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Budgetuppföljning efter maj 2022 

Förslag till beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljning 

efter maj 2022. 

Sammanfattning 

En budgetuppföljning efter maj månad är genomförd. Prognosen efter de 

första 5 månaderna är ett underskott om minus 11 000 tkr. Den verksamhet 

som har det störts underskottet är familjehemsvård som dels fortfarande har en 

hög volym och dels har ökade kostnader för köpt extern konsulentstödd 

familjehemsvård.  

En åtgärdsplan finns sedan tidigare med en strategisk inriktning som långsiktigt 

förväntas ge lägre kostnader och minskat budgetunderskott. Nämnden har fått 

avisering om en generell utökning av budgetramen för 2022 med 8000 tkr för 

resterande året 2022. Denna är inte beaktad i nuvarande prognos. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse: Budgetuppföljning efter maj 2022 

2. Budgetuppföljning efter maj 2022 

Samverkan 

Budgetuppföljningen samverkas i samband vid FSG 2022-06-09 

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Nämndens uppgift 2022 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom individ och 
familjeomsorgens delområde barn och familj och 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-maj 2022 

Hittills har året handlat om återgång efter pandemin men även att följa utvecklingen av Borås 
mottagande av flyktingar från Ukraina. 
 
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 arbetet med olika aktiviteter som ska ingå i en handlingsplan där fokus just nu mycket 
handlat om situationen avseende socionomer. 

Prognosen efter de första 5 månaderna är ett underskott om minus 11 000 tkr. Den verksamhet som 
har det störts underskottet är familjehemsvård som dels fortfarande har en hög volym och dels har 
ökade kostnader för köpt extern konsulentstödd familjehemsvård. 
Det finns en aviserad tilläggsbudget för 2022 om 8 000 tkr. Nämnden har ännu inte fördelat detta 
tillskott eller ändrat prognos utifrån detta. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2021-

05 
Budget 2022 

Budget 
2022-05 

Utfall 2022-
05 

Prognos 
2022 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

-5 909 -15 920 -6 603 -5 043 -14 920 1 000 

Politisk 
verksamh
et 

-1 323 -2 288 -952 -710 -2 288 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

-30 806 -88 333 -36 594 -35 011 -88 333 0 

Barn- och 
ungdoms
vård 

-54 839 -149 203 -58 423 -63 731 -162 277 -13 074 

Vård av 
vuxna 

-34 780 -98 082 -37 571 -36 829 -100 582 -2 500 

Flyktingve
rksamhet 

0 0 0 0 0 0 

Övrig 
verksamh
et 

0 0 0 0 0 0 

Buffert 0 -3 574 -1 489 0 0 3 574 

Summa -127 657 -357 400 -141 632 -141 324 -368 400 -11 000 

Ekonomiska förutsättningar 2022 

Kommunbidraget för Individ- och familjeomsorgsnämnden budgeteras till 357 400 tkr. 
Kommunbidraget för år 2021 var 335 950 tkr. 

En buffert är avsatt med 1 %, 3 574 tkr. 

Ökningar som gjordes i budgeten inför 2022: 

- Familjehemsvården som ökat i volym under flera år förstärktes med 4 300 tkr. 
- Tvång i öppenvård tillfördes 2 000 tkr. Budgeten för denna vårdform utökades från 2 714 tkr till 
4 714 tkr. 
- Köp av externa platser inom HVB 13-20 år fick utökad budget med 955 tkr för prisökningar. 
- Avhopparverksamhet förstärktes med ytterligare 1 515 tkr. Totalt sett budgeteras 3 000 tkr för detta 
ändamål. 
-För ambitionshöjningar samt möta behov inom områdena boendeprocessen, vräkningsförebyggande 
samt för att underlätta för människor att erhålla och behålla en bostad avsattes 2 100 tkr. 
En förstärkning görs av det vräkningsförebyggande arbetet genom att resurser från Boendesociala 
enheten förstärker Vräkningsförebyggande enhetens insatser. Det arbete som görs i nämndens olika 
verksamheter för att stödja personers möjlighet att bo kvar samt undvika att bli vräkta kommer att 
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följas upp under året för att se att ambitionen med att förebygga vräkningar och underlätta för 
människor att behålla sin bostad uppfylls. 
Alla ärenden som rör avhysning ska följas upp. Nämnden avser även se på möjligheten att utöka 
insatsen Bostad först och andra boendelösningar som innebär att den enskilde får ett 
förstahandskontrakt. 

- Nämnden utökade 2022 med 2 600 tkr för fyra nya tjänster till myndighet barn och unga som ett svar 
på stora volymökningar. Svårigheter med rekrytering har dock lett till att externa socionomkonsulter 
behövt anlitas för att fylla dessa tjänster. 
- Då finansiering med statsbidrag via Socialt Hållbart Borås av nämndens medverkan i det Kommunala 
aktivitetsansvaret upphörde under år 2021, har nämnden avsatt egna medel med 700 tkr för en tjänst. 

Trots utökningar i budgeten inför 2022 då nämnden fått särskilt tillskott, vilket möjliggjort 
förstärkningar till bland annat familjehemsvård, tvång i öppenvård, avhopparverksamhet och inom 
myndighet Barn och unga är prognosen att nämnden kommer att göra ett underskott. 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 prognosticerade underskottet för året. 
 
Nämnden har nyligen fått besked om att 8 000 tkr kommer att tillskjutas som tilläggsbudget för andra 
halvåret 2022. Dessa medel är ännu inte inlagda och fördelade i budget och då inte heller medräknad i 
den aktuella prognosen efter maj månad. 

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 
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. Till skillnad från 2021 har HR-funktionen flyttats över från Arbetslivsnämnden och är nu 
organiserad inom Individ- och familjeomsorgen vilket medfört en något ökad kostnad men samtidigt 
ökade möjligheter att genomföra HR-arbetet. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 1 000 tkr 
beroende på att alla tjänster inte kommer vara bemannade under hela året. 1 tjänst 
verksamhetsutvecklare hålls för närvarande vakant. 

Politisk nämnd  

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 50 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas gå plus minus noll. 
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Allmän IFO verksamhet 

Allmän IFO verksamhet består av administration, handläggning och utredning av myndighetsutövning 
för barn och unga, unga vuxna samt vuxna. 

Under allmän IFO-administration ingår även socialrådgivare på 4 familjecentraler. 

Övrig verksamhet under allmän IFO administration består av Familjerådgivning, Familjerätt och Social 
jour 

Inom myndighet barn- och unga har under åren skett volymökningar och komplexiteten i ärenden är 
stor. I kombination med många nyutexaminerade socialsekreterare som behöver stöd i arbetet är 
situationen ansträngd och det finns en personalbrist vilket innebär svårigheter att möta upp brukares 
behov i ett tidigt skede. Verksamheten anlitar nu sju konsulter för att kunna bemanna 
myndighetsutövningen. Ytterligare konsulter kommer anlitas inom kort och där nivån beräknas ligga på 
10 konsulter. Det pågår ett löpande rekryteringsarbete men sökunderlaget är sådant att det inte går att 
rekrytera i den omfattning som behövs utan konsulter anlitas fortsatt. 

HR-enheten har under 2022 fört dialog med olika medarbetargrupper där personalomsättningen varit 
som högst för att få inspel kring framtida aktiviteter kopplat till attrahera, rekrytera och behålla. Dialog 
mellan HR-enheten och Organisationshälsa är påbörjad avseende planering för framtida samarbeten 
kopplat till hållbara arbetsplatser/friskfaktorer. Under 2022 har HR-enheten genomfört nämndens 
samtliga avgångssamtal för att få en samlad bild av orsakerna till avslut och de saker som upplevts som 
positivt. Innan sommaren 2022 kommer 21 avgångssamtal att vara genomförda. Sammanställningen av 
dessa ligger som underlag för dialog kring lämpliga åtgärder kopplat till attrahera, rekrytera och behålla. 
Under 2021 var personalomsättningen 11,07 % (47 avgångar) där 11 medarbetare slutade för arbete i 
annan kommun och 3 medarbetare slutade för annat arbete inom Borås stad. Under 2022 har vi hittills 
en personalomsättning på 2,1 % (14 avgångar) där 1 medarbetare slutat för arbete i annan kommun och 
3 medarbetare slutat för arbete inom Borås stad. Andra orsaker är exempelvis pension och byte till 
annan tjänst inom förvaltningen. 
 
Flera aktiviteter inom områdena introduktion, kompetensutveckling, metodstöd finns för att möta 
behovet av rekrytering och bibehållande av medarbetare. Ytterligare aktiviteter kommer att tillföras i 
handlingsplan kopplat till kompetensförsörjning. 

Verksamheten Allmän IFO-verksamhet beräknas göra ett nollresultat trots att konsulter inom 
myndighetsutövningen för barn och unga kommer att behöva anlitas under hela 2022. 

Barn och ungdomsvård 

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.  
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Det är angeläget att följa och fortsatt utveckla kvaliteten på SIP. Den nya verksamheten integrerat team 
som riktar sig till ungdomar 13-16 år i riskzon för kriminalitet är en samverkan mellan Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Grundskolenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden samt Polismyndigheten 
och startar inom kort då rekrytering pågår. 

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 13 074 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser minus 17 074 tkr 
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 under hösten 
2021. Några externa placeringar kan efterhand avslutas och barnen gå hem till hemmet med 
öppenvårdsinsatser men den större delen av dessa placeringar kommer att bestå under 2022. 

 Övrig verksamhet plus 4 000 tkr, främsta anledning är att alla tjänster inte kommer att vara 
tillsatta under året. 

  

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 

Medel Maj 176 182 195 
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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 

Medel Maj 106 112 129 

   

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 

Medel Maj 222 230 231 

Vård av vuxna  

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 socialtutsatta 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 mothemlöshet 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.  
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Dessa brukare får sitt stöd av den Boendesociala enheten. Det har medfört ett ökat tryck på 
mottagningsgruppen samt utredningsgruppen med ett 30 tal förfrågningar per månad. 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 sedan två månader tillbaka 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 arbetarmed målgruppen 13 år och uppåt som har ett riskbruk, missbruk eller ett 
beroende. En del i Yxhammarmottagningens arbete är den strukturerade öppenvårdsmodellen 
"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 2 500 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 2 500 tkr (Sammanlagd kostnad 7 214 tkr), 
finns en budget på 4 714 tkr 

 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 minus 3 500 tkr. Under övriga köp av externa platser är det 
framförallt köp av platser på specialboende samt Institutionsvård SoL. 

 Övriga verksamheter under vuxen beräknas gå plus med 3 500 tkr. 

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 

Medel Maj 49 60 60 
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 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 

Medel Maj 86 89 105 

Flyktingverksamhet 

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

Verksamheten har hitintills 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 

Medel Maj 29 3 6 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Maj 2021 Budget 2022 Utfall Maj 2022 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser  186 200 201 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser  228 255 227 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser  2 4 4 

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Maj 2021 Budget 2022 Utfall Maj 2022 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser  63 60 62 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser  78 95 99 
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Revidering av delegationsordning  

Förslag till beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer revidering av 

delegationsordningen enligt bifogat förslag.  

Ärendet i sin helhet 

Delegationsordningen uppdateras kontinuerligt utifrån lagförändringar, 

handböcker och praxis.  

 

Med anledning av lagändringar avseende upphörande av vård av unga, också 

benämnt Lex lilla hjärtat, kommer nya regler att träda ikraft 1 juli 2022.  

Vad som anges nedan framgår ur propositionen 2021/22:176. 

Har den unge beretts vård med stöd av 2 § lagen med särskilda bestämmelser 

om vård av unga ska socialnämnden inför umgänge, om det finns anledning till 

det, kontrollera om en vårdnadshavare eller förälder är eller har varit påverkad 

av narkotika, alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, sådant medel som 

avses i 1 § lagen om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådan vara som 

omfattas av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Socialnämnden får då 

besluta att vårdnadshavaren eller föräldern ska uppmanas att lämna blod-, urin-, 

utandnings-, saliv-, svett- eller hårprov.  

Även inför prövning av om vården ska upphöra ska socialnämnden, om det 

finns anledning till det, kontrollera om en vårdnadshavare är eller har varit 

påverkad av någon sådan dryck eller vara eller något sådant medel som anges 

ovan. Socialnämnden får då besluta att han eller hon ska uppmanas att lämna 

sådana prov som anges ovan. Ett beslut om att en vårdnadshavare eller förälder 

ska lämna sådant prov som anges ovan får endast fattas i den mån åtgärden är 

försvarlig med hänsyn till dess syfte och övriga omständigheter. Socialnämnden 

ska i beslutet särskilt ange vad för slags prov som avses och syftet med 

åtgärden. 

I syfte att skapa en så tydlig och förutsägbar reglering som möjligt anser 

regeringen att det bör framgå av bestämmelsen att drogtest endast kan beslutas 

för vårdnadshavare eller föräldrar till barn som får vård med stöd av 2 § LVU. 

Det finns dock inget som hindrar att socialnämnden beslutar om drogtest då 

den unge dessutom får vård med stöd av 3 § LVU. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Resultaten av drogtesterna kommer att vara en del i socialnämndens underlag 

inför bedömning av hur umgänget bör utformas och inför prövningen av om 

vård enligt LVU ska upphöra. 

Regeringen anser att det i ärenden om drogtester kan anses vara motiverat att 

begränsa till vem beslutanderätten i sådana ärenden får delegeras, eftersom det 

handlar om en inskränkning i rätten till skydd för den kroppsliga integriteten. 

Utskottet är det organ som fattar de flesta beslut enligt LVU. Regeringen 

föreslår därför att bestämmelserna om begränsning av delegering enligt 10 kap. 

4 § SoL även ska gälla ärenden om drogtester.  

Lagförslaget innebär att beslut om drogtest inför umgänge, eller inför vårdens 

upphörande, kan tas i utskott, enligt 10 kap 4 § Socialtjänstlagen.  Själva 

bestämmelsen om drogtest kommer att införas i 14 b § LVU.  

Lagrådet anger att beslut om drogtest är ett så kallat fakultativt utredningsmedel 

och ett verktyg för att kunna göra bättre och säkrare bedömningar i fråga om 

umgänge och vårdens upphörande.  

IFO bör ha detta ”verktyg” till sitt förfogande på dagen då lagändringen träder 

ikraft, d.v.s. 1 juli. Delegationsordning bör därmed justeras genom tillägg av 

följande punkt:  

 Beslut om drogtest för förälder eller vårdnadshavare, inför umgänge 

med LVU- placerat barn eller inför avslutande av vård. Delegat: 

Socialutskott.  

Ändringen finns på sidan 22 i delegationsordningen. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse – Revidering av delegationsordning 

2. Förslag: Delegationsordning för individ- och familjeomsorgsnämnden 

Beslutet expedieras till 

1. Berörd personal inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 
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Förkortningar  

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

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

IVO Inspektionen för vård och omsorg 
JO 
KL 

Justitieombudsmannen 
Kommunallagen 

LAS 
LOA 

Lagen om anställningsskydd 
Lagen om offentlig anställning  

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

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

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

Socialtjänstförordningen  
Socialstyrelsens författningssamling 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kompletterande beslutanderätt kan tillämpas i följande typer av ärenden:  

 Beslut om omedelbart omhändertagande,  6 § LVU  

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

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

 27 § LVU Beslut om tillfälligt utreseförbud,  

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

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

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

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

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

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

1.A. Allmän handling, GDPR och kamerabevakning  

1 
 

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

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

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

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

Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

3 Ansökan om tillstånd till kamerabevakning 11§ 
Kamerabevaknings-
lagen  

Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

1.B. Ekonomi  
1 Utse attestanter Borås Stads 

attestreglemente 
Förvaltningschef  

2 Begäran till Kommunstyrelsen om handkassa Kontakthanterings-
PM från 
Stadsrevisionen  

Chef ekonomi   

3 
 

Skadeersättning till personal och allmänhet   Respektive chef 
Förvaltningschef  

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

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

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

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

 Förvaltningschef  Ex ombyggnad av befintlig lokal 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

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

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

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

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

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

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

4 § LAS 
Verksamhetschef   

2 Tillsättning av verksamhetschef  32 § AB 
4 § LAS  

Förvaltningschef  

3 Tillsvidareanställning av övrig personal  32 § AB 
4 § LAS 

Respektive chef  

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

5 och 6 §§ LAS 
4 § AB 

Respektive chef   

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

4 § 2 st och 18-20 §§ 
LAS 

Respektive chef   

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

   

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

förskjuten arbetstid och kompensationsledighet 
20 § AB Enhetschef 

Motsv verkshetschef 
Motsv förvaltningschef 
 

 

8 Beslut om stadigvarande förflyttning mot den anställdes 
vilja 

§ 6 mom 1 2 st AB Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

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

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

9 
 

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

Samråd med HR-enheten  

11 
 

Skriftlig varning § 13 AB Förvaltningschef Skrivelse 

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

Beslutanderätten avser uppsägning på egen hand  

13 Beslut om arbetstagares ledighet med lön  
(enskild angelägenhet) 

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

 

14 
 
 

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

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

 

15 
 

Beslut om arbetstagares ledighet  Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  
 

Högst 6 månader vid särskilda skäl  
(prova annat arbete) 

16 Beslut om ledighet Lag om facklig 
förtroendeman 

HR-specialist 
HR-chef 
förvaltningschef  
 

I enlighet med delegation från Kommunstyrelsen  

17 Beslut om tillfälligt distansarbete  Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  
 

 

18 
 

Beslut om stadigvarande distansarbete  Förvaltningschef  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
HR-chef 
HR-specialist  
 

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

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

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

21 
 

Förhandlingar § 38 MBL Förvaltningschef  

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

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

23 
 

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

24 Besked att tidsbegränsad anställning inte kommer att 
fortsätta  

§§ 15-17 LAS Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR-chef  

Personalärenden – övrigt  
25 Varsel till facklig organisation att tidsbegränsad anställning 

inte kommer att fortsätta  
§ 30 LAS Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
 

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR-chef 

26 
 
 
 

Avvikelse från företrädesrätt till återanställning  § 32 LAS Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR-chef  

27 
 

Förbjuda bisyssla  § 7 LOA Verksamhetschef   
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

riktlinjer 
Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
 

  

29 
 
 
 
 

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

 Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
 

 

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

 Förvaltningschef   

Övrigt  
31 Utfärda tjänstgöringsintyg och vitsord  Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

 

32 Ledigförklarande av tjänst  Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

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

33 Ingångslön  HR-specialist 
HR-chef 

 

34 Telefonersättning 
Beslut om telefonersättning för viss personal  

 Förvaltningschef 
Ordförande  

 

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

använda taxi, buss eller egen bil i tjänsten  
 Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Förvaltningschef 
Ordförande 
 

 

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

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

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

För högst 10 basbelopp  Förvaltningschef  

2 
 

För högst 5 basbelopp  Verksamhetschef  

3  
 

För högst 2 basbelopp  Enhetschef   

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

 

5 Beslut om ersättningsanspråk från personal och allmänhet  Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Efter samråd med stadens jurister  

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

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

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

 Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

Uppvaktning av föreningar  
8 
 

Beslut om uppvaktning av föreningar   Ordförande   

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

Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

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

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

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

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

4 Begäran om brottsutredning  31 § LUL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet  
Enhetschef  

 

5 
 

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

 

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

 

7 
 
 
 

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

 

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

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

 

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

Socialsekreterares delegation avser 
kontaktperson-familj  

10 Bifalla, avslå och ompröva insats extra vuxen  
 
 

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef 

 

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

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

Högst 4 månader, gäller inte varaktig vård 

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  
 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
under icke kontorstid  

13 
 

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

 

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

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  

 

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

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Enhetschef 
Socialsekreterare sociala jouren  
 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller jourlägenhet under icke kontorstid 
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16 Förlängning av utredningstid 11 kap 2 § SoL  Verksamhetschef  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

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

 

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

6 kap 6 § SoL Socialutskott  

19 
 

Övervägande om vården fortfarande behövs 6 kap 8 § SL Socialutskott   

20 
 

Särskilt övervägande om överflyttning av vårdnaden  
 
 

6 kap 8 § SoL Socialutskott   

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

6 kap 11 § SoL Metodhandledare 
Familjehemsenheten  
Enhetschef Familjehemsenheten  

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

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

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

Enhetschef på boendet 
Verksamhetschef  

 

23 Teckna hyresavtal avseende bostad åt ensamkommande 
ungdomar  

2 kap 1 § SoL Enhetschef  
Enhetschef Stöd och boende 
Ungdom  

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

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

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

LVM 

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

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

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

2a kap 11 § SoL Socialutskott   

27 Beslut om överklagande till förvaltningsrätt och i 
förekommande fall till kammarrätt/Högsta 
förvaltningsdomstol över IVO:s beslut att nämnden ska ta 

6 kap 37 § KL Enhetschef  
Socialutskott 

Beslut eller avgivande av yttrande görs av 
enhetschef då Socialutskott ej kan inväntas. 
Beslut av enhetschef anmäls till nästkommande 
Socialutskott. 
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emot ärenden från annan kommun samt avgivande av 
yttrande 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

28 Begäran om inhibition till kammarrätt/Högsta 
förvaltningsdomstol  

48 § FL Socialutskott  

29 
 

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

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

 

Arvoden, ersättningar och avgifter mm  
30 
 
 
 

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

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

 

31 Ersättning för resor/umgängesresor utöver högsta 
omkostnadsersättning  

4 kap 1-2 §§ SoL Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef  
 

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per 
barn och kalenderår 

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

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

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per 
barn och kalenderår  

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

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

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per 
barn och kalenderår. 
 

34 Omkostnadsersättning till familjehem med belopp över 24 
% av basbeloppet 

4 kap 1-2 §§ SoL Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef  
 

Gäller vid akuta placeringar i avvaktan på nästa 
Socialutskott  
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35 Övriga omkostnader till familjehem/jourhem/enskilt hem 
utöver gällande avtal  

 Enhetschef  
Verksamhetschef 

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

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

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

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

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

Familjehemsenhet 
C. Enhetschef  

C. Beslut över SKR:s rekommendationer  

37 
 
 
 
 

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

8 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef  

 

38 Fastställa ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare  Familjehemssekreterare 
Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef  

Enligt de ersättningsnivåer som gäller för gode 
män i Borås Stad  

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

Enhetschef  
 

 

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

9 kap 3 § SoL Socialutskott   

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

Vård enligt LVU  
1 
 

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

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

6 § 1 och 2 §§ LVU Socialutskott 
 

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

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

6 a § LVU Socialutskott 
 

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

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

9 § 3 st LVU Socialutskott   

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

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

 

6 
 

Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om vård  4 § LVU Socialutskott   

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

 

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

32 § 1 st LVU Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  
 

 

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

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

Beslut har endast nämnden eller dess ordförande 
rätt att fatta  
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10 Beslut att begära polishandräckning för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande med stöd av denna 
lag 

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

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

11 § 1st, 2 st och 3 st 
LVU 

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

     

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

43 § 2 LVU Socialutskott   

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

43 § 2 LVU Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

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

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

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

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

14 § 2 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamot i Socialutskott 
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16 Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande 
av vistelseort 14 § 2 st p 1 och 2 LVU 
 

14 § 3 st LVU Socialutskott   

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

14 § 3 st LVU Socialutskott   

18 
 

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande 
behövs  
 

13 § 2 1 st LVU Socialutskott   

19 
 

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

20 
 

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

21 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om 
utreseförbud  

31 b § LVU Socialutskott  

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

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

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

25 Beslut om tillfälligt undantag från ett utreseförbud 
 

31 i § LVU Socialutskott  

26 Beslut om drogtest för förälder eller vårdnadshavare, inför 

umgänge med LVU- placerat barn eller inför avslutande av 

vård.  

 

 

14 b § LVU ,  
Jfr 10 kap 4 § SOL 

Socialutskott Lex Lilla hjärtat 
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Flyttningsförbud 
27 
 
 

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

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

29 
 

Ansökan hos Förvaltningsrätten om flyttningsförbud 25 § LVU Socialutskott   

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

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

 

31 
 

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st LVU Socialutskott   

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

32 
 

Beslut om upphörande av flyttningsförbud  26 § 2 st LVU Socialutskott  

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

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

 

Överflyttning av vårdnad  
34 Särskilt övervägande om överflyttning av vårdnaden enligt 

6 kap 8 § Föräldrabalken  
 

13 § 3 st LVU Socialutskott    

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

särskilt utsedd kontaktperson  
22 § 1 st p 1 LVU Socialutskott   
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36 
 

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

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

Socialutskott   

38 
 

Att förebyggande insats ska upphöra  
 
 

21 § 1 och 3 st LVU Socialutskott   

2.B. Föräldrabalken  

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

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

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  
 

Socialassistent har delegation på 
faderskapsärenden som gäller samboprotokoll 

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

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

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

3 Godkänna faderskapsbekräftelse och 
föräldraskapsbekräftelse 

1 kap 4 § FB 
1 kap 9 § FB 

Socialassistent 
Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

Socialassistent har delegation på 
faderskapsärenden som gäller samboprotokoll 

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

 

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

 

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

3 kap 5 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
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Enhetschef Familjerätten 
 

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

 Familjerättssekretere 
Metodhandledare  
Enhetschef  

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

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

5 kap 2 § SoF Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
 

 

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

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

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

10 Verkställande av umgängesstöd vid barns umgänge efter 
beslut i domstol 

6 kap 15c § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

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

6 kap 19 § FB Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  

 

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

6 kap 15a § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

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

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

14 
 

Fatta beslut om vissa åtgärder utan vårdnadshavarnas 
samtycke  

6 kap 13a § FB Socialutskott   
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15 Lämna upplysningar till domstol samt verkställa 
utredningar 

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

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

16 Avge yttrande angående umgängesstöd 6 kap 15c § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

17 Bifalla, avslå och ta beslut om upphörande av bistånd i 
form av kontaktperson vid umgänge 

3 kap 6 § SoL 
4 kap 1 § SoL 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 
 

 

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

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

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

enhetschef  

 

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

Metodhandledare 
Enhetschef  

 

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

16 kap 18 § SFB 
18 kap 19 § SFB 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

21 
 

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

106 kap 13 § SFB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef 

 

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

Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
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Placering av barn över nationsgränserna  
23 
 

Godkänna att en utländsk myndighet placerar ett barn i 
Sverige  

6 kap 11a § SoL Socialutskott  
 

 

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

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

syfte att adoptera det 
6 kap 12 § SoL 
10 kap 4 § SoL 
10 kap 5 § FB 

Socialutskott   

26 
 

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

Socialutskott  

27 Nämndens samtycke till fortsatt adoptionsförfarande vid 
samtycke  

6 kap 14 § SoL Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

28 Nämndens samtycke vid fortsatt adoptionsförfarande vid 
ej samtycke 

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

Socialutskott  

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

 

30 Att utse handläggare till att genomföra en 
adoptionsutredning 

4 kap 14 § FB Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  

 

3. Ärendehandläggning vuxna  
 
1 
 

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

Ansökan av part måste alltid utredas  

2 Beslut att avvisa/avskriva ärende  Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 
 

Ex: Vid återtagen ansökan vid utebliven 
medverkan  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
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3 Bifalla/avslå och upphörande av bistånd i form av 
kontaktperson/upphörande av bistånd  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 
 

 

4 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson 

 Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

SKR:s cirkulär  

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 
 

 

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

 Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  
 

 

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  
 

Delegation för socialsekreterare sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  
 

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

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

4 kap 1 § SoL Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
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11 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av externa 
boendeformer  

4 kap 1 § SoL  Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

 

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

SoL 
9 kap 4 § SoL  Metodhandledare 

Enhetschef   
Verksamhetschef  
Förvaltningschef 

 

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

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

8 kap 1 § 1 st SoL 
6 kap 1 § SoF 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  

 

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

annan socialnämnd  
16 kap 1 § SoL Enhetschef 

Verksamhetschef  
 

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

16 kap 1 § SoL Enhetschef 
Verksamhetschef  

 

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

16 kap 1 § 3 st SoL  Socialutskott   

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

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

 

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

Metodhandledare 
Enhetschef 
Verksamhetschef 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  
  

2 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
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3 
 

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

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

 

5 
 
 
 
 

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

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

 

6 
 

Ansökan om vård enligt LVM 11 § LVM Socialutskott   

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

45 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

8 Beslut om att begära polishandräckning för inställelse till 
vårdinstitution 

45 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid 

4. Lex Sarah, Lex Maria, Lex Maja 
 

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

14 kap 6 § SoL Socialt ansvarig samordnare SAS 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

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

14 kap 6 § SoL Verksamhetsutvecklare   

3 Anmälan till Inspektionen för Vård och omsorg om 
allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande  
 

14 kap 7 § SoL Individ- och familjeomsorgs-
nämnden  

 

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

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

 

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

6 kap 4 § LYHS Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska MAS  

 

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

Lagen om medicin-
tekniska produkter 
SOFS 2001:12  

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska MAS  

 

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

SFS 2018:1194 
(Lex Maja)  

Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

5. Överklaganden, yttranden mm  
 

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

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

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

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

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

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott   

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

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott   

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

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott   

Yttranden och överklaganden till domstol m.m. 
5 
 

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

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

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

7 Beslut att avvisa överklaganden som har kommit in för 
sent 

45 § FL Delegat i ursprungsbeslut  
Enhetschef 

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

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

Delegat i ursprungsbeslut 
Enhetschef 

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

9 Överklaga och i förekommande fall begära inhibition av 
beslut  

42 § FL 
48 § FL 

Delegat i ursprungsbeslut  
Enhetschef 

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

10 Överklaga Migrationsverkets beslut gällande statlig 
ersättning samt yttrande  

29a § Förordningen 
om statlig ersättning 
 

Enhetschef   

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

Verksamhetschef  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
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Yttrande till allmän domstol enligt Brottsbalken  
12 Yttrande till domstol i brottsmål om den som är under 21 

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

32 kap 1 och 2 §§ BrB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

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

31 kap 2 § BrB Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

Yttrande till åklagarmyndigheten mm  
14 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning för den som varit 

misstänkt för brott och som varit föremål för vård enligt 
LVM 
 

46 § LVM Enhetschef  
Verksamhetschef  

 

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

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottsmål 

Socialassistent 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

Socialassistentens delegation gäller att lämna 
upplysningar  

16 Yttrande till passmyndighet om utfärdande av pass utan 
vårdnadshavarens samtycke 

11 § Passlagen Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef  

 

17 
 
 

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

 

Anmälan enligt Socialtjänstförordningen  
18 Anmälan till överförmyndare om:  

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

föreligger 
3. Behov av förvaltning av underårigs egendom  

 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef 

 

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

5 kap 2 1 SoF Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
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Yttrande Lagen om personnamn  
20 Yttrande till domstol i namnärenden  44-45 §§ Lagen om 

personnamn  
Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätt  

 

Yttrande till IVO över ej verkställda beslut  
21 
 

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

Anmälningar till polismyndighet  
22 Anmälan till polis angående vissa brott mot underårig samt 

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

Metodhandledare 
Enhetschef  
 

 

23 Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna 
verksamheten  

12 kap 10 § SoL Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

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

offentligt biträde 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
 

 

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

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

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

Smittskyddslagen  
26  Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare  6 kap 9 § 

Smittskyddslagen  
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
 

 

27 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen  6 kap 12 § 
Smittskyddslagen  

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
 

  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  
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Centrala studiestödsnämnden  
28 Beslut om framställning till Centrala studiestödsnämnden 

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

2 kap 33 § 
Studiestöds-
förordningen 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

 

Ombud 
29 Beslut att avvisa ombud 14 § FL Metodhandledare 

Enhetschef 
Verksamhetschef  

 

Jäv 
30 Rätt att pröva och avgöra jävsinvändning mot handläggare, 

som beslutar i individärenden  
 

6 kap 30 § KL  Enhetschef 
Verksamhetschef  

 

Tillsynsärenden  
31 Underrättelse och utlämnande av begärd information till 

IVO 
13 kap 5 § SoL Socialassistent 

Socialsekreterare  
 

Gäller individärenden  

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

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

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

 

34 
 
 

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

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

5 kap 2 § 
Körkortsförordningen  

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef 
Verksamhetschef  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

Vapenlagen  
36 Yttranden i ärenden rörande Vapenlagen, polismyndighet  RPSFS Socialsekreterare 

Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

 

     

Yttrande till Hemvärnet  
37 Avge yttrande  5 § Hemvärns-

förordningen 
1997:146 

Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  
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Riskanalys internkontroll inför 2023 

Förslag till beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att fastställa riskanalys 2023 inför 

intern kontrollplan. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att fastställa styrdokumentet 

”Regler och anvisningar för intern kontroll IFO 2022-2026”. 

Sammanfattning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har det yttersta ansvaret för den interna 

kontrollen för de verksamhetsområden som finns inom nämnden.  

 

Vid riskanalysen har nämnden och förvaltningen följt nämndens regler för 

intern kontroll och gått igenom olika områden och identifierat de risker som 

framstått som mest påtagliga inför 2023. Nämnden har värderat riskerna utifrån 

konsekvens och sannolikhet i samverkan med förvaltningens ledningsgrupp.  

Värderingar av riskerna har gjorts i dialogform och detta har slutligen resulterat 

i nämndens sammantagna riskanalys. Eventuella förändringar och 

kompletteringar sker i samband med nämndsmötet. Därefter fastställs 

riskanalysen för 2023.  

Nämnden fastställer även reviderade regler och anvisningar för intern kontroll 

till och med 2026-06-30.  

Riskanalysen ligger sedan till grund för den interna kontrollplan som fastställs i 

samband med nämndens möte i augusti 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse: Riskanalys internkontroll inför 2023 

2. Riskanalys 2023 (Individ-och familjeomsorgsnämnden) 

3. Regler och anvisningar för intern kontroll IFO, 2022-2026 

Samverkan 

Ärendet samverkas med de fackliga organisationerna 2021-06-09. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 
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1 Inledning 

Nämnden började sin verksamhet januari 2017 och har varit i drift ca. 5 1/2 år. Riskbilderna förändras över tid och det är nu tydligare vad som inte kan 
betraktas som tydliga risker och vad som däremot är centrala risker. Rekrytering av socionomer och beteendevetare fluktuerar över tid och är viktig för 
att kunna bedriva en god verksamhet med kvalitet. Andra risker är relativt konstanta över tid och har även tydliga kopplingar till hela 
samhällsutvecklingen såsom möjligheten att rekrytera familjehem och kontaktfamiljer. Det finns skäl att göra översyner och vid behov ta bort inaktuella 
risker och påföra risker som framstår som större och påtagligare. 
 
Nämnden hanterar och följer risker i olika sammanhang som i det systematiska arbetsmiljöarbetet och kvalitetsarbetet, uppföljning av privata utförare, 
inom ramen för budgetprocessen och löneöversynen. På olika sätt avrapporteras dessa till nämnden. I nämndens riskanalys lyfts fram centrala och 
övergripande risker som nämnden avser att följa under det kommande året. 

2 Regler för Intern kontroll 

Individ- och familjeomsorgsnämndens regler och anvisning för intern kontroll har reviderats. Reglerna föreslås antas i samband med förslag till beslut om 
riskanalys vid juni månads nämndsammanträde. Reglerna bifogas som bilaga till nämndskrivelsen. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Årets riskanalys har genomförts på följande sätt: 

1. Information om process för riskanalys, tidigare riskanalys och uppföljning av intern kontrollplan förmedlades till nämndens ledamöter och 
ersättare. I samband med informationen genomfördes en workshop där risker dokumenterades utifrån de olika riskkategorierna; styrning och 
ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet. Detta gjordes i partiöverskridande grupper. 

2. Riskerna sammanställdes och förmedlades till samtliga nämndsledamöter och ersättare.  
3. Vid respektive politiska gruppmöte och i förvaltningsledningsmöte värderades riskerna utifrån konsekvens och sannolikhet, vilka sammanställdes.  
4. Sammanställningen presenterades vid nämndsmöte i maj. Dialog fördes, vilket resulterade i en gemensam riskvärdering.  
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4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Hantering av 
allmänna handlingar 

Risk för att allmänna handlingar inte omhändertas på 
korrekt sätt i verksamheten på grund av bristande 
kunskap, vilket kan leda till bristande rättssäkerhet. 
 

6 Nej   

Avvikelser/Lex Sarah Risk att avvikelser/Lex Sarah/Lex Maria inte hanteras 
på korrekt sätt på grund av bristande kunskap, vilket 
kan leda till att avvikande händelser som kunde 
undvikits sker på nytt och att ständiga förbättringar i 
verksamheten inte sker. 
Beskrivning 
Avvikelseprocessen implementerades under 2021. I 
den ingår även delprocesser gällande Lex Sarah och 
Lex Maria. Risken är att kännedom om och/eller 
följsamhet till instruktioner och rutiner är bristfälliga och 
att avvikelser, Lex Sarah och Lex Maria inte hanteras 
på korrekt sätt. 

8 Nej   

Utskottsprocessen Risk att det blir extra utskottsmöten på grund av att 
tidsintervallet mellan möten är (för) långt, vilket kan 
innebära för litet tid för inläsning och kan därmed leda 
till felaktigt beslut. 
Beskrivning 
I perioder har det varit flera utskottsmöten som 
behövts sättas in mellan ordinarie möten. 

2 Nej   

Sekretessbrott Risk att sekretessen bryts på grund av att man inte 
följer rutinerna, vilket kan leda till att den personliga 
integriteten blir kränkt. 
 

8 Nej   

Socialt hållbart Borås Risk att arbetet med socialt hållbart Borås inte 
integreras i/hanteras av nämnden/verksamheten på 
rätt sätt. 
 

9 Nej Risken omhändertas inom ramen för 
budgetprocessen samt följs upp i 
budgetuppföljningen.  
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Bisyssla Risk att medarbetare inte har kännedom om 
rapporteringsskyldigheten gällande bisysslor. 
Beskrivning 
Risk för att medarbetare har bisysslor som skadar 
verksamhet och/eller förtroendet för verksamheten. 

6 Nej Risken omhändertas inom ramen för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) och följs upp där. 

 

Hot - och våld Risk för hot och våld inom det sociala arbetet på grund 
av bristande bemötande/negativa beslut för den 
enskilde. 

8 Nej   

Arbetsmiljö Risk för ökad arbetsbelastning på grund av 
volymökningar, vilket kan leda till försämrad 
arbetsmiljö. 

9 Ja   

Bristande 
utvecklingsarbete 

Risk att inte kunna utveckla verksamheten på grund av 
personalomsättning, vilket kan leda till stagnerad 
verksamhet. 
 

9 Ja   

Löneöversyn Risk för svårigheter att rekrytera/att medarbetare slutar 
på grund av ej konkurrenskraftiga löner vilket kan leda 
till personalbrist. 
 

9 Nej Risken omhändertas inom ramen för 
uppföljning av 
kompetensförsörjningsplanen samt 
inom den årliga löneöversynen.  

 

Introduktion Risk att förlora socialsekreterare på grund av bristande 
introduktion och mentorskap, vilket kan leda till 
personalbrist i verksamheten. 
Beskrivning 
I verksamheterna sker en väl genomtänkt introduktion. 
Uppföljning av tidigare interna kontrollplaner visar på 
god och omfattande introduktion utom i enstaka fall. 
Då verksamheten i dagsläget har ett antal vakanser 
och svårigheter att rekrytera, vilket innebär hög 
arbetsbelastning för personalgruppen, finns en risk för 
tidsbrist i samband med att introduktion ska 
genomföras. En god introduktion är avgörande för att 
ny personal skall uppnå god kvalitet i sitt arbete. 

9 Ja   

Myndighetsprocessen Risk att stödet i utredningsarbetet minskar på grund av 
arbete på distans, vilket kan leda till lägre kvalitet. 

3 Nej   



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Riskanalys 2023 5(12) 

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Upphandling av 
vårdgivare 

Risk att upphandla/direktupphandla en vårdgivare som 
är på obestånd eller har andra brister på grund av att 
det inte finns rutiner att kontrollera kvaliteten, vilket kan 
leda till brister i vården. 
 

6 Nej   

Representation Risk att underlag inte redovisas i samband med 
representation på grund av att låg kännedom om 
rutinen, vilket kan leda till minskat förtroende från 
allmänheten. 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås stad 
och skatteverkets regler inte följs. 

 

4 Nej   

Statsbidrag/ersättning
ar 

Risk att verksamhet startas utan långsiktig finansiering 
på grund av att statsbidrag finns och har beviljats för 
ambitionshöjningar, vilket kan leda till att 
verksamheten eller annan verksamhet behöver 
avvecklas när statsbidraget försvinner. 
 

9 Nej Risken omhändertas inom ramen för 
budgetprocessen.  

 

Kostnadsökningar Risk för kraftigt underskott i budgeten på grund av 
ökade kostnader/osäker omvärld. 
 

9 Nej Risken omhändertas inom ramen för 
budgetprocessen.  

 

Nya uppdrag Risk att nämnden får nya uppdrag på grund av kriser, 
vilket  kan leda till att ordinarie verksamhet påverkas 
negativt. 
 

6 Nej   

Underfinansierad 
verksamhet 

Risk för låg ambitionsnivå/strikt förhållningssätt till 
insatser på grund av underfinansierad verksamhet, 
vilket leder till att invånarna inte får den hjälp och det 
stöd som de har rätt till. 
 

8 Nej   
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7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2023 

Till 
plan 
2023 

Kommentar 2023 Direkt åtgärd 

Lägre kvalitet Risk för att kvaliteten blir lägre på grund av låg 
bemanning/volymökningar/ej tillräckligt uppdaterad 
kring nya lagkrav, vilket kan leda till brister i 
rättssäkerheten/att brukare inte får stöd och hjälp 
utifrån sina behov. 
 

9 Ja   

BoU mötet med 
barnet 

Risk att handläggaren inte träffar barnet i utredningen 
och i uppföljningar av insatser på grund av bristande 
rutiner/hög arbetsbelastning, vilket kan leda till att 
barnet inte blir delaktigt/att fel beslut fattas. 
 

8 Nej   

Vuxen 
Delaktighet/medskapa
nde 

Risk att klienter inte är medskapande och delaktiga i 
utformandet av insatser på grund av att de inte givits 
möjligheten till delaktighet, vilket kan leda till att 
förtroendet för socialtjänsten skadas/fel beslut 
fattas/positiv effekt av insats uteblir. 
 

9 Nej Risken följs upp inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet enligt 
SOSFS 2011:9. 

 

Medskapande/delakti
ghet BoU 

Risk för att barnen, ungdomarna/vårdnadshavarna inte 
är delaktiga/medskapande i utredning och eller 
genomförande. på grund av att de inte givits 
möjligheten till delaktighet, vilket kan leda till att 
förtroendet för socialtjänsten skadas/fel beslut 
fattas/positiv effekt av insats uteblir. 
 

6 Nej Risken följs upp inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet enligt 
SOSFS 2011:9. 

 

Rekrytering 
Familjehem 

Risk att inte kunna rekrytera och behålla familjehem på 
grund av bristande samhällsengagemang hos 
medborgarna/förändrade samhällsstrukturer, vilket kan 
leda till att insatsen familjehem inte kan verkställas 
eller att kostnaderna ökar för att det inte finns interna 
familjehem att tillgå. 
 

9 Ja   

Rekrytering 
kontaktfamiljer/kontakt
personer 

Risk att familjer/individer inte får stöd på grund av 
svårighet att rekrytera kontaktfamilj/kontaktperson, 
vilket kan leda till ökat lidande och på sikt kanske mer 
ingripande åtgärder. 
 

9 Nej Risken följs upp inom ramen för 
rapportering av ej verkställda beslut.  
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Utredning av barnets 
nätverk 

Risk att inte utreda nätverket i tillräcklig grad innan en 
placering på grund av hög arbetsbelastning/bristande 
kompetens hos handläggarna, vilket kan leda till 
externa placeringar och kanske fler 
sammanbrott/omplaceringar. 
 

9 Ja   

Barnrättsperspektivet Risk att inte ta tillvara barnets rätt på grund av att det 
saknas arbetsmetoder att kontrollera barnperspektivet, 
vilket kan leda till att barn drabbas. 

 
Beskrivning 
Risk att barnperspektivet inte omhändertas i andra 
processer än i barn- och unga-ärenden. 

 

9 Ja   

Samverkan internt i 
Borås stad 

Risk att den interna samverkan i Borås inte fungerar 
på grund av bristande följsamhet till rutiner/okunskap, 
vilket kan leda till att klienten inte får den hjälp och 
stöd hen har rätt till. 
 

9 Ja   

Samverkan externt 
med andra aktörer 

Risk att barn och ungdomar inte får rätt hjälp eller stöd 
på grund av brister i samverkan med externa aktörer, 
vilket kan leda till att klienten inte får den hjälp och 
stöd hen har rätt till. 
 

9 Ja   

Informationssäkerhet Risk att informationssäkerheten brister i samband med 
arbete i det egna hemmet eller på annan plats på 
grund av osäkerhet kring gällande rutiner, vilket kan 
leda till att sekretess bryts. 
 

9 Ja   

Skadegörelse Risk för skadegörelse i anslutning till verksamhetens 
lokaler. 
 

 

 

 

 

 

6 Nej   
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8 Riskmatris 
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  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

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

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

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

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

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

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

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

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 30 

 

  

28 20 19 10 7 

25 29 27 9 3 2 1 

30 26 24 23 

22 21 17 16 15 14 

13 12 11 8 6 5 

18 4 

2 12 16 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Bisyssla 1 Risk att medarbetare inte har kännedom 
om rapporteringsskyldigheten gällande 
bisysslor. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risken omhändertas inom ramen för 
det systematiska arbetsmiljöarbetet 
(SAM) och följs upp där. 

Hantering av 
allmänna 
handlingar 

2 Risk för att allmänna handlingar inte 
omhändertas på korrekt sätt i 
verksamheten på grund av bristande 
kunskap, vilket kan leda till bristande 
rättssäkerhet. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Upphandling av 
vårdgivare 

3 Risk att upphandla/direktupphandla en 
vårdgivare som är på obestånd eller har 
andra brister på grund av att det inte 
finns rutiner att kontrollera kvaliteten, 
vilket kan leda till brister i vården. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Representation 4 Risk att underlag inte redovisas i 
samband med representation på grund 
av att låg kännedom om rutinen, vilket 
kan leda till minskat förtroende från 
allmänheten. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Statsbidrag/ersättn
ingar 

5 Risk att verksamhet startas utan 
långsiktig finansiering på grund av att 
statsbidrag finns och har beviljats för 
ambitionshöjningar, vilket kan leda till att 
verksamheten eller annan verksamhet 
behöver avvecklas när statsbidraget 
försvinner. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Risken omhändertas inom ramen för 
budgetprocessen.  

Lägre kvalitet 6 Risk för att kvaliteten blir lägre på grund 
av låg bemanning/volymökningar/ej 
tillräckligt uppdaterad kring nya lagkrav, 
vilket kan leda till brister i 
rättssäkerheten/att brukare inte får stöd 
och hjälp utifrån sina behov. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

BoU mötet med 
barnet 

7 Risk att handläggaren inte träffar barnet 
i utredningen och i uppföljningar av 
insatser på grund av bristande 
rutiner/hög arbetsbelastning, vilket kan 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

leda till att barnet inte blir delaktigt/att fel 
beslut fattas. 

Vuxen 
Delaktighet/medsk
apande 

8 Risk att klienter inte är medskapande 
och delaktiga i utformandet av insatser 
på grund av att de inte givits möjligheten 
till delaktighet, vilket kan leda till att 
förtroendet för socialtjänsten skadas/fel 
beslut fattas/positiv effekt av insats 
uteblir. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Risken följs upp inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet enligt 
SOSFS 2011:9. 

Medskapande/del
aktighet BoU 

9 Risk för att barnen, 
ungdomarna/vårdnadshavarna inte är 
delaktiga/medskapande i utredning och 
eller genomförande. på grund av att de 
inte givits möjligheten till delaktighet, 
vilket kan leda till att förtroendet för 
socialtjänsten skadas/fel beslut 
fattas/positiv effekt av insats uteblir. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risken följs upp inom ramen för det 
systematiska kvalitetsarbetet enligt 
SOSFS 2011:9. 

Avvikelser/Lex 
Sarah 

10 Risk att avvikelser/Lex Sarah/Lex Maria 
inte hanteras på korrekt sätt på grund av 
bristande kunskap, vilket kan leda till att 
avvikande händelser som kunde 
undvikits sker på nytt och att ständiga 
förbättringar i verksamheten inte sker. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Rekrytering 
Familjehem 

11 Risk att inte kunna rekrytera och behålla 
familjehem på grund av bristande 
samhällsengagemang hos 
medborgarna/förändrade 
samhällsstrukturer, vilket kan leda till att 
insatsen familjehem inte kan verkställas 
eller att kostnaderna ökar för att det inte 
finns interna familjehem att tillgå. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Rekrytering 
kontaktfamiljer/kon
taktpersoner 

12 Risk att familjer/individer inte får stöd på 
grund av svårighet att rekrytera 
kontaktfamilj/kontaktperson, vilket kan 
leda till ökat lidande och på sikt kanske 
mer ingripande åtgärder. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Risken följs upp inom ramen för 
rapportering av ej verkställda beslut.  

Utredning av 
barnets nätverk 

13 Risk att inte utreda nätverket i tillräcklig 
grad innan en placering på grund av hög 
arbetsbelastning/bristande kompetens 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

hos handläggarna, vilket kan leda till 
externa placeringar och kanske fler 
sammanbrott/omplaceringar. 

Barnrättsperspekti
vet 

14 Risk att inte ta tillvara barnets rätt på 
grund av att det saknas arbetsmetoder 
att kontrollera barnperspektivet, vilket 
kan leda till att barn drabbas. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Samverkan internt 
i Borås stad 

15 Risk att den interna samverkan i Borås 
inte fungerar på grund av bristande 
följsamhet till rutiner/okunskap, vilket 
kan leda till att klienten inte får den hjälp 
och stöd hen har rätt till. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Samverkan externt 
med andra aktörer 

16 Risk att barn och ungdomar inte får rätt 
hjälp eller stöd på grund av brister i 
samverkan med externa aktörer, vilket 
kan leda till att klienten inte får den hjälp 
och stöd hen har rätt till. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Informationssäker
het 

17 Risk att informationssäkerheten brister i 
samband med arbete i det egna 
hemmet eller på annan plats på grund 
av osäkerhet kring gällande rutiner, 
vilket kan leda till att sekretess bryts. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Utskottsprocessen 18 Risk att det blir extra utskottsmöten på 
grund av att tidsintervallet mellan möten 
är (för) långt, vilket kan innebära för litet 
tid för inläsning och kan därmed leda till 
felaktigt beslut. 

2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  

Sekretessbrott 19 Risk att sekretessen bryts på grund av 
att man inte följer rutinerna, vilket kan 
leda till att den personliga integriteten 
blir kränkt. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Hot - och våld 20 Risk för hot och våld inom det sociala 
arbetet på grund av bristande 
bemötande/negativa beslut för den 
enskilde. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2023 

Sannolikhet 
2023 

 Riskbed
ömning 
2023 

Till plan 
2023 

Kommentar 2023 

Arbetsmiljö 21 Risk för ökad arbetsbelastning på grund 
av volymökningar, vilket kan leda till 
försämrad arbetsmiljö. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Bristande 
utvecklingsarbete 

22 Risk att inte kunna utveckla 
verksamheten på grund av 
personalomsättning, vilket kan leda till 
stagnerad verksamhet. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Löneöversyn 23 Risk för svårigheter att rekrytera/att 
medarbetare slutar på grund av ej 
konkurrenskraftiga löner vilket kan leda 
till personalbrist. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Risken omhändertas inom ramen för 
uppföljning av 
kompetensförsörjningsplanen samt 
inom den årliga löneöversynen.  

Introduktion 24 Risk att förlora socialsekreterare på 
grund av bristande introduktion och 
mentorskap, vilket kan leda till 
personalbrist i verksamheten. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Myndighetsproces
sen 

25 Risk att stödet i utredningsarbetet 
minskar på grund av arbete på distans, 
vilket kan leda till lägre kvalitet. 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

Kostnadsökningar 26 Risk för kraftigt underskott i budgeten på 
grund av ökade kostnader/osäker 
omvärld. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Risken omhändertas inom ramen för 
budgetprocessen.  

Nya uppdrag 27 Risk att nämnden får nya uppdrag på 
grund av kriser, vilket  kan leda till att 
ordinarie verksamhet påverkas negativt. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Underfinansierad 
verksamhet 

28 Risk för låg ambitionsnivå/strikt 
förhållningssätt till insatser på grund av 
underfinansierad verksamhet, vilket 
leder till att invånarna inte får den hjälp 
och det stöd som de har rätt till. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Skadegörelse 29 Risk för skadegörelse i anslutning till 
verksamhetens lokaler. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Socialt hållbart 
Borås 

30 Risk att arbetet med socialt hållbart 
Borås inte integreras i/hanteras av 
nämnden/verksamheten på rätt sätt. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Risken omhändertas inom ramen för 
budgetprocessen samt följs upp i 
budgetuppföljningen.  
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Individ- och familjeomsorgsnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en 
organisation för den interna kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas. Individ- och 
familjeomsorgsnämndens ”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads 
”Regler för intern kontroll”, antagen av Kommunfullmäktige 2021-11-17.  
 
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet med 
verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska vara en naturlig 
del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten. 
 



  2022-06-14 

  
Regler och anvisningar intern kontroll 4 (6) 

Syfte 
Syftet med reglerna är att säkerställa att Individ- och familjeomsorgsnämnden upprätthåller en 
god intern kontroll, som innebär:  
 

 att verksamheten når sina mål – med effektivitet, säkerhet och stabilitet  
 att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och 

rättvisande  
 att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal mm.  

 
Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av 
verksamheten. 
 

Ansvarsfördelning 
Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken syftar till 
att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller 
rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna 
når sina mål, att kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika kontroller i 
verksamheterna kan ingå i den interna kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 
granskningarna enligt internkontrollplanen görs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att 
den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga brister ska nämnden utan 
dröjsmål vidta åtgärder. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en god intern 
kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i samverkan med nämnden se till att en 
riskanalys upprättas och med den som underlag skapa ett förslag till internkontrollplan. 
Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna kontrollen följs och ansvarar för 
en årlig uppföljning till nämnden. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till nämnden.  
 
 
Verksamhetschef  
Verksamhetschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera övriga 
anställda om innebörden. Verksamhetschefen har ansvar för att det finns rutiner och system som 
stödjer och säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. De ska verka för att 
arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska 
omedelbart rapporteras till förvaltningschef. 
 
 
Enhetschef 
Enhetschefen ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och system som säkrar 
att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Enhetschefen ansvarar för att rutiner och 
system är kända och följs av alla medarbetare. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska 
omedelbart rapporteras till verksamhetschef. 
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Medarbetarna  
Alla medarbetare är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och effektiv 
verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef.  
 

Nämndens arbete med intern kontroll 
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Detta 
ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en internkontrollplan för att följa upp att 
nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett 
antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 
 
Riskanalys 
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva mycket 
tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas ut. För att kunna välja ut kontroller 
ska årligen en riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning av sannolikheten för att ett 
fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett sådant fel skulle få för verksamheten.  
 
Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:  
 
Sannolikhet    Konsekvens 
1. Osannolik    1. Försumbar  
2. Mindre sannolik   2. Lindrig  
3. Möjlig    3. Kännbar  
4. Sannolik    4. Allvarlig 
 
De riskområden som bör analyseras är: 

 omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka nämndens verksamhet  
 redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga eller 

att räkenskaperna inte är tillförlitliga  
 legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet  
 verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att verksamheten 

inte drivs på ett kostnadseffektivt sätt  
 bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar och 

förordningar eller till interna regelverk  
 förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning.  

 
 
Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig nivå hittas på 
kontrollmomenten. Arbetet med den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett 
självändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser som 
blir om ett fel uppstår. Det samlade resultatet av arbetet med riskanalys ligger sedan till grund för 
nämndens internkontrollplan.  
 
Internkontrollplan  
Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet kontrollområden.  
 
Internkontrollplanen innehåller följande delar: 



  2022-06-14 

  
Regler och anvisningar intern kontroll 6 (6) 

 Verksamhet/process  
 Riskbild  
 Riskbedömning 
 Kontrollmoment  
 Kontrollmetod 
 Kontrollfrekvens 
 Kontrollansvarig 

 
 
Uppföljning till nämnden  
När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden. 
Rapporten sammanfattar de granskningar som gjorts under året innehållande iakttagelser, 
slutsatser och föreslagna åtgärder.  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.  
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Yttrande över Remiss: Uppföljning Program för 

nationella minoriteter 

Förslag till beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att skicka nedanstående svar på 

remiss som avser uppföljning av programmet för nationella minoriteter. 

Sammanfattning 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 

att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 

hur nämnder arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive 

verksamhetsområden. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har haft som ambition att ta tillvara och 

ta del av den kompetens kring nationella minoriteter som finns inom 

Arbetslivsnämnden via utbildningsdagar och övrigt samarbete. Avsikten är att 

fortsätta med detta.  

Nämnden har inte några specifika riktlinjer eller mål för nationella minoriteter. 

Nämnden ser det fortfarande svårt utifrån sitt uppdrag att ha specifika mål för 

gruppen. Det som övervägs framöver är att ta fram någon form av riktlinje 

och/eller rutin som tydliggör att de nationella minoriteternas rättigheter 

tillvaratas och hur detta görs i utredningar och insatser. 

Nämnden har inte särskilt översatt material till de språk som ingår i de 

nationella minoriteterna och har inte heller haft specifikt samråd med nationella 

minoriteter. Informationsmaterial och utredningar översätt i de fall då det finns 

ett särskilt påkallat behov. En rutin kommer att göras som tydliggör att särskilt 

överväga hur informationen bör utformas för att tillgodose det behov som 

nationella minoriteter har då vi informerar om nämndens olika insatser.  

Ärendet i sin helhet 

I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar 
och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, 
samiska, finska samt meänkieli. Gemensamt för minoriteterna är att de har 
befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet. 
Historien är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt juridiskt skydd för 
nationella minoriteter.  
 



Borås Stad 
  Sida 
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År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal 
grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och andra 
förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet. För 
att stärka lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk vilken trädde i kraft den 1 januari 
2019. I den skärpta lagstiftningen ingår bland annat att kommunen sätter upp 
mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. I samband med detta 
fastställde Kommunfullmäktige Program för nationella minoriteter i september 
2019. 
 
Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 
att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 
hur nämnder arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive 
verksamhetsområden.  
 
Arbetslivsnämnden följer upp vartannat år och sänder då frågor som ska 
besvaras av arbetslivsnämnden, fritids- och folkhälsonämnden, 
förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, 
kulturnämnden, sociala omsorgsnämnden och vård- och äldrenämnden.                                                              
 
Frågorna som ska besvaras rör mål och riktlinjer, rätten till information och 
rätten till delaktighet och inflytande och är följande:  
 
Mål och riktlinjer 

 Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit fram för arbetet 
med nationella minoriteter? 

 Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga 
styrdokument?  

 Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna? 

 Hur kommer de att följas upp?   

 Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på?  

 Vad skulle ni behöva för stöd och resurser?  
 

 
Rätten till information  

 På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen 
når de nationella minoriteterna om deras rättigheter inom ert område?  

 Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på?  

 Vad skulle ni behöva för stöd och resurser?  
 
 

Rätten till delaktighet och inflytande  

 På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter? 

 Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och 
inflytande i praktiken? 

 Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag? 

 Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på?  

 Vad skulle ni behöva för stöd och resurser?   
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När programmet togs fram 2019 så tillstyrkte individ- och 

familjeomsorgsnämnden men hade en reservationen om att specifika 

aktivitetsplaner enbart skulle tas fram av de förvaltningar vars huvuduppdrag 

innefattar de kärnområden som specificeras i programmet det vill säga förskola, 

äldreomsorg och kultur. Individ- och familjeomsorgsnämnden har fortfarande 

denna synpunkt och bedömer att det är svårt att ta fram specifika mål för 

målgruppen.        

Förvaltningen har under flera år haft en satsning på utbildning inom 

systemteoretiskt förhållningssätt som bl.a. betonar individens kontext 

innefattande språk, kultur och traditioner. Ett systemteoretiskt förhållningssätt 

har bidragit till en bättre förståelse för hur språk, kultur och traditioner inverkar 

och detta har även bidragit i de möten som sker med brukare som ingår i de 

nationella minoritetsgrupperna.   

Individ- och familjeomsorgsnämnden har haft som ambition att ta tillvara och 

ta del av den kompetens kring nationella minoriteter som finns inom 

Arbetslivsnämnden via utbildningsdagar och övrigt samarbete. Avsikten är att 

fortsätta med detta. 

 

Nämnden har inte några specifika riktlinjer eller mål för nationella minoriteter. 

Nämnden ser det fortfarande svårt utifrån sitt uppdrag att ha specifika mål för 

gruppen. Det som övervägs framöver är att ta fram någon form av riktlinje 

och/eller rutin som tydliggör att de nationella minoriteternas rättigheter 

tillvaratas och hur detta görs i utredningar och insatser. 

 

Nämnden har inte särskilt översatt material till de språk som ingår i de 

nationella minoriteterna och har inte heller haft specifikt samråd med nationella 

minoriteter. Informationsmaterial och utredningar översätt i de fall då det finns 

ett särskilt påkallat behov. En rutin kommer att göras som tydliggör att särskilt 

överväga hur informationen bör utformas för att tillgodose det behov som 

nationella minoriteter har då vi informerar om nämndens olika insatser.  

 

Barnperspektiv 

Programmet för nationella minoriteter berör rättigheter till information, 

delaktighet och inflytande för dessa grupper. Information och delaktighet i 

såväl utredningar som insatser som genomförs av Individ- och 

familjeomsorgsnämndens verksamheter påverkar är viktigt för att barn ska få 

sina behov tillgodosedda.  

Nämnden arbetar medvetet med information och delaktighet och har följt detta 

i olika brukarundersökningar i flera år. Förvaltningens enheter har samtliga haft 

delaktighet och inflytande som särskilda målområden. Detta har även gällt de 

nationella minoritetsgrupperna. 

Nämndens bedömning är att barnperspektivet för de nationella minoriteterna 

uppmärksamma på detta sätt även om det inte har funnits specifika mål för 

dessa grupper. 
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Beslutsunderlag 

Skrivelse: Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter 

 

Samverkan 

Ärendet samverkas vid FSG den 9 juni 2022. 

Beslutet expedieras till 

Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se   

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 
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2022-02-15 
 

 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr ALN 2022-00015 1.1.3.1 

Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att skicka ut uppföljningen av programmet till 
berörda nämnder i Borås Stad.      

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 
att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 
hur nämnder och bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina 
respektive verksamhetsområden.      

Beslutsunderlag 

1. Bilaga PM - Program för nationella minoriteter.        

 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73 
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Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2022-00015 1.1.3.1 
 

  

 

Uppföljning Program för nationella minoriteter 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att skicka ut uppföljningen av programmet till 

berörda nämnder i Borås Stad.      

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, 

att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp 

hur nämnder och bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina 

respektive verksamhetsområden.      

Beslutsunderlag 

1. Bilaga PM - Program för nationella minoriteter.        

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden  

2. Förskolenämnden 

3. Grundskolenämnden  

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

6. Kulturnämnden 

7. Sociala omsorgsnämnden 

8. Vård- och äldrenämnden 

9. Arbetslivsnämnden. 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Tina Arekvist Lundell 

Förvaltningschef 
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Remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden  

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Sociala omsorgsnämnden 

9. Vård- och äldrenämnden 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2022-06-01. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se 

Ange diarienummer ALN 2022-00015 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 Arbetslivsnämnden. 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73



   2022-02-07 

PM – Uppföljning av Program för nationella minoriteter  

Gäller för 2021 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, att stödja 
verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp hur nämnder och bolag 
arbetar med minoritetsfrågor utifrån sina respektive verksamhetsområden. Detta gjordes första 
gången för ett år sedan. Det som då framkom var att flera nämnder/förvaltningar inte förstod att 
lagstiftningen även berörde dem eller av annan anledning brast i implementering av lagen om 
nationella minoriteter.  

I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, samiska, finska samt 
meänkieli.  

Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under flera hundra år och har långa 
historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet och identitet och en religiös, språklig 
och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. 

År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka de 
nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter för 
kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i 
hela landet. En förstärkning av lagstiftningen trädde i kraft 2019 och i samband med det 
fastställde Kommunfullmäktige Program för nationella minoriteter. 

Frågorna ska besvaras av följande Nämnder: 
Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden. 

Svaren ska vara nämndbehandlade och Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2022- 06-01.  

Vi ber er att besvara följande frågor så utförligt som möjligt samt för hela nämndens arbete: 

Mål och riktlinjer 

Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. För att 
kunna göra det krävs samråd med minoriteterna och kartläggningar av minoriteternas behov 
och önskemål. Exempel på områden där mål och riktlinjer ska antas är kultur, förskola, skola 
samt vård- och omsorg. Mål och riktlinjer kan med fördel integreras i redan existerande 
styrdokument som får genomsyra hela verksamheten, men det är upp till varje verksamhet 
vilken form man väljer. 

 

 Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit fram för arbetet med nationella 
minoriteter? 

 Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga styrdokument?   

 Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna? 

 Hur kommer de att följas upp? 

 Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på? 

 Vad skulle ni behöva för stöd och resurser? 
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Rätten till information 

En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna ska informeras om sina rättigheter. Borås Stad 
har som målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som tillhörande någon av 
de nationella minoriteterna, ska ha kunskap om sina rättigheter. Kommunala nämnder och 
bolag ansvarar för att verksamhetsspecifik information lämnas till de nationella minoriteterna. 
Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga kontakter och via webben. 
Särskilda rättigheter har den som tillhör ett finskt förvaltningsområde. 

 

 På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen når de nationella 
minoriteterna om deras rättigheter inom ert område?  

 Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på? 

 Vad skulle ni behöva för stöd och resurser? 

Rätten till delaktighet och inflytande 

En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. 
Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges reellt inflytande över frågor som berör 
dem. Samrådet ska ske på likvärdiga villkor som majoritetsföreträdarens. Det är varje berörd 
verksamhet som samråder med de nationella minoriteterna och tillsammans anpassar formerna 
för samrådet. För att de nationella minoriteternas synpunkter verkligen ska kunna beaktas i 
myndigheternas beslutsfattande bör samrådet påbörjas i ett skede där det fortfarande är möjligt 
att påverka ett kommande beslut. Samråd med barn och unga ska särskilt främjas och formerna 
för samrådet anpassas. Man samråder inte längre enbart med representanter för föreningar, 
utan även med enskilda individer eller grupper. 

 

 På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter? 

 Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och inflytande i 
praktiken? 

 Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag?  

 Vilka utmaningar och svårigheter har ni stött på? 

 Vad skulle ni behöva för stöd och resurser? 
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Anmälningsärenden 2022-06-14 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

1. 2022-00118 Skrivelse Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 

2021 

 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28  § 62 Årsredovisning 2021 

 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28  § 63 Personalekonomisk 

redovisning 2021 

 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-28  § 67 Revidering av riktlinjer 

för styrdokument 

 

5. Kommunfullmäktiges beslut § 64 Riktlinjer för uppföljning av privata 

utförare av kommunal verksamhet. 

 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-12  § 84 Enkäter gällande 

rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2021 

 

7. Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-12  § 98 Motion: En hjärtefråga 

8.  

 

               

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut 2022-06-14 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

 

1. Socialutskott 2022-05-12 Protokoll  

 

2. "[Skriv ärendetext]"  

Dnr "[Skriv diarienummer]"  

 

3. "[Skriv ärendetext]"  

Dnr "[Skriv diarienummer]"  

 

4. "[Skriv ärendetext]"  

Dnr "[Skriv diarienummer]"  

 

5. "[Skriv ärendetext]"  

Dnr "[Skriv diarienummer]"  

 

6. "[Skriv ärendetext]"  

Dnr "[Skriv diarienummer]"  

 

7. "[Skriv ärendetext]"  

Dnr "[Skriv diarienummer]"  

 

               

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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