1. Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-20 
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§ 170 Dnr KS 2021-00787 1.1.2.1 

Svar på remiss över förslag till Hälso- och 
sjukvårdsavtal och tillhörande överenskommelser 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 133, B 3245) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser antas.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-08-22, § 315 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser antas.      

Sammanfattning av ärendet 

Hälso- och sjukvårdsavtalet har reglerat samverkan mellan Borås Stad och 
Västra Götalandsregionen sedan 1999 och reviderats flera gånger sedan dess. 
Avtalet som nu är uppe för beslut har kritiserats av båda parter främst för att 
vara otydligt och att övervältra individer från regionen till kommuner. Regionen 
har hörsammat de kommentarer som kommunerna har bidragit med i ett 
tidigare remissförfarande. Det finns fortfarande områden som inte har 
förändrarats. Dessa områden ska fortsättningsvis behandlas i de forum som 
behandlar avtalsfrågor. 
 
Vid en djupare analys av vad som är problemet i samverkan framkommer 
främst brister i följsamheten gentemot avtalet. Följsamheten till avtalet är en 
fråga som ligger på ledningsnivå inom organisationen och inte på avtalsnivå. 
Socialcheferna i Sjuhärad anser att ett avtal är bättre än ett avtalslöst tillstånd. 
Konsekvenserna av ett avtalslöst tillstånd är mycket svåra att överblicka. När 
båda parter följer avtalet och dess rutiner fungerar samarbetet bra och därför 
föreslås att Hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser 
antas.  

Beslutsunderlag 

1. Reviderat Hälso- och sjukvårdsavtal från Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund, 2022-03-29 

2. SV Ang. HSL-avtal (dnr 2021-787), 2022-04-20 

3. Arbetsmall Synpunkter på remiss för Hälso- och sjukvårdsavtalet med 

tillhörande överenskommelser, 2021-11-24 

Regionfullmäktiges beslut avseende Hälso- och sjukvårdsavtal – samverkan och 
ansvar för hälso- och sjukvård mellan länets 49 kommuner och region Västra 
Götaland, 2022-06-23      
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§ 175 Dnr KS 2022-00190 3.7.2.25 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2022 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 138, B 3385) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Rapporterna läggs till handlingarna. 

Protokollsanteckning 

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en anteckning till protokollet, se 
bilaga.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-19, § 346 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 

besluta: 

Rapporterna läggs till handlingarna. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen beslutar: Kalla presidierna i Vård- och 
äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden och Lokalförsörjningsförvaltningen 
till ett kommande sammanträde med Kommunstyrelsen, för att redogöra för 
boendesituationen och hur de planerar att åtgärda bristen på boendeplatser.    

Sammanfattning av ärendet 

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 social-tjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut.  
 
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgs-
nämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts 
inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för 
beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. 
Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När 
ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska 
nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen.  
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 

§ SoL t.o.m. den 31 mars 2022 

2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § 

LSS t.o.m. den 31 mars 2022 
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§ 179 Dnr KS 2021-00907 1.2.2.0 

Riktlinjer för beställning och köp av tjänster i 
kommunkoncernen 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 142, B 3448) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa riktlinjer för beställning och köp av tjänster i kommunkoncernen.  

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-19, § 354 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa riktlinjer för beställning och köp av tjänster i kommunkoncernen.    

Sammanfattning av ärendet 

Stadsrevisionen presenterade 2019 en rapport om beställar- utförarmodellen, 
och konstaterade bland annat att beställare och utförare visserligen hade 
processer som i stort verkade fungera men att det saknades dokumenterade 
riktlinjer. 
 
Som svar på detta har Kommunstyrelsen arbetat fram en riktlinje för 
beställning och köp av tjänster i kommunkoncernen. Riktlinjen har skickats på 
remiss till samtliga nämnder och bolag. 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta riktlinjen.  

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för beställning och köp av tjänster i kommunkoncernen 

2. Remissammanställningen 
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§ 180 Dnr KS 2021-00976 3.2.2.0 

Förslag på utökat uppdrag för Servicenämnden 
gällande krisberedskap 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 143, B 3464) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Servicenämnden reglemente § 1 ändras till följande: 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
Servicenämnden ansvarsområde är att efter avtal/överenskommelser och mot 
ersättning tillhandahålla kommunens styrelser, nämnder, och bolag tjänster 
rörande bl.a.: 
 
- anläggnings-och underhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt 

övriga allmänna platser  
- anläggning och underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp 
- om-och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter  
- fastighetsservice  
- anläggnings- och underhållsarbeten samt drift av idrottsanläggningar  
- fordon, förråd och verkstäder 
- andra med ovan angivna uppgifter förenlig verksamhet  
- tillhandahålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering o dylikt 
- administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal-

och löneadministration)  
 
samt 
- att vara Borås Stads operativa krishanteringsresurs vid samhällsstörningar 

samt en förstärkningsresurs till koncernens nämnder och bolag. 
- att upprätthålla en förmåga inom särskilt identifierade områden vad avser 

operativt stöd till koncernens verksamheter inom kris- och 
beredskapsområdena. 

 
Servicenämnden ska, i samråd med Kommunstyrelsen, ta fram underlag för 
respektive särskilt prioriterade område enligt tabell 1 som krävs för att 
säkerställa Servicenämnden operativa krishanteringsförmåga samt 
ledningsförmåga under en samhällsstörning samt under höjd beredskap.   

Kommunstyrelsens beslut 2022-09-19, § 363 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Servicenämnden reglemente § 1 ändras till följande: 
 
§ 1 Målet med verksamheten 
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Servicenämnden ansvarsområde är att efter avtal/överenskommelser och mot 
ersättning tillhandahålla kommunens styrelser, nämnder, och bolag tjänster 
rörande bl.a.: 
 
- anläggnings-och underhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt 

övriga allmänna platser  
- anläggning och underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp 
- om-och tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter  
- fastighetsservice  
- anläggnings- och underhållsarbeten samt drift av idrottsanläggningar  
- fordon, förråd och verkstäder 
- andra med ovan angivna uppgifter förenlig verksamhet  
- tillhandahålla service beträffande utskriftsenheter, kopiering o dylikt 
- administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal-

och löneadministration)  
 
samt 
- att vara Borås Stads operativa krishanteringsresurs vid samhällsstörningar 

samt en förstärkningsresurs till koncernens nämnder och bolag. 
- att upprätthålla en förmåga inom särskilt identifierade områden vad avser 

operativt stöd till koncernens verksamheter inom kris- och 
beredskapsområdena. 

 
Servicenämnden ska, i samråd med Kommunstyrelsen, ta fram underlag för 
respektive särskilt prioriterade område enligt tabell 1 som krävs för att 
säkerställa Servicenämnden operativa krishanteringsförmåga samt 
ledningsförmåga under en samhällsstörning samt under höjd beredskap.    

Sammanfattning av ärendet 

För att säkerställa krisberedskapen för Borås Stad med bolag och 
Räddningstjänstförbund skall Servicenämnden ges ett uppdrag för att säkra 
kommunkoncernens förmåga och resurser i fredstid och krig. Underlaget har 
varit på remiss till samtliga bolag och nämnder. Hänsyn tagen till inkomna svar.    

Beslutsunderlag 

1. Förslag till nytt reglemente för Servicenämnden med markering av 

förändringarna 

2. Bilaga 1, Uppgifter under samhällsstörning och höjd beredskap 

3. Bilaga 2, Sammanställning händelse, behov, förmåga 

Remissyttranden från 1-8       
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§ 168 Dnr KS 2022-00541 1.1.1.0 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2022, nr 131, B 3222) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2023: 
 
19 januari (Allmänhetens frågestund) 
23 februari  
16 mars (Allmänhetens frågestund) 
27 april 
11 maj (Behandling av årsredovisning) 
21 juni (Allmänhetens frågestund) 
24 augusti 
28 september (Allmänhetens frågestund) 
19 oktober 
22-23 november (Beslut om budgeten) 
21 december (Allmänhetens frågestund) 
 
Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en 
början klockan 18:00 om inget annat anges. 
 
Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås 
Tidning.      

Kommunstyrelsens beslut 2022-08-22, § 309 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2023: 
 
19 januari (Allmänhetens frågestund) 
23 februari  
16 mars (Allmänhetens frågestund) 
27 april 
11 maj (Behandling av årsredovisning) 
21 juni (Allmänhetens frågestund) 
24 augusti 
28 september (Allmänhetens frågestund) 
19 oktober 
22-23 november (Beslut om budgeten) 
21 december (Allmänhetens frågestund) 
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Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en 
början klockan 18:00 om inget annat anges. 
 
Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås 
Tidning.      

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2023     
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501 80 Borås 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Viktoria Karlsson, nämndsekreterare 
Handläggare 
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Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2022-00166 3.7.2.0 
 

  

 

Delegationsbeslut 2022-11-29 

Förslag till beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisning av 

delegationsbeslut. 

Sammanfattning 

Redovisning av delegationsbeslut enligt följande. 

 Protokoll Socialutskott 2022-10-27 

 Protokoll Socialutskott 2022-11-10 

 Protokoll Socialutskott 2022-11-15 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse: Delegationsbeslut 2022-11-29 

2. Delegationsbeslut enligt skrivelse 

 

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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