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Datum 

2020-01-21 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed 

till sammanträde i Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 28 januari 

2020 kl. 14:00 

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten 

(utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Mats Tolfsson 
Individ- och familjeomsorgsnämndens 
Ordförande 

Hans Abrahamson  
T f förvaltningschef 

 

Förhinder anmäls alltid till Margareta Jensholm, 033 357073 eller via e-post: 

margareta.jensholm@boras.se  

Gruppmöten för politisk beredning i partigrupperna sker enligt följande: 
 
Mitt-S-samverkan  
Tisdag 28 januari 2020, klockan 13:00, lokal Kapsel.  
 
Alliansen 
Tisdag 28 januari 2020, klockan 13:00, lokal Fauna.  
 
Vänsterpartiet 
Söndag 26 januari 2020, klockan 18:00. 
 
Sverigedemokraterna 
Tisdag 28 januari 2020, klockan 13:00. 
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Ärende  

1.  Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  
 

 

2.  Fastställande av föredragningslista 
 

 

3.  Information från förvaltningschefen  
 

 

4.  Anbudsutvärdering och underlag för beslut gällande entreprenad 
på Badhusgatan 1 B. 
Dnr 2019-00207 1.2.3.25 

Sekretess  

5.  Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden 
2020  
Dnr 2019-00187 1.1.3.0 

 

6.  Attest- och utanordningsrätt  
Dnr 2020-00005 1.1.3.0 

 

7.  Uppföljning av miljöledningssystem 2019   
Dnr 2019-00198 1.2.4.2 

 

8.  Remiss: Utredning om engångsartiklar (Budgetuppdrag 2018) 
Dnr 2019-00188 1.1.3.1 

 

9.  Lokalbehovsplan 2021-2023 
Dnr 2019-00206 2.6.1.0 

 

10.  Framställan till Lokalförsörjningsnämnden om nytt avtal utifrån 
lokalanpassning för Familjehemsenheten  
Dnr 2020-00006 1.2.3.25 

 

11.  Remiss: Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 
Dnr 2019-00193 1.1.3.1 

 

12.  Anmälningsärenden 2020-01-28 
Dnr 2019-00190 1.2.3.25 

 

13.  Delegationsbeslut 2020-01-28 
Dnr 2019-00189 3.7.2.1 

 

14.  Information från Familjehemsenheten 
 

 

15.  Umgängesbegränsning  
Dnr 2020-00024 3.7.2.25 

Sekretess  
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Ärende  

16.  Medgivande för adoption  
Dnr 2020-00013 3.7.2.25 

Sekretess  

17.  Faderskapsnedläggning 
Dnr 2020-00014 3.7.2.25 

Sekretess  

18.  Umgängesbegränsning  
Dnr 2020-00020 3.7.2.25 

Sekretess  

19.  Umgängesbegränsning  
Dnr 2020-00021 3.7.2.25 

Sekretess  

20.  Övrigt 
 

 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
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Datum 

2020-01-28 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00187 1.1.3.0 
 

  

 

Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgs-

nämnden 2020  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer delegationsordningen enligt upprättat 

förslag.                

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har upprättat förslag till delegationsordning för 

förvaltningen enligt bilaga.                              

Ärendet i sin helhet 

Delegationsordningen ses kontinuerligt över utifrån lagförändringar, handböcker och 
praxis. Aktuellt ärende handlar om förändringar i delegationsordningen utifrån detta. 
Ett större redaktionellt arbete har även gjorts med att uppdatera och förtydliga 
delegationsordningen. 

Hänvisning till  ”Förteckning” bedöms som överflödig i kolumnen ”Anvisning”, då 
uppgifter kring ”Delegat” har kompletterats. Endast i de fall förteckning är nödvändig 
hänvisas till en förteckning i form av en upprättad bilaga.  
 
Nedan finns omnämnt förändringar i delegationsnivå och nytillkomna punkter i 
delegationsordningen. Redaktionella ändringar och förtydliganden i text omnämns inte 
här. 

- 1 C. 6. Tillsätta vikarie för förvaltningschef under dennes frånvaro vid kortare tid, 
maximalt 6 månader, ändras från presidiet till kommunchef 

- 2.5. Delegation att avsluta/avskriva en utredning ges till socialsekreterare. Delegation 
har tidigare lagts på metodhandledare. Det finns skäl att sänka delegationen då 
verksamheten nu har full bemanning och metodhandledare följer upp handläggarna 
regelbundet.  

- 2 A. 26. Delegationen för beslut om särskilt övervägande om överflyttning av 
vårdnaden enligt 6 kap 8 § föräldrabalken lyfts till nämnden. Borås stad följer därmed 
anvisningar i socialtjänstlagen som anger att dessa beslut inte ska delegeras. Därav 
denna ändring. 

- 2 B. 7. Beslut om att anmäla behov av förmyndare och medförmyndare när modern 
är under 18 år till domstolen har tidigare inte funnits med i delegationsordningen. 
Familjerättshandläggare har gjort detta utifrån att det varit praxis i de flesta 
kommuner och praxis i Borås Stad sedan många år. Det har dock inte omnämnts i 
delegationsordningen, vilket nu har uppmärksammats. 
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- 2 B. 12, 13 och 18 texten förtydligats men med samma innebörd som tidigare. 

- 4.7. Informera kontrollmyndighet för djurskydd eller polismyndighet om att ett djur 
vanvårdas. Lex Maja. En ny lag och uppgifter utifrån denna har följaktligen inte 
funnits med i tidigare delegationsordning.  

- 5.2 Yttranden till Förvaltningsrätt och kammarrätt läggs till att ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande fattar beslut om detta behöver ske skyndsamt 
och inte utskottets sammanträde kan inväntas 

- 5. 22. Begäran till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare för allmänt 
barnbidrag när barn är placerade utom hemmet i familjehem har varit delegerat till 
socialsekreterare under många år. Det har nu uppmärksammats att det inte är i 
enlighet med socialtjänstlagens anvisningar kring delegation. Beslutet ska inte 
delegeras, vilket innebär att dessa beslut ska tas av nämnden. 

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

Beslutsunderlag 

1. Förteckning över delegater  

2. Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden                                               

Samverkan 

Ärendet har  samverkats på FSG 2019-01-16 med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Berörda tjänstepersoner inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson 

T.f. Förvaltningschef 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsförvaltningen 

Postadress 

Individ och 
familjeomsorgsförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Österlånggatan 74  
Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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Delegationsordning. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Bilaga 1. Förteckning över behöriga delegater 
 

 

 

 

 

 
  

 

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

Beslut om att begära polishandräckning för att genomföra beslut om vård 
eller omhändertagande enligt LVU, då utskottets beslut inte kan avvaktas 
 
Delegater:  
 
Metodhandledare:  
Ulrika Djerf  
Barbara Liikaluoma Berger 
Malin Lindelöf 
Josephine Apelqvist 
Eva Hultqvist 
Melissa Avdic  
Argiro Tsilfoglou 
Marie Strandberg  
Helle Lund 
Anders Elf  
Shiva Shirazi  
 
Enhetschef: 
Sara Jönsson  
Eva Eriksson  
Marianne Gunnarsson 
Maria Trygg  
Rebecca Albert  
Johan Andersson 
 
Verksamhetschef:  
Agneta Kettil 
Vanja Myrén Grönlund  
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Följande namngivna personer får fatta beslut på sociala jouren under icke 
kontorstid: 
Marie-Louise Olsson 
Camilla Sannholm 
Hanna Bäckman 
Christina Johansson Törngren 
 
 

3.A. Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)  
 
Beslut om att begära polishandräckning för inställelse till vårdinstitution 
 
Följande namngivna personer får fatta beslut på Sociala jouren under icke 
kontorstid: 
Marie-Louise Olsson 
Camilla Sannholm 
Hanna Bäckman 
Christina Johansson 
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Fastställt av: Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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Dokumentet gäller till och med: 2022-12-31  
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Delegationsförteckning 

  
Innehållsförteckning 
Förkortningar………………………………………………………………………………………………………………………..   4                              
Förklaringar………………………………………………………………………………………………………………………… 5 
1. Allmän handling, GDPR, Kamerabevakning, Ekonomi och Personal….…………………………………………………....... 8 
1.A. Allmän handling, GDPR och Kamerabevakning………………………………………………………………………......... 8 
1.B Ekonomi………………………………………………………………………………………………………………………… 8 
1.C Personal…………………………………………………………………………………………………………………………. 8 
Anställning och upphörande av anställning…………………………………………………………………………………………… 8 
Verkställighetsåtgärder………………………………………………………………………………………………………………... 9 
Lag om Medbestämmande/Samverkansavtalet………………………………………………………………………………………… 10 
Lagen om anställningsskydd………………………………………………………………………………………………………….. 11 
Personalärende övrigt………………………………………………………………………………………………………………… 11 
Kurser, konferenser, studie- och tjänsteresor…………………………………………………………………………………………. 11 
Övrigt………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 
Transporter i tjänsten………………………………………………………………………………………………………………… 12 
1.D. Inköp/Upphandling………………………………………………………………………………………………………….. 12 
Uppvaktning av föreningar………………………………………………………………………………………………………........ 13 
2. Ärendehandläggning barn och unga……………………………………………………………………………………………. 13 
Överflyttningar till och mottagande av ärenden från annan kommun………………………………………………………………… 15 
Arvoden, ersättningar och avgifter m.m………………………………………………………………………………………………. 15 
Återkrav av kostnader och avgifter m.m…………………………………………………………………………………………......... 16 
2.A. Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)………………………………………………………………….. 17 
Vård enligt LVU……………………………………………………………………………………………………………………… 17 
Flyttningsförbud………………………………………………………………………………………………………………………. 19 
Överflyttning av vårdnad……………………………………………………………………………………………………………… 19 
Förbyggande insatser enligt LVU…………………………………………………………………………………………………….. 20 
2.B. Föräldrabalken och adoptioner……………………………………………………………………………………………..... 20 
Faderskap och föräldraskap…………………………………………………………………………………………………………… 20 
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Ärenden om vårdnad, boende och umgänge enligt FB m.m.………………………………………………………………………… 21 
Samarbetssamtal……………………………………………………………………………………………………………………… 22 
Placering av barn över nationsgränsen………………………………………………………………………………………………... 22 
Adoptioner…………………………………………………………………………………………………………………………… 23 
3. Ärendehandläggning vuxna och unga vuxna………………………………………………………………………………...... 23 
Återkrav av kostnader, avgifter………………………………………………………………………………………………….…… 24 
Ersättning för uppehälle för vuxna……..……………………………………………………………………………………….…… 25 
Överflyttning till och mottagande av ärenden från annan kommun………………………………………………………………........ 25 
3.A. Lag om vård av missbrukare i vissa fall……………………………………………………………………………………… 25 
4. Lex Sarah, Lex Maria…………………………………………………………………………………………………………… 27 
5. Överklaganden, yttranden m.m……………………………………………………………………………………………….. 27 
Överklaganden av och yttrande i ärenden enligt FL, SoL, LVU och LVM……………………………………………………………. 27 
Yttrande till myndighet…………………………………………………………………………………………………………….. 29 
Yttrande till allmän domstol enligt Brottsbalken…………………………………………………………………………………….. 29 
Yttrande till åklagarmyndighet m.m………………………………………………………………………………………………….. 29 
Anmälan enligt Socialtjänstförordningen…………………………………………………………………………………………….. 30 
Yttrande lagen om personnamn…………………………………………………………………………………………………….. 30 
Yttrande till IVO över ej verkställda beslut………………………………………………………………………………………….. 30 
Anmälningar, yttranden och underrättelse till andra myndigheter och verksamheter…………………………………………………. 30 
Anmälningar till polismyndighet…………………………………………………………………………………………………….. 31 
Lagen om förordningen om offentligt biträde………………………………………………………………………………………. 31 
Smittskyddslagen…………………………………………………………………………………………………………………… 31 
Centrala studiestödsnämnden..………………………………………………………………………………………………………. 32 
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Förkortningar  
AB  
BrB 

 
Allmänna bestämmelser 
Brottsbalken  

FB  Föräldrabalken  
FL Förvaltningslagen 
HVB 
HSLF-FS 

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

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

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

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

Socialtjänstförordningen  
Socialstyrelsens författningssamling 

SoL  Socialtjänstlagen  
TF  Tryckfrihetsförordningen  
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Förklaringar  
 
Ansvarsområde  
Förvaltningens ansvarsområde framgår av reglementet.  
 
Syftet med delegation  
Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. 
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 vederbö-
rande erhållit delegation av enhetschef bekräftad genom namnunderskrift av båda parter. I avvaktan på egen delegation fattar metodhandledare eller 
enhetschef beslut.  
 
Ej delegerbara ärenden  
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:  
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet  
• Framställningar eller yttrande till Kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av Kommunfull-
mäktige har överklagats  
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt  
• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  
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Nämndens återkallande  
Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett 
ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som redan är fattat av en delegat.  
 
Brådskande ärenden  
Ordföranden, vice ordförande, 2:e vice ordförande eller annan nämndledamot som nämnden utsett, kan besluta på nämndens vägnar i brådskande 
ärenden. Beslutet ska då anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 
Personliga förhållanden och jäv  
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga förhållanden eller där jäv enligt KL, 6 kap 28 § förekommer.  
 
Anmälan av delegationsbeslut  
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till förvaltningschef, som anmäler till nämnden. Anmälningsrutinerna ska vara så utformade att 
nämnden får tillfredsställande insyn i och kontroll över hur beslutanderätten utövas. Nämnden avgör i vilken form delegationsbesluten ska anmälas till 
nämnden.  
Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagan som laglighetsprövning. Tiden är tre veckor från den dag 
som det på kommunens anslagstavla anslagits att protokollet justerats. Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre veckor, men räknas från 
den dag när den som beslutet rör fått ta del av beslutet.  
Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte heller av anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i 
gällande lagstiftning.  
 
Attesträtt  
Förvaltningschefen är bemyndigad att utse besluts- och behörighetsattestanter, enligt attestreglementet.  
 
Personalärenden  
Den som beslutar i personalärende ansvarar för att beslutet överensstämmer med författningar, föreskrifter i avtal samt övriga riktlinjer på det perso-
naladministrativa området.  
Vid anställning av personal i arbetsledande ställning, eller som annars har arbetsuppgifter av särskild betydelse, ska beslutsfattaren samråda med närm-
aste högre chef före beslut.  
För lönesättning gäller särskilda rutiner.  
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Upphandlingsärenden  
Den som beslutar om inköp eller träffar avtal om arbeten eller tjänster ansvarar för att upphandlingen sker enligt upphandlingsreglementet. Beslutsfat-
taren ansvarar för att välja den  
upphandlingsform som är lämplig med hänsyn till kravet på affärsmässighet och behovet av samordning.  
Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, dvs. ärendet får inte delas upp i syfte att kringgå befogenhetsbestämmelser. Den som beslutar om 
inköp ansvarar för att varan motsvarar de krav från bl.a. arbetsmiljösynpunkt som ställs på produkter i förvaltningens verksamhet.  
 
Kostnadsansvar  
Beslutsfattaren ska dels förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som beslutet kan innebära, dels beakta anvisningarna för medels-
användning. Beslutsfattaren ska också förvissa sig om att täckning finns i budget.  
 
Facklig samverkan och MBL  
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna enligt Borås Stads samverkansavtal.  
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 Ärende Lagrum Delegat Anvisning 

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

 

   

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

   

1 Avslag på begäran om utlämnande av allmän 
handling till enskild eller annan myndighet, 
uppgift ur sådan handling till myndighet eller 
förbehåll i samband med utlämnande till en-
skild. 

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

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 
 

 

2 Beslut om rättelse, radering och begränsning 
av behandling 

Artiklarna 16-18 
GDPR 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

3 Ansökan om tillstånd till kamerabevakning 11 § kamerabe-
vakningslagen 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

     

  
1.B. Ekonomi  
 

   

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

Chef ekonomi  

2 Skadeersättning till personal och allmänhet  Respektive chef I samråd med överordnad chef  

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

   

 Ärende Lagrum Delegat Anvisning 

1 Tillsvidareanställning av enhetschef Före 
fyllda 67 år. 

32 § AB  
4 § LAS  

Verksamhetschef   
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2 Tillsättning av verksamhetschef 32 § AB  
4 § LAS 

Förvaltningschef   

3 Tillsvidareanställning av övrig personal Före 
fyllda 67 år. 

32 § AB  
4 § LAS 

Respektive chef  

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

5 och 6 §§ LAS  
4 § AB 

Respektive chef  

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

4 § 2 st och 18-20 
§§ LAS  

Förvaltningschef   

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

 Presidiet   

     

 Verkställighetsåtgärder     

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

§ 20 AB Enhetschef/motsv  
Verksamhetschef/ 
motsv  
Förvaltningschef  

 

8 Beslut om stadigvarande förflyttning mot 
den anställdes vilja  

§ 6 mom. 1  
2:a st AB 

Verksamhetschef/ 
motsv  
Förvaltningschef  

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

9 Avstängning  § 10  Förvaltningschef  Skrivelse  

10 Fastställa arbetstidsschema  § 13 mom. 5 AB Enhetschef/motsv  
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  
begäran 
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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 ar-
bete) 

16 Beslut om ledighet  Lag om facklig 
förtroendeman  

HR specialist  
HR chef   
Förvaltningschef  

I enlighet med delegations från Kommunstyrelsen 

17 Beslut om tillfälligt distansarbete  Enhetschef/motsv 
Verksamhetschef/ 
motsv 
Förvaltningschef 

 

18 Beslut om stadigvarande distansarbete  Förvaltningschef  

     

 Lag om Medbestämmande (MBL)/ 
Samverkansavtalet  

   

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

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  
HR specialist  
HR chef  

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

21 Förhandlingar  § 38 MBL Förvaltningschef   

     

 Lagen om anställningsskydd (LAS)     

22 Varsel och underrättelse om avsked eller 
uppsägning av personliga skäl  

§ 30 LAS Förvaltningschef  Skrivelse  
I samråd med HR chef 

23 Beslut om avsked eller uppsägning av per-
sonliga skäl  

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

24 Besked att tidsbegränsad anställning inte 
kommer att fortsätta  

§§ 15–17 LAS Enhetschef/motsv  
Verksamhetschef/ 
motsv  
Förvaltningschef  

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR chef 

 Personalärenden – övrigt     

25 Varsel till facklig organisation att tids-begrän-
sad 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 återanställ-
ning  

§ 32 LAS Verksamhetschef/ 
motsv  
Förvaltningschef  

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR chef 

27 Beslut om högre sysselsättningsgrad  § 25 LAS Enhetschef/motsv  
Verksamhetschef/ 
motsv  
Förvaltningschef  

 

     

 Kurser, konferenser, studie- och tjänste-
resor  

   

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 

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

 Förvaltningschef Förteckning 

     

 Övrigt     

31 Utfärda tjänstgöringsintyg och vitsord    Enhetschef/motsv  
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/ 
motsv  
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  

     

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

   

1 För högst 10 basbelopp   Förvaltningschef  

2 För högst 5 basbelopp   Verksamhetschef  

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

 

5 Beslut om ersättningsanspråk från personal 
och allmänhet  

  Verksamhetschef  
Förvaltningschef 

Efter samråd med Stadens jurister 

6 Infordra och anta anbud för inköp av tjäns-
ter  

  Enhetschef  
Verksamhetschef  
Förvaltningschef 

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

7 Beslut om försäljning av material    Enhetschef  
Verksamhetschef 

Delegation till tjänsteman motsvarande 20 % av bas-
beloppet  

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

  Verksamhetschef  
Förvaltningschef 

 

     

 Uppvaktning av föreningar     

9 Beslut om uppvaktning av föreningar   Ordförande   

     

 2. Ärendehandläggning barn och unga  
 

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

1 Förhandsbedömning om utredning ska inle-
das eller ej 

11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning.  
Delegation för socialsekreterare på sociala jouren gäl-
ler under icke kontorstid 

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

11 kap 1 a § SoL Socialsekreterare 
Socialsekreterare på so-
ciala jouren 
Metodhandledare  
Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren  
under icke kontorstid 

3 Beslut att avvisa/avskriva ärende, ansökan 
eller anmälan  

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

 

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

 

6 Begäran om att annan kommun ska bistå i 
utredningen 

11 kap 4 § SoL Metodhandledare  
Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

  

7 Bifalla, avslå och ompröva vid förändrade 
förhållanden samt upphörande av bistånd i 
form av insatser i hemmet eller öppenvårds-
insatser, kommuninterna insatser 

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning  

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

4 kap 1 § SoL Metodhandledare  
Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 

9 Bifalla, avslå och ompröva vid förändrade 
förhållanden samt upphörande av bistånd i 
form av kontaktfamilj-/kontakt-person/sär-
skild kvalificerad kontaktperson 

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare  
Metodhandledare  
Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 
Socialsekreterares delegation avser kontaktperson/ 
familj  

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

4 kap 1 § SoL Metodhandledare  
Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 
Högst 4 månader, gäller inte varaktig vård 

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

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare på so-
ciala jouren 
Metodhandledare  
Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

Delegation för Socialsekreterare på sociala jouren  
under icke kontorstid 

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

Förteckning  
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Enhetschef Myndighet 

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

4 kap 1 § SoL Metodhandledare  
Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning  

14 Bifalla, avslå och upphörande gällande jour-
lägenhet och övergångsbostad boendesocial 
insats med andrahandskontrakt  
 
 

4 kap 1 § SoL Metodhandledare  
Enhetschef 
Socialsekreterare på so-
ciala jouren 

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

15 Förlängning av utredningstiden  11 kap 2 § SoL  Verksamhetschef   

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

11 kap 4 a, b § 
SoL 

Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

 

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

6 kap 6 § SoL Socialutskott  

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

19 Särskilt övervägande om överflyttning av 
vårdnaden 

6 kap 8 § SoL Socialutskott  

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

6 kap 11 § SoL Metodhandledare Myn-
dighet 
Enhetschef  Familje-
hemsenheten 

Delegationen för enhetschef gäller ersättning enligt 
SKL:s rekommendationer 
Verksamhetschef kan ingå avtal om ersättningar utö-
ver SKL:s rekommendationer 

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

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

Enhetschef på boendet 
Verksamhetschef 

 

22 Teckna hyresavtal avseende bostad åt ensam-
kommande ungdomar 

2 kap 1 § SoL Enhetschef Myndighet 
Enhetschef Stöd och 
boende Ungdom  
 

Se Socialstyrelsens vägledning Socialtjänstens arbete  
med ensamkommande barn s. 42 och 50 
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 Överflyttningar till och mottagande av 
ärenden från annan kommun  

   

23 Beslut om framställning om överflyttning av 
ärende till annan kommun 

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

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

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

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

2a kap 11 § SoL  Socialutskott   

     

33 
26 

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

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Enhetschef Myndighet 
Socialutskott 

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

34 
27 

Begäran om inhibition till kammar-
rätt/Högsta förvaltningsdomstol 

48 § FL Socialutskott  

35 
28  

Begäran om inhibition till kammar-
rätt/Högsta förvaltningsdomstol då socialut-
skottets beslut inte kan avvaktas 

48 § FL Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter Socialutskott 

33, 34, 35 flyttas till sidan 16. Under rubrik Över-
flyttning av ärenden från annan kommun. In ef-
ter nr 25. Ändras till 26, 27, 28.  
 

 Arvoden, ersättningar och avgifter m.m.     

26 
29 

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

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

  

27 
30 

Ersättning för resor/umgängesresor utöver 
högsta omkostnadsersättning 

4 kap 1-2 §§ SoL 
 

Metodhandledare  
Familjehemsenheten 
Enhetschef Myndighet 
Enhetschef  Familje-
hemsenheten 

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per barn 
och kalenderår 
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28 
31 

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

4 kap 1-2 §§ SoL 
 

Familjehemssekreterare 
Familjehemsenheten 
Metodhandledare  
Enhetschef  Familje-
hemenheten 

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per barn 
och kalenderår 
 
 

29 
32 

Tillfälligt förhöjd omkostnadsersättning, utö-
ver gällande avtal, till barn och unga vid pla-
cering under placeringstiden, omplacering el-
ler flyttning från familjehem eller hem för 
vård och boende 

4 kap 1-2 §§ SoL 
 

Familjehemssekreterare 
Familjehemsenheten 
Metodhandledare  
Enhetschef  Familje-
hemenheten 

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per barn 
och kalenderår 
 
 

30 
33 

Omkostnadsersättning till familjehem med 
belopp över 24 % av basbeloppet 

4 kap 1-2 §§ SoL 
 

Metodhandledare  
Familjehemsenheten 
Enhetschef  Familje-
hemsenheten 

Gäller vid akuta placeringar i avvaktan på nästkom-
mande utskott 

31 
34 

Övriga omkostnader till familjehem/jour-
hem/enskilt hem utöver gällande avtal 

 Enhetschef Familjehem-
senheten  
Verksamhetschef 

Enhetschefens delegation gäller motsvarande ett in-
komstbortfall av tjänst under högst ett år, övriga 
ärenden beslutas av verksamhetschef 

32 
35 

a) Arvode och omkostnadsersättning tillkon-
taktperson/kontaktfamilj eller umgänges-
stödjare. Enligt anvisningar och riktlinjer 
b) Arvode och omkostnadsersättning tillkva-
lificerad kontaktperson. Enligt anvisningar 
och riktlinjer  
c) Arvode och omkostnadsersättning tillkon-
taktperson/kontaktfamilj. Utöver anvis-
ningar och riktlinjer 

 3 kap 6 b § SoL a) Familjehems-sekrete-
rare 
b) Metodhandledare Fa-
miljehemsenheten 
c) Enhetschef Familje-
hemsenheten 

c) Beslut över SKL:s rekommendationer 

33 
36 

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

8 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandlare Familje-
hemsenheten 
Enhetschef Myndighet 

 

34 
37 

Fastställa ersättning till särskild förordnad 
vårdnadshavare 

 Familjehemssekreterare 
Metodhandledare  
Familjehemsenheten 

Enligt de ersättningsnivåer som gäller för gode män i  
Borås Stad  
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Enhetschef  Familje-
hemsenheten 

     

 Återkrav av kostnader och avgifter m.m.     

35 
38 

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

 

36 
39 

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

9 kap 3 § SoL  Socialutskott   

     

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

 

   

 Vård enligt LVU     

1 Beslut om omedelbart omhändertagande av 
barn och unga 

6 § 1 och 2 st 
LVU 

Socialutskott  

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

6 § 1 och 2 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter Socialutskott 

Skrivelse    

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

9 § 3 st LVU  Socialutskott  

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

9 § 3 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter Socialutskott 

Skrivelse  

5 Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten 
om vård 

4 § LVU Socialutskott  

6 Begäran om förlängd tid för ansökan om 
vård 

8 § LVU Metodhandledare  
Myndighet 
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Enhetschef Myndighet 

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

32 § 1 st LVU Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

 

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

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

Beslut har endast nämnden eller dess ordförande rätt 
att fatta 

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

11 § 1 och 2 st 
LVU 

Socialutskott  

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

11 § 3 st LVU 
 

 

Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter Socialutskott 

 

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

43 § 2 LVU Socialutskott  

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

43§ 2 LVU Socialsekreterare sociala 
jouren 
Metodhandledare  
Myndighet 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 
 

 

Bilaga 1. Förteckning över behöriga delegater.  
 
 Delegat: Helle Lund, Ulrika Djerf, Barbara  
Liikaluoma Berger, Malin Lindelöf, Josephine 
Apelqvist, Eva Hultqvist, Melissa Avdic, Marie 
Strandberg, Sara Jönsson, Eva Eriksson, Marianne 
Gunnarsson, Maria Trygg, Rebecca Albert, Anders 
Elf och Agneta Kettil.  
 
 
Följande namngivna personer får fatta beslut på  
sociala jouren under icke kontorstid: 
Marie-Louise Olsson, Camilla Sannholm, Hanna 
Bäckman och Christina Johansson Törngren.  
Socialsekreterare inom sociala jouren anges enligt 
förteckning.  
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13 Beslut om hur den unges umgänge med 
vårdnadshavare och förälder som har um-
gänge reglerat genom dom eller avtal ska ut-
övas. När överenskommelse inte kan nås 
med föräldern eller vårdnadshavaren i avvak-
tan på nämndens beslut 

14 § 2 st p 1 LVU 
 

Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter Socialutskott 

 

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

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

 

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

14 § 3 st LVU Socialutskott   

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

13 § 2 st LVU Socialutskott  

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

13 § 3 st LVU Socialutskott  

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

     

 Flyttningsförbud     

19 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud samt att 
tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra 

27 § 2 st och 30 § 
2 st LVU 

Socialutskott  

20 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud samt att 
tillfälligt flyttningsförbud ska upphöra då ut-
skottets beslut inte kan avvaktas 

27 § 2 st och 30 § 
2 st LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter Socialutskott 

 

21 Ansökan hos Förvaltningsrätten om flytt-
ningsförbud 

25 § LVU Socialutskott  

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

31 § LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter Socialutskott 

 



21 
 

23 Övervägande om flyttningsförbud fortfa-
rande behövs 

26 § 1 st LVU Socialutskott  

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

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

26 § 2 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter Socialutskott 

 

     

 Överflyttning av vårdnad     

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

13 § 3 st LVU Socialutskott Individ- 
och familjeomsorgs-
nämnd 

  

     

 Förebyggande insatser enligt LVU     

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

22 § 1 st p 1 LVU Socialutskott  

28 Delta i behandling i öppna former inom so-
cialtjänstlagen 

22 § 1 st p 2 LVU Socialutskott  

29 Prövning av förebyggande insats ska upp-
höra 

22 § 2 st LVU  
13 § 3 st LVU 

Socialutskott  

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

Socialutskott  

     

  
2. B. Föräldrabalken och adoptioner 
 

   

 Faderskap och föräldraskap     

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

2 kap 1 och 9 §§ 
FB 

Socialassistent  
Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  Familjerät-
ten 

Socialassistent har delegation på faderskapsärenden 
som gäller S-protokoll 
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2 Utreda om det kan antas att en kvinna ska 
anses som förälder 

2 kap 8a och 9 §§ 
FB 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  Familjerät-
ten 

 

3 Godkänna faderskapsbekräftelse och föräld-
raskapsbekräftelse 

1 kap 4 § FB  
1 kap 9 § FB 
 

Socialassistent 
Familjerättssekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

Socialassistent har delegation på faderskapsärenden 
som gäller S-protokoll 

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

2 kap 9 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 
 

Innebörden av denna är samma som 6.  
 
Punkt 4 tas bort helt.  

5 4 Beslut om rättsgenetisk undersökning 2 kap 6 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

6 5 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

7 6 Att för barnets räkning väcka och föra talan i 
domstol för fastställelse av faderskap 

3 kap 5 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

7 
 
 
 
 

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

5 kap 2 § SOF Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

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

   

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

6 kap 6, 14a, 15a, 
17a §§ FB 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

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

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

 

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

6 kap 19 § FB Metodhandledare  
Enhetschef för Familje-
rätten 

 

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

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

 

12 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i 
form av umgängesstödjare 
Förpröva/utreda barns umgänge med närstå-
ende.  

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

 

13 Fatta beslut om vissa åtgärder mot en av 
utan vårdnadshavarnas vilja samtycke 

6 kap 13 a § FB Socialutskott  

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

6 kap 19 och 20 
§§ FB 
6 § Personutred-
ning i Brottmål 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

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

 

16 Bifalla, avslå och ta beslut om upphörande 
av bistånd i form av kontaktperson (vid 

3 kap 6 § SoL 
4 kap 1 § SoL 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
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hämtning och lämning samt närvaro under 
umgänge) vid umgänge 

Enhetschef Familjerät-
ten 

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

3 kap 6 b § SoL a) Familjerättssekrete-
rare 
b) Metodhandledare el-
ler enhetschef 

 

     

 Samarbetssamtal     

18 Att efter förordnande av domstol avge ytt-
rande om samarbetssamtal. 
Att genomföra domstolens beslut om samar-
betssamtal.  

6 kap 18 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef Familjerät-
ten  

 

     

 Placering av barn över nationsgränserna     

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

6 kap 11a § SoL Socialutskott  

20  Placera ett barn i ett annat land 
 

6 kap 11b § SoL Socialutskott  

  
 

   

 Adoptioner     

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

6 kap 12 § SoL Socialutskott  

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

23 Nämndens samtycke till fortsatt adoptions-
förfarande vid samtycke 

6 kap 14 § SoL Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

24 Nämndens samtycke till fortsatt adoptions-
förfarande vid ej samtycke 

6 kap 14 § SoL Socialutskott  

25 Yttrande avseende adoption  Lämna adopt-
ionsutredning till domstol 

4 kap 14 § FB Familjerättssekreterare   
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Metodhandledare, famil-
jerätten 
Enhetschef Familjerät-
ten 

26 Att utse handläggare till att genomföra en ad-
optionsutredning  
 

4 kap 14 § FB Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 

 

 3. Ärendehandläggning vuxna  
 

   

1 Förhandsbedömning om utredning ska inle-
das eller ej  
 

11 kap 1 § SoL  Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  Myndighet 
Verksamhetschef 

Förteckning  
Ansökan av part måste alltid utredas 

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

Ex: Vid återtagen ansökan vid utebliven 
medverkan 

3 Bifalla/avslå och upphörande av Beslut om 
bistånd i form av kontakt-person/ upphö-
rande av bistånd  

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  

4 Beslut om arvode och omkostnads-ersätt-
ning till kontaktperson  

  Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

Sveriges Kommuners och Landstings Regioner 
(SKL)(SKR) cirkulär 

5 Beslut om  Bifalla, avslå och upphörande av 
bistånd i form av interna öppenvårds-insat-
ser/ upphörande av bistånd, kommuninterna 
insatser   

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  

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

  Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  
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7 Bifalla, avslå och upphörande Beslut om av 
bistånd i form av jourlägenhet / träningslä-
genhet  

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare sociala 
jouren  
Metodhandledare  
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  
Delegation för socialsekreterare Sociala jouren gäller 
under icke kontorstid 
 

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

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

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

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

4 kap 1 § SoL  Enhetschef Myndighet 
 

Förteckning  
 

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

4 kap 1 § SoL  Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  

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

4 kap 1 § SoL  Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  
 
 

     

 Återkrav av kostnader, avgifter    

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

9 kap 4 § SoL  Metodhandledare  
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  
Förvaltningschef  
 

Förteckning  

     

 Ersättningar för uppehälle för vuxna    

13 Beslut om att ta ut ersättning (avgift) för up-
pehälle vid vård i familjehem eller i hem för 
vård och boende/öppenvård eller andra bi-
ståndsbedömda boenden  

8 kap 1 § 1 st SoL  
6 kap 1 § SoF  

Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  
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 Överflyttningar till och mottagande av 
ärenden från annan kommun  

   

14 Beslut om framställning om överflyttning av 
ärende till annan socialnämnd  

16 kap 1 § SoL  Enhetschef  
Verksamhetschef 
  

Förteckning  

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

16 kap 1 § SoL  Enhetschef  
Verksamhetschef  
  

Skrivelse  

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

16 kap 1 § 3 st 
SoL  

Socialutskott  Protokoll  

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

 Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter Socialutskott 

Protokoll 

     

  
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 Myndighet 
Verksamhetschef 

Förteckning 
Delegation för socialsekreterare på sociala jouren gäl-
ler under icke kontorstid 

2 Beslut om läkarundersökning samt utse lä-
kare för undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare sociala 
jouren 
Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef Myndighet 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren gäl-
ler under icke kontorstid 

3 Beslut om omedelbart omhändertagande 13 § LVM Socialutskott 
 

Protokoll  

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

13 § LVM Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 

Skrivelse  
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Ledamöter Socialutskott 

5 Beslut om att omedelbart omhändertagande 
ska upphöra 

18 b § LVM Socialutskott Protokoll 

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

 Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter Socialutskott 

Protokoll 

7 Ansökan om vård enligt LVM 11 § LVM Socialutskott Protokoll 
 

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

45 § LVM Socialsekreterare sociala 
jouren  
Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef 
Verksamhetschef  

Beslutsrätt för socialsekreterare på sociala jouren gäl-
ler under icke kontorstid  
Delegation för socialsekreterare Sociala jouren gäller 
under icke kontorstid  
 
 

9 Beslut om att begära polishandräckning för 
inställelse till vårdinstitution 

45 § LVM Socialsekreterare sociala 
jouren  
Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef 
Verksamhetschef  
 

Delegation för socialsekreterare Sociala jouren gäller 
under icke kontorstid  
 
Övrigt nedan tas bort!  
 
Bilaga 1. Förteckning över behöriga delegater. Se 
mappen.  
 
Följande namngivna personer får fatta beslut på  
Sociala jouren under icke kontorstid: 
Eeva-Liisa Sadinmäki, Marie-Louise Olsson, Camilla 
Sannholm, Hanna Bäckman, Christina Johansson. 
 
I fall av avsaknad av delegat:  
Johan Andersson, Rebecca Albert, Vanja Myrén. 

     

 4. Lex Sarah, Lex Maria, Lex Maja     
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1 Utredning, bedömning och beslut om ej 
missförhållande, påtaglig risk för missförhål-
landen och missförhållande inom individ- 
och familjeomsorgen 

 14 kap 6 § SoL Socialt ansvarig samord-
nare, SAS 
Kvalitet- och utveck-
lingschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef  
 

  
 

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

14 kap 6 § SoL Verksamhetsutvecklare  

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

14 kap 7 § SoL Individ- och familje-
omsorgsnämnden 

 

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

 Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter Socialutskott 

Skrivelse 

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

6 kap 4 § LYHS  MAS  
  

Skrivelse  

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

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

MAS  
  

Skrivelse  

7 Informera kontrollmyndighet för djurskydd 
eller polismyndighet om att ett djur vanvår-
das  

SFS 2018:1194 
(Lex Maja)  

Socialsekreterare   

     

  
5. Överklaganden, yttranden m.m.  
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1 Överklaganden av och yttrande i ärenden 
enligt FL, SoL, LVU och LVM 

   

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

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott  I avvaktan på Socialutskottets beslut; ordförande,  
1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande 

3 Yttrande till Förvaltningsrätt och i förekom-
mande fall till Kammarrätt/Högsta förvalt-
ningsdomstol över enskilds överklagande av 
nämndens beslut om umgänge eller hemlig-
hållande av vistelseort enligt LVU med yr-
kanden att rätten med fastställande av nämn-
dens beslut lämnar överklagandet utan bifall 

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

 Socialutskott  

4 Yttrande till Förvaltningsrätt och i förekom-
mande fall till Kammarrätt/Högsta förvalt-
ningsdomstol över enskilds överklagande av 
nämndens beslut om fortsatt vård enligt 2 el-
ler 3 §§ LVU eller förebyggande insats enligt 
22 § LVU med yrkande att rätten med fast-
ställande av nämndens beslut lämnar över-
klagandet utan bifall 

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

 Socialutskott  

5 Yttrande till Förvaltningsrätt och i förekom-
mande fall Kammarrätt/Högsta förvaltnings-
domstol över enskilds överklagande av 

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

 Socialutskott  
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nämndens beslut om fortsatt flyttningsför-
bud enligt LVU med yrkande att rätten med 
fastställande av nämndens beslut lämnar 
överklagandet utan bifall 

     

 Yttrande till myndighet     

6 Beslut att ompröva, alternativt inte ompröva 
ett beslut  
 

37-39 §§ FL  Delegat i ursprungs-be-
slutet  

Förteckning 

7 Rättelse av beslut 36 § FL Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

Förteckning 

8 Beslut att avvisa överklaganden som har 
kommit in för sent 

45 § FL  Delegat i ursprungs-be-
slutet  

 

     

9 Yttrande till Förvaltningsdomstol i överkla-
gade ärenden 

Lagrum i ur-
sprungsbeslutet 

Delegat i ursprungs-be-
slutet 

 

10  Överklaga och i förekommande fall begära 
inhibition av beslut 

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

 

11 Överklaga Migrationsverkets beslut gällande 
statlig ersättning  

29 a § Förord-
ningen om statlig 
ersättning  

Enhetschef Myndighet  Ny punkt nr 11.  
 

 Yttrande till allmän domstol enligt 
Brottsbalken  

   

11 
12 

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

32 kap 1 och 2 §§ 
BrB  

Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

12 
13 

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

31 kap 2 § BrB  Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 

     

 Yttrande till åklagarmyndigheten mm     
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13 
14 

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

46 § LVM Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

Förteckning 

14 
15 

Lämna upplysningar och/eller förslag på åt-
gärder till domstol, åklagare och frivårds-
myndighet 

6 § Lag om  
särskild person-
utredning i brotts-
mål 

Socialassistent  
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Förteckning 
Socialassistents delegation gäller att lämna upplys-
ningar 

15 
16 

Yttrande till passmyndighet om utfärdande 
av pass utan vårdnadshavarens samtycke 

11 § Passlagen Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

16 
17 

Yttrande till tingsrätt avseende god man eller 
förvaltare 

11 kap 16 § FB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

  
 
 

   

 Anmälan enligt Socialtjänstförordningen     

17 
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 egen-
dom 

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Skrivelse 

18 
19 

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

5 kap 2 § SoF Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

     

 Yttrande lagen om personnamn    

19 
20 

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

Familjerättssekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerät-
ten 
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 Yttrande till IVO över ej verkställda be-
slut  

   

20 
21 

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

     

 Anmälningar, yttrande och underrättelser 
till andra myndigheter och verksamheter  

 
 
 

  

21 
22 

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

106 kap 6 § SFB 
16 kap 18 § SFB  
 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet  
Individ- och familje-
omsorgsnämnd 

Ändring till nämnden med hänvisning till 10 kap 5 § 
SoL som anger förbud mot delegation  
 
Punkten tas bort.  

22 
23 

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

106 kap 8 § SFB 
16 kap 18 § SFB 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

23 
24 

Anmälan till Försäkringskassan om att 
nämnden ska uppbära en del av sjukpenning 
för den som bereds vård HVB-hem eller fa-
miljehem enligt SoL som ger vård och be-
handling 

106 kap 13 § SFB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

     

 Anmälningar till polismyndighet     

24 
25 

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

10 kap 21-23 §§ 
OSL 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

25 
26 

Beslut om polisanmälan angående brott mot 
den egna verksamheten 

12 kap 10 § SoL Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

     

 Lagen om förordningen om offentligt bi-
träde  
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26 
27 

Anmälan om behov av offentligt biträde   3 § Lagen om of-
fentligt biträde 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

27 
28 

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

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

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

     

 Smittskyddslagen     

28 
29 

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

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

29 
30 

Anmälningsskyldighet enligt smittskyddsla-
gen 

6 kap 12 § Smitt-
skydds-lagen 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

     

 Centrala studiestödsnämnden     

30 
31 

Rätt att ansöka hos Centrala studiestöds-
nämnden att studiehjälp för en omyndig stu-
derande betalas ut till nämnden 

2 kap 33 § Studie-
stöds-förord-
ningen 

Socialsekreterare  
Familjehemssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

  

     

 Ombud    

31 
32 

Beslut att avvisa ombud 14 § FL Metodhandledare 
Enhetschef 
Verksamhetschef 

 

     

 Jäv     

32 
33 

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

6 kap § 30 KL Enhetschef 
Verksamhetschef  
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 Överklagande avseende överflyttning av 
ärenden  

   

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

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Enhetschef Myndighet 
Socialutskott 

Beslut av enhetschef tas då Socialutskott ej kan in-
väntas. Beslut av enhetschef anmäls till nästkom-
mande Socialutskott.  

34 Begäran om inhibition till kammar-
rätt/Högsta förvaltningsdomstol 

48 § FL Socialutskott  

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

48 § FL Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter Socialutskott 

33, 34, 35 flyttas till sidan 15. Under rubrik Över-
flyttning av ärenden från annan kommun. In ef-
ter nr 25. Ändras till 26, 27, 28.  
Gör om hela numreringen för stycket  
5. Överklaganden yttranden med mera.  

     

 Tillsynsärenden     

36 
34 

Underrättelse och utlämnande av begärd in-
formation till IVO 

13 kap 5 § SoL Socialutskott Gäller individärenden 

37 
35 

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

Gäller individärenden  

38 
36 

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

 Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamöter Socialutskott 

Skrivelse  

39 
37 

Yttrande till tillsynsmyndighet (inte i indi-
vidärenden) 

 Enhetschef I samråd med områdeschef verksamhetschef  

     

 Körkortsärenden    

40 
38 

Yttrande till transportstyrelsen i körkortsä-
renden 

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

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

Förteckning  

     



36 
 

 Vapenlagen     

41 
39 

Yttranden i ärenden rörande vapenlagen, po-
lismyndighet  

RPSFS  Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Förteckning  

     

 Yttrande till Hemvärnet    

42 
40 

Avge yttrande 5 § Hemvärnsför-
ordningen 
1997:146 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  
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Attest- och utanordningsrätt  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att förvaltningschefen utses till 

beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde. Till förvaltningschefen 

delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente.         

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att lämna nedanstående 

attesträtt för 2020-01-01 – 2022-12-31 för Individ- och familjeomsorgsnämnden.  

Förvaltningschefen utses till beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde. 

Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt 

kommunens attestreglemente.                

Beslutsunderlag 

1. Attestantförteckning 2020                                 

Samverkan 

Ärendet har 2020-01-16 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering.  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f Förvaltningschef 
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Uppföljning av miljöledningssystem 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta att lägga uppföljningen 
av miljöledningssystemet till handlingarna samt att skicka denna till Miljö- och 
konsumentnämnden.         

Sammanfattning  

I Uppföljning av miljöledningssystemet för 2019, ges en kort redovisning av 
miljöarbetet under året.      
Handlingsplanen följs upp kortfattat. Här redovisas även nämndens resultat 
utifrån Borås Stads miljömål samt vilka åtgärder nämnden har gjort utifrån 
klimatkompensationsavgiften.            

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av miljöledningssystem 2019                                 

Samverkan 

Ärendet har 2020-01-16 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Miljöförvaltningen, MF.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f Förvaltningschef 
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Inledning 
Nämnden arbetar aktivt med olika miljöåtgärder och ger nedan en sammanfattande bild av vad som 

gjorts under 2019. I början av året fastställde nämnden ett miljöledningssystem med en handlingsplan 

för olika miljöåtgärder. En stor andel av medarbetarna har gått miljöutbildning och en ökad 

medvetenhet kan märkas. Nämndens ledamöter har under året haft en miljöutbildning. Under hösten 

2019 har nämndsekreteraren fått uppdraget som miljökoordinator. En första uppföljning av den 

uppställda handlingsplanen görs nu i januari 2020. I miljörapporten redovisas även nämndens resultat 

utifrån Borås stads miljömål och vilka åtgärder som gjorts utifrån klimatkompensationsavgiften. 

 

Borås stads miljömål 
Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom 
miljöområdet 
1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Nej  Nej  Nej 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Ja 

Kommentar 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har i januari 2019 antagit ett miljöledningssystem som inte är 
certifierat. En kartläggning har genomförts och även en rangordning av de områden där den största 
miljöpåverkan sker. Utifrån detta finns en handlingsplan framtagen. De två områden som bedöms ha 
störst miljöpåverkan för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är pappersförbrukning och resor 
som görs i tjänsten. Dessa områden fokuseras även i handlingsplanen. 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer 
Utfall 
2017 

Utfall 2018 Utfall 2019 

Andel anställda som genomgått en miljöutbildning, 
som inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

59% 66% 72% 

Kommentar Flera enheter har anmält nyanställda och även övriga medarbetare till miljöutbildning under våren. 
Ytterligare ett antal kommer att gå under hösten 2019. Förvaltningsledningen har samtliga deltagit i en utbildning 
som gavs för nämnden. 

Andel förtroendevalda (ledamöter  och ersättare) 
som genomgått en miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

 9% 86% 

Kommentar Den 21 maj 2019 hade nämnden en miljöutbildning som flertalet av nämndens ledamöter 
deltog i. Nyanställda och anställda som inte har gått miljöutbildningen utbildas fortlöpande. På grund av 
personalomsättningen i verksamheterna är en exakt siffra svår att redovisa. 
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Klimatkompensation för resor med bil och flyg 
Kommunstyrelsen har i februari 2013 beslutat att kommunala nämnder ska klimatkompensera resor 

som görs med bil och flyg. Klimatkompensationen är 1,5 kr/kg koldioxid. För Individ- och 

familjeomsorgsnämnden utgör klimatavgiften för 2019 49.394 kr, baserat på resor som gjorts under 

2017. 

 

Miljöåtgärder 2019: Licenskostnad för 2 skype-enheter 43 200 kr. 

Inköp av puck för att förbättra ljudkvaliteten vid skype-möten 1 000 kr.  

Nämnden har gjort redovisningsbara miljöåtgärder för 44 200. 

I övrigt görs insatser i form av skypeutbildningar, rutiner för källsortering med mera utifrån 

handlingsplan i Miljöledningssystemet. 

 

2018 investerades i två basenheter för videokonferenser/skypemöten. Nämndens syfte var  att minska 

antalet bil- och flygresor till behandlingshem, familjehem, möten samt konferenser. En basenhet är 

placerad på Österlånggatan 64 och en på Österlånggatan 74.  

Licensavgiften för en basenhet är 1800 kr/månad. 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden handlingsplan utifrån 

miljöledningssystemet 

Mål Aktivitet Genomfört 2019 

1. Öka medarbetarnas 

medvetande om 

miljöeffekter 

Miljöutbildning 

Dialog på APT 

Ca 70 medarbetar utbildade 2019 

Utbildning för nämnden 

 

2. Minska 

pappersförbrukning 

Dubbelsidiga utskrifter 

Korrespondens intern via e-post 

Mäta papperskopior 

Utskotthandlingar i Ciceron 

 

Rutin och rekommendation för 

dubbelsidig utskrift och säker 

utskrift finns. 

Processen för att hantera/göra 

utskick av utskottshandlingar i 

Ciceron är inledd 

3. Minska avfall Källsortering i köken 

Minimera engångsartiklar 

Källsortering sker i de större 

kontorens lokaler. 

4. Färre resor med bil Använda skypemöten 

Använda el-cykel då detta är 

möjligt 

Flera skype-utbildningar har 

gjorts 

En grupp särskilt intresserade av 

skype inom olika enheter har 

bildats som stödanvändare 

Puckar, högtalarredskap för att 

underlätta skypemöten har 

inköpts. 

5. Minska 

energiförbrukning 

Se över belysning/alt. 

Automatisk släckning 

Återstår att arbeta med under 

2020 
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Yttrande över remiss: Utredning om engångsartiklar 

(Budgetuppdrag 2018) 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka remissen med förslag att 
Kommunfullmäktige ger berörda nämnder i uppdrag att införa de föreslagna 
åtgärderna för att minska onödig användning av engångsartiklar.  

I sitt svar uttrycker nämnden att nämnderna ska ges mandat att själva utforma 
genomförande och omfattning av de föreslagna åtgärderna.   

Ärendet i sin helhet 

I Budget 2018 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda minskning av 
engångsartiklar. Syftet med utredningen var att identifiera de områden där 
engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska. 
 
I mars 2019 beslutade EU-parlamentet att förbjuda flera engångsartiklar i plast i 
syfte att minska nedskräpningen. 
 
Engångsartiklar finns i de flesta av kommunens verksamheter. Vissa åtgärder är 
enkla att genomföra och vissa projekt kräver en budget för att vara möjliga att 
genomföra. I många fall handlar det om beteendeförändringar och i vissa fall 
krävs praktiska och strukturella förutsättningar för att skapa en förändring.    
 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige ska ge vissa uttalade nämnder i 
uppdrag att införa de föreslagna åtgärderna för att minska användningen av 
engångsartiklar.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden får utifrån utredningen, i uppdrag att göra 
följande åtgärder: 
  

 Ta bort eventuella vattendunkar som finns på en del kontor. Om personalen 
önskar kolsyrat vatten går det att installera en kolsyramaskin kopplad till 
vattensystemet. 

 Skriva ut dubbelsidigt och införa rutin på ”Utskrift väntar”. 

 Minska antalet soppåsar genom att plocka bort papperskorgar, alternativt 
tömningen av dem, i kontorsutrymmen från lokalvårdarnas uppdrag. Istället kan 
tjänstepersoner själva slänga sitt avfall i sorteringsmöbler i gemensamma 
utrymmen. Sorteringskärlen bör vara små, för då uppmanas de flesta att sortera 
rätt och kärlet hinner bli fullt innan det töms. 

 Ta bort vattenmuggarna på toaletterna för att minska onödig användning av  
plast som används en gång.  
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Nämnden anser att de åtgärder som föreslagits för Individ- och 
familjeomsorgsnämndens olika verksamheter i stort är relevanta och möjliga att 
genomföra. Nämnden anser dock att det ska finnas möjlighet och handlingsutrymme 
för nämnderna att anpassa och genomföra åtgärderna på ett sätt och med en tidsplan 
som blir funktionellt för verksamheternas och nämndernas olika karaktär. Vissa av 
åtgärderna är redan på gång att genomföras och andra kräver mer förberedelse.  
 
Ett exempel där nämnden behöver utrymme för egna anpassningar, är förslaget till 
att minska antalet papperskorgar. Nämnden har flera boende och mottagningar med 
besök, där det behöver finnas papperskorgar. Papperskorgar på kontor kan däremot 
bli färre och/eller att tömning av dessa inte sker lika ofta.  Det finns säkert liknande 
exempel inom andra nämnder där en anpassning till såväl verksamhetens karaktär 
och förutsättningar som tidsplanen för genomförandet behöver göras.  
 
De föreslagna åtgärderna för att minska engångsartiklar bör inte ge merkostnader om 
de genomförs på ett för verksamheten anpassat sätt.  
 
Nämnden anser det är bra att onödig användning av engångsartiklar 
uppmärksammas och att det är viktigt att kommunens olika verksamheter bidrar till 
detta. Nämnden vill därför tillstyrka remissen med de reservationer kring 
handlingsutrymme och utrymme att anpassa olika åtgärder som anges.  
 
När det gäller ett fortsatt arbete med att ta fram vilka detaljerade aktiviteter som ska 
genomföras bör emellertid respektive nämnd  framöver få utrymme ta fram förslag 
på och besluta om vad och när olika åtgärder ska göras Ett tillvägagångssätt som är 
mer i linje med tillitsbaserad styrning. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad                              

Samverkan 

Ärendet har 2020-01-16 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen. ks.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Sammanfattning 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 att en utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar ska genomföras av Kommunstyrelsen. Syftet 
med utredningen är att identifiera områden där engångsartiklar används och ge 
förslag på metoder för hur de kan minska.  

 

Engångsartiklar finns de flesta av kommunens verksamheter. Vissa åtgärder är 
enkla att genomföra och vissa projekt kräver en budget för att vara möjliga att 
genomföra. I många fall handlar det om beteendeförändringar och i vissa fall 
krävs praktiska förutsättningar för att skapa en förändring. Utredningen föreslår 
bland annat att Vård- och Äldreförvaltningen deltar i avfallsförebyggande 
projekt för att se över användning av engångsartiklar som plasthandskar, 
haklappar och draglakan. I kommunens cafeterior kan engångsmuggar plockas 
bort till förmån för flergångs. Koncerninköp kan ställa krav i upphandlingar på 
exempelvis minskad mängd emballage och förpackningar. 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

1 Bakgrund 
335 miljoner ton plast produceras årligen i världen och av detta är ungefär 40 
procent tillverkade för att användas bara en gång. Att tillverka plast är 
energikrävande och påverkar klimatet negativt. Det är en stor källa till 
nedskräpning och bidrar till spridning av mikroplaster och även kemikalier som 
tillsätts plasten och ger den dess egenskaper. I naturen bryts plast ned mycket 
långsamt och skadar många fåglar och däggdjur som fastnar i eller äter plasten. 
Omkring 150 miljoner ton plast flyter omkring i haven och plastmängderna 
under ytan ökar i snabb takt. Om inte nedskräpningen minskar beräknas det 
finnas mer plast än fisk i världshaven år 2050. Engångsartiklar av plast är det 
vanligaste skräpet i haven. 
 
Plast är billigt och praktiskt att använda, vilket gör att det erbjuds 
engångsartiklar av plast överallt. Förändrade konsumtionsmönster i samhället 
har gjort att det äts och dricks på språng och förpackningar och plastartiklar 
används därför bara en kort stund. Affärsmodeller bygger många gånger på att 
det är billigare att ta med sig till exempel kaffet i en engångsmugg än att sitta 
kvar och dricka ur en återanvändbar mugg. För att vända denna utveckling 
krävs både medvetna konsumenter och producenter, samt styrmedel som 
samverkar genom hela kedjan från råvaruutvinning till produktion och 
konsumtion.  
 
I mars 2019 beslutade EU-parlamentet att förbjuda flera engångsartiklar i plast i 
syfte att minska nedskräpningen. Sedan 1 juni 2017 är verksamheter och aktörer 
i Sverige som tillhandahåller plastbärkassar skyldiga att informera sina kunder 
om plastens påverkan på miljön. Försäljningen har sedan dess minskat drastiskt, 
vilket visar att politiska styrmedel gör nytta. Under 2019 ska regeringen tillsätta 
en utredning för att utreda förbud mot onödiga plastartiklar. Detta ska leda till 
ny lagstiftning från 1 januari 2022 samt en avgift/skatt på engångsartiklar. 
Sverige ska dessutom vara pådrivare inom EU för utfasning av engångsplast. 
 
Under 2019 ska Boråsregionen påbörja arbetet med att ta fram en gemensam 
avfallsplan för Sjuhäradskommunerna och mycket av arbetet kommer fokusera 
på avfallsförebyggande åtgärder. 
 

2 Uppdrag och syfte 
I Budget 2018 gavs Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda minskning av 
engångsartiklar. Syftet med utredningen är att identifiera de områden där 
engångsartiklar används och ge förslag på metoder för hur de kan minska.  
 

3 Förslag till metoder, verktyg och projekt 
Kommunala styrdokument 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige formulerar målsättning för 
minskning av engångsartiklar och plast i kommunen. Det är ett viktigt 
styrmedel för att nedan beskrivet arbete ska bli av. 
 
Ansvar: Kommunfullmäktige 
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Cafeterior och lunchrestauranger 
På restauranger och caféer erbjuds många gånger engångsprodukter för att 
kunderna ska kunna ta mat och dryck med sig. Detta ger stora avfallsmängder 
för verksamheterna. Det är betydligt bättre för miljön att använda 
flergångsservis.  
 
Att dricka kaffe ur en porslinsmugg är bättre för miljön än att dricka ur en 
engångsmugg1. Tillverkningen av flergångsartiklar i glas eller porslin har större 
klimatpåverkan än tillverkning av motsvarande engångsartiklar i papper eller 
plast. Diskning av dricksglas och porslinsmuggar har lägre klimatpåverkan än 
vad tillverkningsprocessen för motsvarande engångsartiklar har. Efter ett visst 
antal användningscykler är därför den totala klimatpåverkan från användning av 
glas och porslinskoppar lägre än om engångsartiklar används. En porslinsmugg 
används i storleksordning ett par tusen gånger. Efter 60-70 användningar har 
den ”tjänat in” pappersmuggens miljöpåverkan. Är engångsmuggen av plast har 
porslinsmuggen lägre miljöpåverkan än engångsmuggen redan vid 16 
användningar.  
 
Utredningen föreslår att; 

- engångsmuggar i kommunens cafeterior tas bort 
- matgäster ska uppmuntras att ta med egen matlåda. Detta är enkelt om 

uppläggningen av mat sker ute i serveringen. Om uppläggning av mat 
sker inne i köket kan pantsystem för matlådor införas. Det innebär att 
gästen kan köpa en flergångsmatlåda som hen lämnar in i disken nästa 
gång hen kommer och köper mat och får med sig i ren låda. Detta för 
att uppfylla hygienkrav i livsmedelslagstiftningen.  

- automatiskt kvitton tas bort. Erbjud istället digitala kvitton. 
- inte förpacka smörgåsar och bakverk i engångsmaterial. Använd istället 

kupor som skydd över livsmedlen.  
- endast kranvatten ska serveras. Borås har ett fantastiskt kranvatten och 

därför bör inte flaskvatten serveras. 
- Borås Stad uppmuntrar även privata restauranger och caféer att erbjuda 

varm dryck i egen mugg och lunch i medhavd matlåda. Rabatt kan ges 
på detta. 

 
Ansvar: Servicenämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
 
Avfallsförebyggande projekt inom kärnverksamheterna äldreomsorgen, 
förskola och skola 
Göteborg Stad har genomfört framgångsrika avfallsförebyggande projekt inom 
de flera områden där staden är verksam. Syftet med projekten har varit att 
minska avfallet och därmed påverkan på klimat och miljö. Genom att identifiera 
hur och var avfallet uppstår har kostnaderna för engångsartiklar, livsmedel och 
avfallshantering minskat. Engångsprodukter står för en stor del av det totala 
avfallet. Lokaler har börjat nyttjats effektivare och arbetsmiljön förbättrats som 
en positiv bieffekt av deras arbete. Kostnaderna för inköp och avfall minskade 
och mer resurser kunde läggas på kärnverksamheten. 
 
 
 

                                                      
1 Stockholms läns landsting 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

Äldreomsorgen 
Inom ett pilotprojekt på ett äldreboende i Göteborgs Stad minskades 
matavfallet med 23 procent och restavfallet med 10 procent på ett halvår. Små, 
ofta enkla, åtgärder som handlade om produktval, inköp, logistik, förvaring och 
användning genomfördes. Exempel på vad pilotprojektet gjorde var att prova 
ut inkontinensskydden individuellt, byta ut engångsprodukterna draglakan, 
underlägg till rullstolar, haklappar och duschförkläden till flergångs. 
Användningen av engångshandskar sågs över och det onödiga användandet 
minskade. Livsmedel förvarades i flergångslådor.  
 
Att använda flergångslakan är tio gånger bättre för klimatet än att använda 
engångslakan. Då är klimatpåverkan från både tillverkning och tvätt under 
lakanens hela livslängd inräknad (IVL). Ett tvättbart flergångsdraglakan har en 
livslängd på ca 400 tvättar. Klimatpåverkan från tvätt och torkning är inte mer 
än fyra procent av den klimatpåverkan som uppstår vid tillverkningen av 
engångsdraglakan. 
 
Engångshandskar har en relativt hög klimatpåverkan och dessutom har 
rapporter visat att tillverkningen ofta sker i länder där mänskliga rättigheter 
kränks. Antalet handskar kan minska om personalen får ökad kunskap om 
handhygien, rengöring och handhavande. I Uppsala genomfördes hösten 2018 
en plasthandskdag i syfte att minska klimatpåverkan från plasthandskar och 
utbilda i korrekt användning av plasthandskar. Liknande kan göras i Borås. 
 
Utredningen föreslår att  

- Vård- och äldreförvaltning startar ett liknande avfallsförebyggande 
projekt i syfte att minska engångsprodukter som finns i verksamheten. 

- Inför flergångsmatlådor i hemtjänsten. Pantsystem på detta kan 
användas för att lådorna ska kunna diskas i de offentliga köken och 
hygienkrav ska säkerställas. 

 
Ansvar: Vård- och äldrenämnden 
 
Förskola, skola och kök 
Användningen av exempelvis engångshandskar, skoskydd och plastblöjor kan 
minska på förskolor. En överdriven rädsla för att sprida smitta eller bryta mot 
exempelvis hygien- och livsmedelsregler bidrar till en för stor förbrukning av 
engångsartiklar. Skoskydd är enkla att ta bort genom att införa en skogräns. 
Ställ eventuellt fram en bänk att sitta på där skorna tas av. 
 
Förskolor kan uppmuntra personal och föräldrar till en tidigare potträning för 
att minska användningen av blöjor. Dagens engångsblöjor är så effektiva att de 
känns torra på ytan trots att barnet har kissat. Av olika anledningar som 
tidsbrist, stress eller bekvämlighet använder barn blöja längre än vad som 
egentligen behövs. De flesta barn är mogna att börja potträna redan vid 18 
månader. Det bör främjas av förskolepersonalen genom exempelvis 
rutinpottning. Kommunen kan erbjuda stöd och utbildning i detta. Även 
tygblöjor skulle kunna uppmuntras.  
 
Utredningen förslår att 

- Utbilda förskolepersonal och kökspersonal i handhygien för rätt 
användning av engångshandskar 
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Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

- Lär barnen om handhygien och att undvika överanvändning av 
pappershanddukar 

- Inför skogräns eller se över städrutiner för minskad 
skoskyddsanvändning 

- Undvik slentrianmässiga byten av blöjor 
- Utbilda föräldrar och förskolepersonal i tidig potträning 

 
Ansvar: Förskolenämnden 
 
Vi håller rent 
Kampanjen Vi håller rent drivs av Håll Sverige Rent. 2018 deltog cirka 16 000 
personer i kampanjen bara i Borås. Genom att plocka skräp får elever och 
pedagoger lära sig om nedskräpning och avfallshantering. Mycket av det som 
slängs i naturen är onödiga engångsförpackningar.  
 
Som tack bjuds skolbarnen på Djurparksinträde en dag i samband med 
Kretsloppsveckan. I besöket ingår lunch där arrangörerna varje år kunnat göra 
förbättringar för att minska matsvinn och engångsförpackningar. Tidigare 
serverades mjölk i mindre förpackningar, men det ledde till ett stort mjölksvinn 
och nedskräpning. Nu tar barnen själva med muggar och engångsbestick har 
aldrig använts. Give-aways i form av inplastade reflexer och vattenflaskor i plast 
tagits bort. De första åren blev det mycket kött och mjölk över, så numera 
serveras vegetariska burgare och det säkras i större utsträckning att de anmälda 
verkligen kommer. Detta är ett gott exempel på hur kommunen arbetar för att 
minska både nedskräpning, engångsartiklar och matsvinn. 
 
Ansvar: Borås Rent och Snyggt 
 
Upphandling och inköp 
Offentlig upphandling är ett viktigt styrmedel för att minska mängden 
engångsartiklar inom staden. Utredningen har identifierat några exempel på 
upphandlingar med potential att minska engångsartiklar: 
 

- Sjukvårdsmaterial. Inom detta avtal finns väldigt många produkter som 
är engångs och dessutom gjorda av plast. Ett flertal projekt pågår runt 
om i landet som handlar om att dels byta ut den fossilbaserade plasten 
mot biobaserad och förnybar, men också om att identifiera hur 
användningen av produkter inom sjukvården ser ut för att kunna 
minska användningen. Plasthandskar ska användas på rätt sätt. Region 
Skåne har genomfört en innovationsupphandling för att byta ut de 
fossilbaserade engångsförklädena mot biobaserad och har därmed 
minskat klimatpåverkan samt förbättrat design och kvalitet på 
förklädena. 

- Hygien- och städupphandling. Avtalet innehåller produkter som 
avfallspåsar, säckar, engångsservis, engångshandskar. Ställ krav på 
biobaserade material och ta bort onödiga produkter från avtalet. 

- Profilprodukter. Eftersom det är mycket marknadsföringsmaterial i 
detta är det viktigt att fundera över hur kommunen profilerar sig och 
inte delar ut onödiga engångsprodukter med en kort livslängd. Ätbara 
produkter som är etiketterade med Borås Stads logga, exempelvis 
Fairtrade choklad eller lokalproducerad honung, alternativt produkter 
som är tillverkade av återbrukat material från Återbruk är bra alternativ 
till engångsmuggar eller powerbanks.  
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- Konferenser/mat. Ställ krav på att flergångsalternativ ska användas och 
att engångsförpackningar och engångsservis inte ska användas.  

- Ställ krav på minskad mängd emballage eller returnerbar emballage vid 
varuupphandling 

- Livsmedel. Ställ krav på att minska mängden onödigt 
förpackningsmaterial. 

- Kontorsmaterial. Se över vilka pennor, plastmappar, plastfickor och 
dokumentförvaring som upphandlas. I en kartläggning av 
plastprodukter som gjorts i Norrköping och Linköping konstaterades 
att hundratals olika varianter av pennor köptes in till kommunerna. 
Efter att upphandlingen gjordes om finns endast ett trettiotal 
pennvarianter på avtal. Ta bort engångspennor och efterfråga 
återvunnen plast i plastprodukter. 

 
Utöver identifierade upphandlingar är det viktigt att utbilda upphandlare och 
inköpare i cirkulär ekonomi och avfallsförebyggande upphandlingar. 
Avfallsförebyggande arbete i samband med upphandling handlar inte bara om 
upphandlingskrav utan minst lika mycket om de avvägningar som görs innan 
beslutet om att köpa en ny produkt fattas. Kan köpet undvikas eller minskas, 
kan produkten lånas eller hyras, kan funktionen snarare än produkten 
upphandlas?  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Evenemang 
Borås TME AB är en viktig aktör i staden för att möjliggöra konferenser och 
evenemang i staden. Genom ett aktivt miljöarbete kan de påverka arrangörerna 
att minska engångsartiklar och därmed mängden avfall som ett evenemang 
genererar. Miljöarbetet handlar inte bara om att skapa förutsättningar för 
återvinning av avfall som uppstår under evenemanget utan främst om att 
förebygga att det inte uppstår. Engångsmuggar och andra engångsförpackningar 
behöver bytas ut mot flergångs och flaskvatten bör inte delas ut eller serveras.  
 
Marknadsföringsmaterial bör tas fram så att det kan återanvändas. Rabatt kan 
ges till dem som har egen matlåda med sig. Använd inte sugrör och dela inte ut 
flyers. Eventuell marknadsföring kan ske i digitala kanaler. 
 
Utredningen förslår att Borås TME tillsammans med konferens- och 
evenemangsarrangörer ska arbeta för att bli engångsfria. 
 
Ansvar: Borås TME 
 
Kranmärk kommunen! 
Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer 
kranvatten framför flaskvatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och 
externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten. 
www.kranmarkt.se  
 
Ansvar: Kommunstyrelsen 
 
Kontor 
På kontoren används flera engångsprodukter. Utredningen föreslår  
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- Ta bort vattendunkar som finns på en del kontor. Om personalen 
önskar kolsyrat vatten går det att installera en kolsyramaskin kopplad till 
vattensystemet. 

- Skriv ut dubbelsidigt och inför rutin på utskrift väntar. 
- Minska antalet soppåsar genom att plocka bort papperskorgar, 

alternativt tömningen av dem, i kontorsutrymmen från lokalvårdarnas 
uppdrag. Istället kan tjänstepersoner själva slänga sitt avfall i 
sorteringsmöbler i gemensamma utrymmen. Sorteringskärlen bör vara 
små, för då uppmanas de flesta att sortera rätt och kärlet hinner bli fullt 
innan det töms.  

- Ta bort vattenmuggarna på toaletterna för att minska onödig 
användning av plast som används en gång. 

 
Ansvar: Alla nämnder 
 
Tillsyn 
Livsmedelstillsyn kan informera verksamhetsutövare om de nya krav som ställs 
i producentansvarsförordningen om att endast använda förpackningar som är 
nödvändiga. De kan därmed uppmuntra restauranger och caféer hur de kan 
minska användningen av engångsartiklar. 
 
Livsmedelstillsyns uppgift är att se att näringsidkare hanterar livsmedel på ett 
säkert sätt. Tillsynen får dock inte bidra till en överdriven rädsla för 
smittspridning så att exempelvis plasthandsanvändandet blir onödigt stort.  
 
Ansvar: Miljö- och konsumentnämnden 
 

4 Slutsatser och rekommendationer 
Utredningen föreslår att Kommunfullmäktige ska ge utpekade nämnder i 
uppdrag att införa de föreslagna åtgärderna för att minska den onödiga 
användningen av engångsartiklar. 

Johanna Thorén 
Hållbarhetsstrateg 

 

 

Referenser 
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201884 
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ws-single-report__tabs-filepage 
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Lokalbehovsplan 2021-2023 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker upprättad lokalbehovsplan  
2021-2023 för Individ- och familjeomsorgsnämnden och översänder den till 
Lokalförsörjningsnämnden.           

Ärendet i sin helhet 

Nämnderna och bolagen lämnar årligen in underlag som ligger till grund för 
Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. Syftet är att uppnå 
ett effektivt nyttjande av kommunens lokaler. Från och med detta år görs 
lokalbehovsplanen i ett nytt format där såväl nuläge som eventuellt förändrade 
behov redovisas. 

Inför 2020 kommer Barn och unga-verksamhetens myndighetsenheter flytta in i 
nya lokaler. Nya lokaler planeras även för att sammanbinda kontorslokaler på 
Österlånggatan 74 med kontorslokaler på Fabriksgatan 11 med en genomgång. 
Delar av öppenvården behöver även nya lokaler.               

Beslutsunderlag 

1. Lokalbehovsplan 2021-2023 IFO           

Samverkan 

Ärendet har 2020-01-16 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se  

 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Lokalbehovsplanen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2021-2023. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

2 Demografi 

Borås har under 2000-talet haft en stabil och stadigt ökande befolkning. Prognosen är att Borås ökar 
med ca 1200 personer per år under de närmaste 5 åren. Barn och ungdomar under 18 år förväntas öka 
med ca 2000 personer under motsvarande tidsperiod. Även unga vuxna och övriga vuxna ökar.  
Individ- och familjeomsorgsnämnden märker även en ökning i form av anmälningar och ansökningar, 
vilket medför ökat behov av insatser. 
Under 2018 och 2019 har få ensamkommande kommit till Borås och prognosen för de närmaste åren 
är att detta även kommer att gälla framöver. 

3 Övergripande nulägesanalys 

Befolkningsutvecklingen påverkar inte på kort sikt nämndens lokalbehov. Långsiktigt kan ett ökat 
behov av öppenvård  även ge ökade lokalbehov. Under 2019 har nämnden arbetat för att få 
sammanhängande kontorslokaler för myndighetsverksamhet, Familjerätt, och delar av 
vuxenverksamhetens öppenvård i fastigheterna Österlånggatan 74 och Fabriksgatan 11. Plan är att detta 
blir klart under våren 2020, med en genomgång mellan de två fastigheterna som sammanbinder dem.  
 
Verksamheten på Stora Brogatan har haft bekymmer med ventilation och vattenläckor och här 
övervägs flytt till andra lokaler. 
 
Boenden för ensamkommande flyktingar har kunnat avvecklas under 2019. Långsiktigt planerar 
verksamheten för att avsluta blockförhyrningar för unga personer dels ensamkommande men även 
några övriga som flyttat ut från stödboende till andrahandskontrakt. Detta behöver dock ske stegvis 
och under förutsättning att dessa personer kan ordna annat boende. 
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4 Nuläge lokaler 

4.1 Besöksmottagning och kontor 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Fabriksgatan 11 Delar av plan 3 och plan 5 
är inhyrt för Barn och 
unga och mottagnings-
enhet för barn, unga, 
unga vuxna och vuxna. 
Familjehemsenheten har 
evakueringslokaler som 
behöver anpassning. 

90 90 90 90   

4.2 Besöksmottagning och kontor Barn och Unga 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Stora Brogatan 9-11 Lokal för Öppenvård Barn 
och unga Dialogcentrum), 
Stödcentrum och 
Fältverksamheten. 
Bristfällig ventilation. 
Pågår dialog med 
fastighetsägare och 
förvaltaren. OVK 
genomförd. 

40 40 40 40   

Österlånggatan 64 Flytt till nya lokaler till 
Fabriksgatan 11 plan 3 
och 5 är planerad med 
inflytt april 2020. 
Barnahus verksamhet är 
kvar. Överväger att flytta 
in annan IFO-verksamhet. 

70      

Österlånggatan 63 Lokalen fungerar väl för 
närvarande för den 
verksamhet som den är 
avsedd för. 
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4.3 Besöksmottagning och kontor Vuxna 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Stora Kyrkogatan 12 I lokalen finns idag öppen 
träffpunkt för vuxna med 
missbruksproblematik, 
Träffen. Nämnden har 
fattat beslut om att flytta 
verksamheten till andra 
lokaler. Utredning kring 
verkställande av detta 
beslut pågår. 

      

4.4 Besöksmottagning och kontor Vuxna 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Yxhammarsgatan 8-10 Mottagning för vuxna med 
alkohol, drog och 
spelmissbruk. 
Ställningstagande har 
gjorts om att hyra 
ytterligare yta. Dialog 
pågår med 
fastighetsägaren. 

      

4.5 Boende Barn unga och unga vuxna 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Torstenssonsgatan Ombyggnation precis på 
gång att starta. 

      

4.6 Boende unga vuxna 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Södra Kyrkogatan 33 Varierande storlek på 
rummen som hyrs ut i 
andra hand. Avsikten är 
att få omsättning och att 
detta är ett steg i en 
boendetrappa för 
ungdomar aktuella/ 
tidigare aktuella inom IFO. 
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Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Moldegatan 8 10 personer bor i 
fastigheten för 
närvarande. Unga vuxna 
som inte har 
biståndsinsatser. 

10      

4.7 Boende Vuxen 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Badhusgatan Tillfälligt boende med 
målsättning att de akut 
boende får stöd till annan 
boendelösning. Numera 
öppet året runt. 

16 16 16    

Kaptensgatan Flera fastigheter på 
Kaptensgatan 6. Finns 
samlingssal och 
personallokaler med 
ca 160 m2. I övrigt är 
lägenheter uthyrda. 

40 40 40 40   

Klintesväng 1 Inga specifika lokalbehov 
för närvarande. Möjlighet 
till utökat platsantal har 
nyligen genomförts i och 
med att akutplatserna nu 
ingår i Badhusgatans 
akutboende. 

18 18 18 18   

Badhusgatan Finns behov av översyn 
av vissa delar i fastighet 
kopplat till säkerhet och 
brand. 

12 10 10 10   

Träningslägenheter 
kopplade till 
Kaptensgatan 

Dessa lägenheter finns 
inte men önskvärt är att 
hyra dessa när möjlighet 
ges. 

2 3 3 4   
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4.8 Kontor 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2020 

Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Österlånggatan 74 Kontorslokaler på plan 2, 
4 och 5 för central 
administration, 
Familjerätt, IFO Vuxen, 
Mobilt team, Vräknings-
förebyggande enhet och 
Boendesocial enhet. 

80 80 80 80   

5 Förändrat behov 

5.1 Besöksmottagning och kontor 

Objekt 
Förändrat 
behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Fabriksgatan 11 
Besöksmottagning 
och kontor för IFO 
Barn och Unga, 
Familjehem, Unga 
vuxna och Vuxna 

Pågående 
byggnation 

0    

Fabriksgatan 11 

Förändrat behov och orsak 

Anpassning krävs på plan 5 för den evakueringslokal som Familjehemsenheten har. 

Inflyttning/Utflyttning 

2020-06 
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5.2 Besöksmottagning och kontor Barn och Unga 

Objekt 
Förändrat 
behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Stora Brogatan 9-
11 
Kontorslokal samt 
besöks och 
mottagningslokaler.  
Lokalyta: 875 m2 
36 medarbetare i 
verksamheten 
samt dagliga 
besökande 

Renovering / 
Upprustning 

    

Österlånggatan 
64 
Kontorslokaler för 
IFO Barn och unga 
myndighet, ca 70 
personer. 
Barnahus 
verksamhet 
Lokalytan totalt: 
2 352 m2 

Renovering / 
Upprustning 
Avetablering 

    

Stora Brogatan 9-11 

Förändrat behov och orsak 

Ventilationsbrister eventuellt behov av att byta lokaler för verksamheten. 
Vattenläcka sommaren 2019 har medfört behov av evakueringslokaler. Hittills löst av fastighetsägaren. 
Evakuering till Österlånggatan 64 december 2019. 

Österlånggatan 64 

Förändrat behov och orsak 

Barn och unga har behov av nya lokaler som är mer ändamålsenliga. Om annan IFO-verksamhet ska 
flytta in krävs viss renovering och ombyggnation 

Inflyttning/Utflyttning 

2020-06 
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5.3 Besöksmottagning och kontor Vuxna 

Objekt 
Förändrat 
behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Stora 
Kyrkogatan 12 
Besöksmottagning 
Vuxna, öppen 
träffpunkt. ca 300 
m2. 

Avetablering     

Stora Kyrkogatan 12 

Förändrat behov och orsak 

Översyn av lokal , flytta verksamheten eller säga upp delar av lokalyta 

Inflyttning/Utflyttning 

2020-12 

5.4 Besöksmottagning och kontor Vuxna 

Objekt 
Förändrat 
behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Yxhammarsgatan 
8-10 
Klientmottagning 
samt kontor. 
Lokalytan: 295 
m2. 

     

Yxhammarsgatan 8-10 

Förändrat behov och orsak 

En utökning av lokalytan är under planering men inte startad ännu. OVK har genomförts och utifrån 
denna ska vissa åtgärder göras. Tidigare har beslutats att om en ombyggnad av en befintlig toalett för 
att möjliggöra provtagning, ett konferensrum för anhöriggrupperna, och två små kontor utifrån att  
Cedern flyttas från Stora Brogatan. 
 
 
 



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Lokalbehovsplan 2021-2023 10(11) 

5.5 Boende Barn unga och unga vuxna 

Objekt 
Förändrat 
behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Torstenssonsgatan 
Hem för vård och 
boende i några av 
våningsplanen. 
Klienter bor där 
under kortare eller 
längre perioder med 
myndighetsbeslut. 
Första plan 
kontorslokaler för 
öppenvård stöd och 
boende. 

Planerad 
byggnation 

    

Torstenssonsgatan 

Förändrat behov och orsak 

Behov av ombyggnation till följd av att Hem för vård och boende flyttar in i lokalerna samt att annan 
öppenvårdsverksamhet genomfört utvecklingsarbete. 

5.6 Boende unga vuxna 

Objekt 
Förändrat 
behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Moldegatan 8 
Andrahandslägenheter, 
lägenheter för träning 
för unga vuxna. 

Avetablering 0    

Moldegatan 8 

Förändrat behov och orsak 

Planerat att lämna förhyrningen 2021 allteftersom de boende finner annat boende. 

Inflyttning/Utflyttning 

2021-06 
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5.7 Boende Vuxen 

Objekt 
Förändrat 
behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2020 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Träningslägenheter 
kopplade till 
Kaptensgatan 
Lägenhet 

 0    

Träningslägenheter kopplade till Kaptensgatan 

Förändrat behov och orsak 

Finns behov av några lägenheter som geografiskt ligger nära Kaptensgatan 6 för de som klarar en annan 
form av boende med mindre omfattande stöd. 

Inflyttning/Utflyttning 

2020-12 

5.8 Kontor 

Objekt 
Förändrat 
behov 

Förändrat 
behov av 

kapacitet 2020 

Förändrat 
behov av 

kapacitet 2021 

Förändrat 
behov av 

kapacitet 2022 

Förändrat 
behov av 

kapacitet 2023 

Österlånggatan 
74 
Kontorslokaler, 
mottagning 
Familjerätten   
Lokalytan: 4625 
m2 

Behov av 
byggnation 

0    

Österlånggatan 74 

Förändrat behov och orsak 

Finns behov av att flytta verksamhet från plan 2 till plan 4 samt göra om del av lämnad lokalyta på plan 
2 till ny nämndsmötesrum/utbildningslokal. 

Inflyttning/Utflyttning 

2020-06 
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Datum 

2020-01-28 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00006 1.2.3.25 
 

  

 

Framställan till Lokalförsörjningsnämnden om nytt 

avtal utifrån lokalanpassning för Familjehemsenheten  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att begära att 

Lokalförsörjningsnämnden utifrån beskrivna behov av anpassningar tecknar ett 

nytt avtal rörande lokal för Familjehemsenheten på Fabriksgatan 11 samt 

översänder denna begäran till Lokalförsörjningsnämnden.      

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden hyr för närvarande en lokal på 

Fabriksgatan 11 av H/B Vesta 12, genom Lokalförsörjningsförvaltningen.  

Lokalen hyrs för Familjehemsenhetens verksamhet och omfattar 600 m2. 

Lokalen hyrdes som en evakueringslokal när verksamheten behövde flyttas ut 

från Österlånggatan 64 i januari 2019 till följd av vattenskador och störningar i 

elsystem och larmsystem på vissa våningsplan i fastigheten. Inga anpassningar 

av lokalen genomfördes i detta skede eftersom avsikten var att flytta till andra 

lokaler inom kort. Denna förändring kommer inte att genomföras utan 

Familjehemsenheten kommer att vara kvar på Fabriksgatan 11. Ett av skälen är 

att myndighetsverksamheten inom Barn- och unga och Mottagningsenheten 

kommer att flytta in i fastigheten och att detta kommer att underlätta 

samverkan och effektivisera arbetet. 

 

Verksamheten planerar för att vara kvar i lokalerna under en lång tid behövs 

anpassningar genomföras för att kunna tillgodose verksamhetens behov. 

Anpassningarna utgörs främst av verksamhetsspecifika anpassningar samt 

byggnation av kontorsrum i lokalerna samt belysning, elkraft, nätverk till dessa 

rum. Åtgärderna berör ombyggnation eller nybyggnation av 18 rum. Standard 

för Familjehemsenhetens arbete uppnås därmed. I samband med anpassningen 

önskar nämnden att hyresavtalet för lokalen förlängs och samordnas med det 

hyresavtal som gäller för nämndens verksamhet för Barn- och unga myndighet 

och mottagningsenheten inom samma fastighet. Avtalstiden för dessa lokaler är 

10 år. Ett nytt hyresavtal ersätter tidigare avtal på 4 år som tecknats i samband 

med evakueringen.               

Samverkan 

Ärendet har 2020-01-16 samverkats med de fackliga organisationerna  
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Beslutet expedieras till 

Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f Förvaltningschef 

 

mailto:LN.diarium@boras.se
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Datum 

2020-01-28 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00193 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss: Samverkan för barns och ungas 

bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker Remiss: Samverkan för barns och 

ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen med lämnande av vissa synpunkter samt översänder svaret till 

Kommunstyrelsen.           

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inbjudits till att lämna synpunkter på 

Remiss: samverkan för barn och ungas bästa - Överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen.  

 

Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina 
behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan 
mellan stolarna då många verksamheter är involverade och ansvariga för olika 
insatser. Syfte och mål med överenskommelsen är att främja samverkan mellan 
berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser för att 
på så sätt tillgodose barn och ungas behov av stöd, vård och behandling. Detta 
gäller särskilt barn som är placerade i samhällets vård (familjehem, hem för vård 
och boende, HVB, m.fl.). Ofta har dessa barn inte tagit del av samhällets 
generella och förebyggande hälsovård och som grupp har de sämre fysisk och 
psykisk hälsa än barn i allmänhet.  
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker remissen med lämnande av 

vissa synpunkter.  

 

I syfte att säkerställa att överenskommelsen fungerar på lokal nivå bör det 

tydliggöras att lokala rutiner på mer detaljnivå behöver arbetas fram. Det gäller 

framförallt en lokal rutin för hälsoundersökningar inför och vid återkommande 

placering. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har erfarit att 

vårdcentralerna mycket sällan deltagit när de blivit kallade till 

samverkansmöten, vilket innebär att en viktig part för den unge ofta uteblivit. 

Varje vårdcentral skulle förslagsvis kunna utse en SIP-ansvarig som samverkar 

med berörda parter kring barn och unga och ser till att vårdcentralen deltar vid 

mötena. 
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Högre mandat både gällande kostnads- och ansvarsfördelning bör ges till de 

lokala grupperna för att samverkan mer effektivt ska kunna utvecklas. 

 

Ett bättre avvikelsesystem hade varit behövligt för att analysera och hantera 

avvikelser samt använda de i utvecklingsarbete.                

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inbjudits till att lämna synpunkter på 

Remiss: samverkan för barn och ungas bästa - Överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen.  

 

Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en av de grundläggande 
rättigheterna för barn enligt FN:s barnkonvention. Många barn och unga med 
sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina behov av stöd, vård och 
behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna då många 
verksamheter är involverade och ansvariga för olika insatser. Detta gäller 
särskilt barn som är placerade i samhällets vård (familjehem, hem för vård och 
boende, HVB, m.fl.). Ofta har dessa barn inte heller tagit del av samhällets 
generella och förebyggande hälsovård och som grupp har de sämre fysisk och 
psykisk hälsa än barn i allmänhet.  
 
Syfte och mål med överenskommelsen är att främja samverkan, samarbete och 
samordning mellan berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för 
olika insatser. Förslaget omfattar en samlad och gemensam överenskommelse 
mellan VGR och de 49 kommunerna om samarbete kring barn och unga som 
är i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från båda 
huvudmännen.  Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska 
fångas upp och tillgodoses. Tidiga, samordnade, och vid behov, integrerade 
insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet. Inga barn eller 
ungdomar ska falla mellan stolarna. Barnet, den unge och i förekommande fall, 
vårdnadshavare ska i möjligaste mån ges tillfälle att påverka stöd- och 
vårdinsatserna. 
 
Under 2018 pågick två parallella uppdrag om framtagande av 

överenskommelser om barn och unga i Västra Götaland, dels Överenskommelse 

om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet dels 

Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa. I samband med beredningen av de 

båda förslagen blev det allt tydligare att överenskommelserna skulle vinna på att 

slås samman till en. Förslag till revidering av Västbus - riktlinjer för barn och unga, 

sändes på remiss under 2018. Synpunkterna är beaktade i förslaget till denna 

sammanslagna överenskommelse, vilken är framtagen av en partsgemensam 

arbetsgrupp. 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker remissen med lämnande av 

nedanstående synpunkter.  

 

Ansvarsfördelning är tydlig och tyngd har lagts på att få alla berörda huvudmän 

att delta i en SIP, samordnad individuell plan. Under 2.2.1, tredje punkten 
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förtydligas skyldigheten att om man inte själv är rätt verksamhet har man en 

skyldighet att se till att kallelsen hamnar där den hör hemma, vilket är viktigt. 

Det är bra med ett förtydligande kring läkarundersökningar och tandvård för 

placerade barn. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har ofta haft problem 

med att hitta en vårdcentral som gör en läkarundersökning i tid i samband med 

placering av barn och unga. Det har lett till att förvaltningen tvingats gå privata 

läkare eftersom målgruppen inte har prioriteras av vårdcentralerna.  

 

I syfte att säkerställa att överenskommelsen fungerar på lokal nivå bör det dock 

tydliggöras att lokala rutiner på mer detaljnivå behöver arbetas fram. Vid 

övergripande överenskommelser som den här kan det vara svårt att få till i det 

praktiska, vardagliga arbetet. Det gäller framförallt en lokal rutin för 

hälsoundersökningar inför en placering och en återkommande vid placering.  

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har även erfarit att vårdcentralerna 

mycket sällan deltagit när de blivit kallade till samverkansmöten då det inte har 

prioriterats från deras del, vilket innebär att en viktig part för den unge ofta 

uteblivit. Ett förslag från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är att varje 

vårdcentral utser en SIP-ansvarig som samverkar med berörda parter kring barn 

och unga och ser till att vårdcentralen deltar vid mötena. Det måste ställas krav 

i varje verksamhet, alltså tydliggörande rutiner för lokal samverkan. 

Mandat, inklusive mandat för kostnads-/ansvarsfördelning bör ges till de lokala 

samverkansgrupperna som ska driva samverkan. Problem som dyker upp i de 

lokala samverkansgrupperna och som behöver lösas får inte tillräckligt stor 

genomslagskraft när de förs vidare uppåt i organisationen. Det blir tungrott och 

tidskrävande. Idag är det svårt att på lokal nivå nå resultat när samverkan inte 

fungerar.  

 

Det kan även finnas en poäng med att SiSam1, samverkan för obruten skolgång, 

läggs till i dokumentet.  

 

Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så 

att det som framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och 

förbättringsarbeten. Ett bättre avvikelsesystem, som exempelvis SAMSA2, 

samordnad vård och omsorgsplanering, hade behövts. SIP-arbetet behöver 

utvecklas både på lokal- samt övergriplig nivå.  

 

Synpunkter kring språk: 

 1.1: Fontstorlek i stycke fyra bör vara samma, det är olika storlek på 

bokstäverna.  

 3.1.6: Åsyftas BBIC eller IBIC, vänligen klargör. 

                                                      
1SiSam är en modell för skolsamverkan mellan tre parter: SiS ungdomshem samt socialtjänsten 
och skolan i hemkommunen. Målet är att de placerade ungdomarnas skolgång ska löpa på utan 
avbrott, så att de får den utbildning de har rätt till och behöver. 
2 SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och 
kommuner i Västra Götaland. 
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 4.2: Hänvisning till rutin bör läggas till. Bör förtydligas att lokala rutiner 

behöver tas fram. 

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan 

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

2. Missiv till remiss 2019-11-22                                     

Samverkan 

Ärendet har 2020-01-16 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 
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Missiv, 2019-11-01 
 

Remiss 
Samverkan för barns och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen  

 
Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med barnet/ungdomens 

bästa i centrum. Förslaget omfattar en samlad och gemensam överenskommelse mellan VGR och de 

49 kommunerna om samarbete kring barn och unga som är i behov av samordnade insatser och 

tvärprofessionell kompetens från båda huvudmännen. 

Behovet av stöd, vård och behandling ska fångas upp och tillgodoses hos barn och unga, oavsett om 

de bor med sina vårdnadshavare eller är placerade utanför egna hemmet. Tidiga, samordnade och 

vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet. Inga barn 

eller ungdomar ska falla mellan stolarna. Denna överenskommelse ska främja samarbete mellan olika 

berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser. 

Under 2018 har två uppdrag om framtagande av överenskommelser om barn och unga i Västra 

Götaland pågått i två parallella partsgemensamma arbetsgrupper, dels Överenskommelse om Trygg 

och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet samt Västbus – Samverkan 

för barn och ungas bästa. I samband med beredningen av de båda förslagen har det under arbetets 

gång blivit allt tydligare att beröringspunkterna mellan uppdragen är många och att 

överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till en. Förslag till revidering av Västbus - 

riktlinjer för barn och unga, sändes på remiss under 2018. Synpunkterna är beaktade i den 

sammanslagna överenskommelsen.  

Arbetsgrupp med företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen har 

tagit fram det sammanslagna förslaget. Styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa (styrgrupp för 

Västbus revidering) har för sin del ställt sig bakom förslaget till överenskommelse (9 okt 2019).  

Politiskt samrådsorgan, SRO, har ställt sig bakom att förslaget till överenskommelse sänds på remiss 

till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 49 kommuner samt berörda 

intresseorganisationer - svar önskas per mejl senast 2020-02-14 

Frågor besvaras av:  
 

Ulrika Söderlund, Västra Götalandsregionen  
ulrika.soderlund@vgregion.se  
Tfn; 072-542 42 39 

Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 
Anneli.bjerde@vastkom.se  
Tfn; 073-3358516 

 

 

Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter till:  
Ulrika Söderlund, ulrika.soderlund@vgregion.se  

 
Kommunerna lämnar synpunkter till:  
Gunilla Bothén, gunilla.bothen@vastkom.se 

 

mailto:ulrika.soderlund@vgregion.se
mailto:Anneli.bjerde@vastkom.se
mailto:ulrika.soderlund@vgregion.se
mailto:gunilla.bothen@vastkom.se
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Överenskommelse om samverkan för barns och ungas bästa  
 

1 Utgångspunkter 
1.1  Bakgrund 

Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn 

enligt FN:s barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får 

inte sina behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan 

stolarna då många verksamheter är involverade och ansvariga för olika insatser. Detta gäller särskilt 

barn som är placerade i samhällets vård (familjehem, hem för vård och boende, HVB, m.fl.). Ofta har 

dessa barn inte heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och som grupp 
har de sämre fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 
 
Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 

antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Väsbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 

lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 

överenskommelser, vilket medför att det inte längre finns behov av separat reglering i Västbus 

riktlinjer. 

 
I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.  
 
Alla barn har rätt att få få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och sjukvård 
och därför infördes nya bestämmelser 2017 i både SoL och HSL, om att kommuner och landsting ska 
ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.  
 
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att landstinget på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL 
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 

 
1.2 Syfte och mål 

Överenskommelsen ska främja samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter 

samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser.  

 

Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 

samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 

livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna.  

 

Barnet, den unge och i förekommande fall, vårdnadshavare ska i möjligaste mån ges tillfälle att 

påverka stöd- och vårdinsatserna. 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
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Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till kontinuerlig skolgång och hälso- 

och sjukvård samt tandvård som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i skolarbetet, stöd i den 

dagliga livsföringen och miljöanpassningar i hem och skola. 

 

1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län. 
 
1.4 Målgrupp 
Barn och unga t.o.m.20 år, oavsett diagnos eller funktionsnedsättning, som behöver samordnade 
insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna.  

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall).  

 
1.5 Omfattning och avgränsning 
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet  grunden för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso-
och sjukvårdsavtalet-avtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är 
särskilt relevanta för denna överenskommelse. 

 
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
med missbruk är ett underavtal till Hälso-och sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för 
personer med psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruk (inkl. missbruk av spel om pengar).  I 
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras 
 
Denna överenskommelse, Samverkan för barns och ungas bästa, fullgör i Västra Götaland 
lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring placerade barn respektive 
hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund) och ersätter Västbus tidigare riktlinjer.  
 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar och anger struktur och form för samverkan 
kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i den mån det inte 
regleras i andra avtal och överenskommelser.  Samarbetet i samband med placeringar utanför 
hemmet behandlas särskilt och överenskommelsen omfattar rutiner för lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård.  
 
Överenskommelsen reglerar respektive huvudmans åtaganden (kommun-region) och inte 
huvudmännens interna organisering och ansvarsfördelning.  
 

1.6 Giltighetstid 
2020-07-01 – 2022-12-31.   

En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen 
senast 9 månader innan giltighetstiden upphör förlängs överenskommelsen med ytterligare två år.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017209-om-halsoundersokning-av-barn-och_sfs-2017-209
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/723ec4c3-00e2-44c3-bb44-3166af24902a/H%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rdsavtalet%20i%20V%C3%A4stra%20G%C3%B6taland%202017-2020%20Utskriftsv%C3%A4nlig.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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2 Ansvar och samverkan 
2.1 Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 

gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå (avsnitt 1.1), vilka reglerar ansvarsfördelning mellan 

VGR:s hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i 

dessa avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse.  

 

Denna överenskommelse skiljer sig åt genom att ange skolan/förskolan som en likställd 

samverkanspart. Orsaken är att ett barns eller ungdoms skolgång och hälsa påverkar varandra 

ömsesidigt och en fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos barn och 

unga samt förebygger problem senare i livet. Skolan är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn när 

det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar.  

 

Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket 

tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 

praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 

tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell för hur skola och 

socialtjänst ska samverka för att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i skolgången och en 

bättre skolförankring, SAMS. 

 

En huvudman får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som ligger utanför 

sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att huvudmännens personal har god kunskap om sitt 

eget och sina samverkansparters ansvarsområden. 

 

2.2 Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom socialtjänst, VGR och skola ska samarbeta kring sina 

insatser i syfte att säkerställa att barn och unga i behov av samordnade insatser får tillgång till 

tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande 

arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta omfattar alla berörda verksamheter som möter 

barn och unga, oavsett vårdnivå. 

 

2.2.1 Samordnad individuell planering, SIP – samverkan kring den enskilde 
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 
region har rätt att få en samordnad individuell plan, SIP, upprättad. SIP ska upprättas om kommunen 
eller regionen bedömer att insatser kring en enskild behöver samordnas för att hen ska få sina behov 
tillgodosedda, eller då den enskilde eller barnets/ungdomens närstående begär det. Den enskilde 
måste samtycka till den samordnade planeringen (se vidare avsnitt 3.1.3). Vårdnadshavare och 
barnet (beroende på ålder och mognad) eller den unge ska vara delaktiga i upprättandet av SIP. I 
Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska 
upprättas.  
 
SIP är det verktyg som anger vilka hälsa, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och vilken 
huvudman och verksamhet som har ansvar för resp. insats.  
 

 I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-process på samma 
villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och unga.  

 Åtagandet innebär en skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt skyldighet 
att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/vagledning/2013-1-2.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2018-6-13.pdf
https://www.vardsamverkan.se/samverkanteman/samverkan-vid-in--och-utskrivning-fran-sluten-vard/sip/
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 Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en 
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 
verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 
deltagare på mötet. 

 I de fall barnet/den unge inte är känd alls hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka 
som ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet.  

 Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge deltar i planeringen och att hen är 
delaktig och har inflytande över de planerade insatserna, utifrån sina upplevda behov och 
önskemål 

 SIP-möte ska hållas så fort som möjligt efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och involverade verksamheter har att prioritera närvaro 

 
Av SIP ska framgå  

 Vilka behov den barnet/den unge har 

 Vilka insatser som ska genomföras  

 De inblandade huvudmännens ansvar för resp. insats, angivet på verksamhetsnivå 

 Vilka insatser som ev, ska utföras av annan än kommunen eller region 

 Vem som har huvudansvar för planen  

 När planen ska följas upp 
Planeringen ska dokumenteras skriftligt. 
 

Huvudmännens deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 3.1.1). 
 

2.2.2 Ledningsstruktur för styrning av samverkan – organisatorisk samverkan 
För samverkan för barns och ungas bästa krävs styrning på regional, delregional och lokal nivå. Det är 
viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott samarbetsklimat och 
samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant ömsesidig information 
och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och efterfråga resultat. 
 
Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 
kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 
 
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland, 
VVG. På delregional finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På motsvarande 
sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter företrädare för 
kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska ledningsgruppen eller 
en särskild temagrupp ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn och unga.  Den har att 
främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och ska vid behov genomföra 
gemensam, verksamhetsöverskridande kompetensutveckling. Både den delregionala och lokala nivån 
har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och unga, i de fall det behövs. 
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3 Trygg och säker vård för barn och unga placerade utanför det egna hemmet  
   -riktlinjer för insatser, samverkan och ansvarsfördelning   
 
Riktlinjerna ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att 
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 
socialtjänst. 

 
3.1 Före placering 
 

3.1.1 Anmälningsplikt 
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) inom statliga myndigheter 
och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet och 
socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. Anmälningsplikten gäller också enskild 
verksamhet gällande barn och unga samt all annan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 
socialtjänstens område.  
 
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 
 
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras.  

 
3.1.2 Samordningsansvar 
Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP. Socialtjänstens ansvar för 
placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn får den 
hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan som socialtjänsten 
ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska även omfatta insatser och åtgärder 

som andra huvudmän ansvarar för, bl.a. hälso- och sjukvårdens planerade insatser. 
 
3.1.3 Sekretess och samtycke 
Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 
vårdnadshavare eller från ungdomen själv om hen är över 18 år och olika verksamheter behöver 
samverka kring barnet/ungdomen, t.ex. Vid informationsöverföring och upprättande av en 
Samordnad individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda ska samtycka.  
 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt. 
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 
som helst återkallas av den enskilde. 
 
Barn under 18 år bör informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad, men det är vårdnadshavarnas 
ställningstagande som är juridiskt bindande. 
 
Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande har 
hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så länge 
uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning 

 
3.1.4 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 
Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 

placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 

läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten, 

uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 

socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 

eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 

verksamheterna vara smidiga. 

 
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 

kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare. 
 
3.1.5 Socialtjänstens utredning 

Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 

om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 

utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat fått uppgifter som kan föranleda 

någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 

anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 

inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 

konsultationer.  

 

För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 

av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar 

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning.  

 

Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten.  
 
3.1.6 Konsultation 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/barn-och-unga/barns-behov-i-centrum/
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I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 3.1.3). 
 

 Rutin för konsultation och utlåtande 

IBIC:s  stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens 
skriftliga utlåtanden.  
 
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

 Konsultation BVC, elevhälsa 

 Konsultation tandvården 

 Konsultation pågående vårdkontakter 
 

Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens resp. tandvårdens utlåtande till 
socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälso- resp. 
tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds-
/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

 Utlåtande från hälso- och sjukvården 

 Utlåtande från tandvården 

 
 
3.2 I samband med placering 
 
3.2.1 Läkarundersökning vid LVU eller LVM 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag   
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning.  
 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten.  
 

 Rutin för läkarundersökning  
Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget. Om detta inte är 
möjligt ska närmaste Barn- och ungdomsmedicinska mottagning (BUM) vara tillgänglig för 
konsultation.  
 
3.2.2 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa  
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen. 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-barnets-vardkontakter.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-information-till-halso-och-sjukvard-vid-lvu.pdf
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genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Vid akuta placeringar får 
undersökningarna utföras efter placeringen på den nya orten.  
 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 
patienten. 
 

 Rutin för hälsoundersökning  
Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och skolhälsovårdens 
hälsokontroller genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 
asylsökande).  
 
Socialtjänsten kontaktar närmaste Barn- och Ungdomsmedicinska mottagning (BUM) för att 
genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att BUM får 
tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för hälsoundersökning ska 
erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om skriftligt utlåtande behövs 
används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, BUM ska vid behov bistå socialtjänsten 
med konsultation och tolkning av uppgifterna. Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk 
bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller 
specialistmottagning, inklusive eventuella undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, 
barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), 
röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral mm).  
 
Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta landstinget på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har 
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga.    

    
 Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas.   

 
3.2.3 Samordnad individuell plan, SIP 
I avsnittet 2.2.1 beskrivs SIP, som utgör grunden för planering av insatser i samverkan. I detta avsnitt 
redogörs för delar som särskilt handlar om placering av barn och unga.  
 
I samband med utredning eller före planerad placering ska samordnad individuell planering ske.  Vid 
akut placering ska SIP upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt 
sammankallande till SIP i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård 
är det dock primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP. 
 
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för resp. insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga fall en 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-information-samverkan-halso-och-sjukvard-halsoundersokning.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-utlatande-till-socialtjansten-fran-halso-och-sjukvard.pdf
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/barnochunga/placeradebarnochunga/halsaplaceradebarn/kontaktuppgifterhalsoundersokningarannatlandsting.19177.html
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-tandvarden.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-samverkan-tandvard-utlatande.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/05adeb2d-ea9e-4b0f-8795-7f603f46e8ef/%C3%96verenskommelse%20Samverkan%20vid%20in-%20och%20utskrivning%20VG.pdf?a=false&guest=true
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överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk.  
 
Av SIP ska vid placering av barn och unga framgå  

 Vilka insatser den enskilde behöver 

 De inblandade huvudmännens ansvar angivet på verksamhetsnivå 

 Vilka insatser som ska utföras av annan än kommunen eller landstinget 

 Vem som ansvarar för underrättelse och överföring av information till berörda verksamheter 
på placeringsorten 

 Vem som har huvudansvar för planen 

 Fast vårdkontakt utses  

 När planen ska följas upp 
Planeringen ska dokumenteras skriftligt 

 
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen.    
 
3.2.4 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 
 
Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 
vårdgivare).  
 
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar BUM för att remiss utfärdas. 
 
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om 
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 
kontaktas.  
 
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 
för informationsöverföring genomföras. 
 
3.2.5 Akutplaceringar 
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser, SIP, genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten.  
 
3.2.6 Fast vårdkontakt 
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiS-

institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Påträngande sociala behov och akuta 

problem har kanske under lång tid tagit all uppmärksamhet i anspråk. Svårigheterna har inte sällan 

komplicerats av tidigare separationer och byten av hemort. Därför bedöms i Västra Götaland, alla 

placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ba5be35b-87fe-43c3-a942-52d53e9e2f62/%C3%96verenskommelse%20om%20samarbete%20kring%20personer%20med%20psykisk%20funktionsneds%C3%A4ttning%20och%20personer%20med%20missbruk_2017-2020.pdf?a=false&guest=true
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barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården. 

Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare eller annan i vården involverad 

legitimerad vårdpersonal. Hen utses i samband med upprättandet av SIP. 

 
3.2.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vi vårdtillfället  
Vid en placering av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en fullmakt till 
familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet eller 
institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller behandlingstillfällen. 
Socialtjänsten avgör om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård eller närvara vid 
undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och annan stadigvarande 
vårdgivare om beslutet. 
  
3.2.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den Samordnade 
individuella planen följs upp och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att 
medverka i uppföljningen. 
  

3.3 I samband med avslut av placering 
 

3.3.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att ny samordnad individuell 

vårdplanering genomförs och att ny SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser 

från båda huvudmännen. De riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas.  

 
3.3.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 

Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 

flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört, om barnet bedöms vara i särskilt 

behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader.   

 
4 Genomförande 
 

4.1 Tillämpning och implementering 
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära brukaren. Detta förutsätter en organiserad 

delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt.  

 
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 

intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna 

bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. 

 
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi.   

 
4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin. 
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Delregional vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och 
säkra kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG). 
 
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG)  med 
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen. 
 
  
4.3 Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt,  av närmaste chef 
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 
komma fram till en gemensam lösning där den enskildes behov sätts i första rummet. Om parterna 
ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de delregional 
vårdsamverkansområdena. 
 
I avvaktan på tvistelösning har parterna ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om en 
tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 
kommer i kläm. Den långsiktiga lösningen kan komma att innebära ansvarsjustering och 
kostnadsreglering i efterhand. 

 
4.4 Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Inför att 
överenskommelsen löper ut ska under första halvåret 2021 en översyn göras för att avgöra om 
förändringar behövs eller om överenskommelsen ska förlängas. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 
 

5 Gemensamma utvecklingsområden  
 Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan socialtjänsten och VGR:s vårdenheter när 

det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att använda Samsa bör 

särskilt utredas.  

 Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 

Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 

HSL-insatser i samband med placeringar. 

 Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU. Mallen tas fram av VGR med inspel 

från kommunerna. 

 Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 

hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser för ungdomar som är placerade på SiS-

institutioner. 
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Bilaga 1: Definitioner  
 

Samverkan  

Sker inom och mellan olika enheter, myndigheter och samhällsaktörer. Det kan t.ex. handla om aktivt 
utbyte av information eller att planera gemensamma aktiviteter. 

 

Samordning  

Innebär att koordinera resurser och arbetsinsatser för att få högre kvalitet och större effektivitet i 
stödet, vården och omsorgen. 

 

Samarbete 

Är ett gemensamt bedrivet arbete som gäller en begränsad uppgift. Det kan handla om att olika 
yrkesgrupper hjälps åt med insatser till en enskild individ. 

 

Samsyn  

Är synonymt med konsensus och samstämmighet, dvs. ett likartat sätt att se på till exempel problem. 

 

Samverkan, samarbete och samordning har en avgörande betydelse för att barn och unga ska få 
behandling, stöd och insatser utifrån sina individuella behov. En grundläggande del av samverkan är 
att den unge görs delaktig i planering, genomförande och uppföljning. 

 

För att den unge personen ska få rätt stöd i vardagen behöver samverkan och samarbete på flera 
nivåer, mellan verksamheter, yrkesgrupper och olika huvudmän som ett landsting och en kommun. 
Det är viktigt att det finns planer och överenskommelser mellan aktörerna där ansvar befogenheter 
och resurser tydliggörs.  

 

En framgångsrik samverkan handlar om styrning, struktur och samsyn och kan nås genom att 
exempelvis: 

 Bygga upp och upprätthålla god kompetens kring samverkan inom organisationen 

 Identifiera vad som underlättar samverkan 

 Identifiera vad som försvårar samverkan 

 Följa utvecklingen fortlöpande 

 

Samordnad individuell plan (SIP) 

En samordnad individuell plan (SIP) är ett dokument som ger en samlad beskrivning av alla pågående 
och planerade insatser för en person som behöver samordnade insatser från flera parter/aktörer. SIP 
ger en helhetsbild och förenklar för alla berörda. SIP är ett instrument för samverkan och används för 
att förbättra och tydliggöra de insatser som kräver samverkan. 

 

Den enskildes delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete med SIP. Det är den unges behov och 
önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. För minderåriga krävs samtycke av 
vårdnadshavare.   

 

I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för arbetet med SIP. I arbetet med barn och unga 
används de gemensamma dokument och mallar som är framtagna.  

 

Sammanhållen vård och omsorg 

https://www.synonymer.se/sv-syn/sätt
https://www.synonymer.se/sv-syn/problem
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/fb8b2f0e-8918-41c6-b725-bc650da71804/Riktlinje%20för%20samordnad%20individuell%20plan%20(SIP)%20i%20VG.pdf?a=false&guest=true
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För de individer som är i behov av mer omfattande insatser behövs en effektiv och sammanhållen 
vård- och omsorgsprocess. Det innebär att vården ska vara individanpassad, samordnad och 
kontinuerlig. Det ska ske i en obruten kedja av insatser som personer behöver oavsett huvudman eller 
inom en huvudman. Sammanhållen vård-och-omsorg handlar om det dagliga samarbete mellan olika 
yrkesgrupper som finns nära den unge och familjen. Ett sätt att samarbeta mellan olika yrkesgrupper 
kan ske i form av team som har bred kompetens t.ex. läkare med från olika specialiteter, 
sjuksköterska, kurator, fysioterapeut och socialarbetare. 

 

Tvärprofessionell 

Berör flera olika yrkeskategorier och professioner.  
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Bilaga 2: Viktiga delar i huvudmännens ansvar för barn och unga  

– denna bilaga syftar till att beskriva övergripande ansvarsområden, den är på 

intet sätt fullständig och heltäckande. För utförlig information läs lagtexten i 

dess helhet.   
 

Västra Götalandsregionens ansvar – hälso- och sjukvård 

Hälso- och sjukvård är de åtgärder som till att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, 

och omfattar därför såväl sjukvården och hälsovården. I det svenska sjukvårdssystemet är ansvaret för 

hälso- och sjukvården delat mellan stat, landsting och kommun. Hälso- och sjukvården regleras i hälso- 

och sjukvårdslagen (HSL), men inom en rad områden finns speciallagstiftning som, tillsammans med 

Socialstyrelsens föreskrifter, är styrande för verksamheten. Staten är ansvarig för den övergripande 

hälso- och sjukvårdspolitiken samt, via Socialstyrelsen, för tillsynen av all hälso- och sjukvård i riket. 

Sedan 2013 är Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarig för tillsynen. Regionerna ansvarar för 

att organisera vården så att alla medborgare har tillgång till en god vård. 

 

Mödrahälsovård  

Mödrahälsovården erbjuds alla gravida. Verksamhetens mål är att främja hälsa hos mor och barn 
under graviditet och förlossning och att genom psykosocialt stöd ge mödrar och deras partner goda 
förutsättningar för ett ansvarstagande föräldraskap.   

 

Barnhälsovård  

Barnhälsovården erbjuds alla barn 0 – 6 år. Verksamhetens övergripande mål är att främja barnens 
hälsa, trygghet och utveckling genom att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn. 
Barnet följs genom regelbundna hälsokontroller och utvecklingsbedömningar. Föräldrautbildning 
erbjuds alla och föräldrastödet är både generellt eller riktat.           

 

Ungdomsmottagning 

Målgruppen för ungdomsmottagningar är ungdomar och unga vuxna upp till 24 år. Det är en s.k. 
lågtröskelverksamhet där ungdomar lätt ska få hjälp. Ungdomsmottagningens huvudområden är 
levnadsvanor och livsvillkor, samlevnad och relationer, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
samt psykisk hälsa. Huvudman för ungdomsmottagningen kan vara kommun eller region, var för sig 
eller tillsammans. För verksamheten finns ett huvudmannagemensamt inriktningsdokument som 
syftar till att beskriva uppdrag, mål och målgrupp samt principer för ansvar och kostnadsfördelning. 
Inriktningsdokumntet innebär en gemensam grund för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 
oavsett huvudmannaskap.  

 

Primärvården - vårdcentraler och rehabenheter 

Primärvården arbetar förebyggande och hälsofrämjande och riktar sig till alla i befolkningen.  

Vårdcentralen är den hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller diagnoser, 
ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, 
omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och 
tekniska resurser.  

 

Barn- och ungdomsmedicin (BUM)  

BUM bedriver specialiserad sjukvård för barn och ungdomar upp till 18 år. BUM utför planerad 
undersökning och behandling i öppen och sluten vård av de flesta sjukdomar hos barn och ungdomar.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukv%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4lsov%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stat
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_landsting
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_kommuner
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialstyrelsen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialstyrelsen
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Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)  

Barn- och ungdomspsykiatri är en del av den specialiserade vården för barn och unga med psykiatrisk 
problematik upp till 18 år. Utredning och behandling sker främst i öppen vård men akutvård och 
heldygnsvård bedrivs också.  

 

Habilitering   

Habiliteringen ger stöd, till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar och 
deras närstående. Målgruppen är personer med rörelsehinder, intellektuell funktionsnedsättning, 
autism eller förvärvar hjärnskada. 

 

Vuxenpsykiatrin 

Allmänpsykiatrin erbjuder vård till den vuxna befolkningen över 18 år och omfattar alla vårdplatser 
förutom barnpsykiatri och rättspsykiatri. Inom allmänpsykiatrin förekommer ofta subspecialisering i 
psykosvård, beroende- och missbruksvård, äldrepsykiatri, vård till personer med affektiva störningar 
och ätstörningsvård. 

 

Regionala medicinska riktlinjer 

Syftet med regionala medicinska riktlinjer (RMR) är att bidra till jämlik vård och utjämna skillnader i 
vården genom standardisering och att sprida nytillkommen kunskap. RMR riktas till vårdpersonal, 
verksamhets- och förvaltningschefer och hanterar delar av vården för ett specifikt diagnosområde 
eller för att förtydliga ansvarsfördelning mellan vårdnivåer.  

 

Kommunen ansvar - socialtjänst 

Socialtjänsten ansvarar för ett förebyggande socialt arbete riktat direkt till  

barn, ungdomar och föräldrar. Socialtjänsten ansvarar också för myndighetsutövning, stöd och 
insatser för barn och unga enligt lagarna SoL, LSS samt tvångslagarna LVU, Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga och LVM, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall.  

Tvångslagstiftningen kompletterar socialtjänstlagen och möjliggör tvångsvård, men utgångspunkten är 
alltid att motivera individer till frivilliga insatser. Den grundläggande principen i SoL är frivillighet och 
att insatser av socialtjänsten skall bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och 
integritet. Socialtjänsten ska alltid inleda en utredning om de får information om att barnet är utsatt 
för våld eller andra övergrepp av en närstående, alternativt har bevittnat våld eller andra övergrepp av 
eller mot närstående.  

 

SoL 

Socialtjänsten har ett övergripande ansvar för att barn och ungdomar växer upp under trygga och 
goda förhållanden. När hjälp eller stöd inte räcker eller när barnet behöver skydd är det 
socialtjänstens uppgift att ingripa. Socialtjänsten ska i nära samarbete med hemmen bl a främja en 
allsidig personlighetsutveckling, en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdomar, och 
sörja för att barn och ungdomar får det skydd och stöd som hen behöver.  

 

I frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa har socialtjänsten också ett huvudansvar för 
att se till att samverkan med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs kommer till stånd. 
Kommunernas organisation av socialtjänsten varierar vilket gör att ansvar kan ligga på olika 
verksamhetsområden i kommunen. 

 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/regionala-medicinska-riktlinjer/
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Varje insats av socialtjänsten vilar på en utredning, bedömning av barnets behov och beslut om 
bistånd. Det innebär att en ansökan om en specifik insats kan avslås om behovet kan bedöms 
tillgodoses på annat sätt. Ett biståndsbeslut kan överklagas. När en enskild person ansöker om en 
insats är socialtjänsten skyldig att göra en utredning. Vid en anmälan om barn som far illa är bedömer 
socialtjänsten om en utredning ska inledas. Utredningen ligger till grund för beslut om eventuella 
insatser.  

 

Insatser inom socialtjänsten för barnet ska göras i samförstånd med barnet dess vårdnadshavare och 
anpassas efter barnets behov. Insatser kan ges i öppen regi eller genom att barnet placeras för i 
familjehem eller HVB-hem. 

 

LSS 

LSS är en rättighetslag som syftar till att den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv på 
samma villkor som alla andra. En insats enligt LSS förutsätter att den enskilde själv ansöker om den. 
För att bli beviljad en insats enligt LSS måste barnet tillhöra den personkrets som definieras i lagen och 
ha behov av insatsen.   

 

Kommunens ansvar - skola 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 
värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. I utbildningen ska 
hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 
utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 
personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare.  

 

Förskola  

Målgrupp för förskolan är barn 1-6 år. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och 
stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska  

utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 
lärande bildar en helhet. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 
utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje 
barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Enligt förskolans riktlinjer ska personalen 
uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling. 

 

Förskoleklass/Grundskola/gymnasieskola/grundsärskola/gymnasiesärskola   

Skolplikt gäller för nästan alla barn och unga som är bosatta i Sverige och börjar det året barnet fyller 
sex år och upphör för de allra flesta efter det nionde skolåret.  

 

Skolans huvuduppdrag är värdegrunds- och kunskapsuppdraget och elevens rätt till utbildning gäller 
under hela skoltiden. I utbildningen ska hänsyn tas till elevernas olika behov. Skolan ska fortlöpande 
informera eleven och vårdnadshavaren om elevens utveckling.  

 

Rektor har ansvar för att genomföra utbildningen enligt fastställda mål och tillgodose elevernas 
särskilda behov för att nå kunskapsmålen. Enligt skollagen kan elever som bedöms inte kunna nå upp 
till grundskolans kunskapskrav, för att de har en utvecklingsstörning eller hjärnskada, tas emot i 
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särskolan. Vårdnadshavaren ansöker om en plats i särskolan. Beslutet ska föregås av en utredning som 
omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.   

 

Det kan förekomma att en elev för närvarande når de kunskapskrav som minst ska uppnås, men 
uppvisar andra svårigheter som gör att skolan av olika skäl bedömer att eleven längre fram under 
skoltiden kan få svårt att nå kunskapskraven. Det kan till exempel handla om en elev med en 
funktionsnedsättning, psykosocial problematik, psykisk ohälsa, svårigheter i det sociala samspelet, 
koncentrationssvårigheter samt upprepad eller långvarig frånvaro.  Även i dessa fall kan eleven vara i 
behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. 

 

Elevhälsan  

Skollagen klargör att elevhälsan ska innehålla psykologiska, medicinska, psykosociala och 
specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator 
samt tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av stöd och specialpedagogiska 
insatser kan tillgodoses. Rektor har ansvar för elevhälsan. 

 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot 

utbildningens mål ska stödjas. Elevhälsans arbete bedrivs på organisations-, grupp- och individnivå. 

Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att främja elevers lärande, utveckling och hälsa, 

förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, 

utveckling och hälsa. Hinder för en enskild individ ska undanröjas och åtgärder och anpassningar 

utifrån varje enskild elevs behov av särskilt stöd ska ges. Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga 

och stödja elevens utveckling mot skolans mål. Elevhälsan utför sjukvårdande behandlingsarbete vid 

smärre åkommor, men i övrigt är landstinget ansvarig för barnens vård och behandling. 
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Bilaga 3: Lagstiftning 
 

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL (2009:400)  

Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande av och 
övrig hantering av allmänna handlingar. Den innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt och om 
förbud att lämna ut allmänna handlingar. Lagen gäller för många personalgrupper i Sverige, bland 
annat personal inom hälso- och sjukvård och kommun.  

 

Hälso- och sjukvårdslag, HSL (2017:30)  

HSL reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och  

skador. Målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården och vården ska så 
långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Hälso- och sjukvårdslagen är en 
ramlag, inte en rättighetslag. Det innebär bl.a. att det inte går att överklaga om man till exempel inte 
får den läkare eller den utredning eller behandling man vill ha.   

 

Patient lag (2014:821) 

Patient lagen infördes 1/1 2015 med målet att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att 
främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Patient lagen innehåller bland annat 
bestämmelser om tillgänglighet, information, samtycke, delaktighet, fast vårdkontakt och individuell 
planering, val av behandlingsalternativ och hjälpmedel, val av utförare samt personuppgifter och 
intyg.  

 

Socialtjänstlagen, SoL (2001:453)  

Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden och i 
nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och 
social utveckling hos barn och unga. Där står även att socialnämnden, i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa, ska samverka med andra samhällsorgan, organisationer och andra som 
berörs.  

  

Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 
svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Här 
avses också barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Insatserna ska utformas och genomföras 
tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med 
organisationer och föreningar.  

  

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387)  

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga  

funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, och att de får och kan påverka den hjälp och 
service de behöver i det dagliga livet. Socialnämnden ska fortlöpande följa upp vilka som  

omfattas av LSS och vilka deras behov av stöd och service är.  Verksamheterna ska vara av god 
kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. 
Kommunen ska samverka med organisationer som företräder människor med 
funktionsnedsättningar.  

  

Skollagen (2010:800)  

Skolans ansvar regleras i skollagen. Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans  
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som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling, för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om det på 
något sätt framkommer att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt utreds. Behov av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart 
obehövligt. Vidare står att ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt 
stöd. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram 
utarbetas.  

  

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT (1991:1128)  

LPT innehåller de centrala bestämmelserna om psykiatrisk tvångsvård i Sverige. En  

huvudregel i svensk sjukvård är att ingen ska vårdas mot sin vilja eller behandlas utan  

samtycke. I vissa fall kan dock undantag göras från detta. Kriterier för tvångsvård enligt  

LPT är allvarlig psykisk störning, oundgängligt behov av psykiatrisk heldygnsvård och att 
patienten motsätter sig vård.  

  

Lagen om vård av unga, LVU (1990:52)  

Den som är under 18 år ska beredas vård enligt LVU om det kan antas att behövlig vård  

inte kan ges den unge med samtycke av vårdnadshavaren och, när den unge har fyllt 15 år, av 
honom eller henne själv. Vård kan beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk  

misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i  

hemmet, gör att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Vård 
ska också beslutas om den unge utsätter sin egen hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 
skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 
annat socialt nedbrytande beteende. Även personer över 18 år (men inte 20 år) kan beredas 
vård under särskilda omständigheter beskriva i lagen.   

 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM (1988:807)  

LVM är en tvångslag som kompletterar Socialtjänstlagen. Lagen möjliggör sluten tvångsvård 
av vuxna missbrukare efter beslut av förvaltningsrätt. För missbrukare under 18 år ska istället 
LVU tillämpas. För dem som är 19–20 år kan det vara svårt att avgöra om 3 § LVU eller LVM 
skall tillämpas. Syftet med LVM är att motivera personen i fråga att istället medverka frivilligt 
till behandlingsinsatser.  

  

Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU (1998:603)  

Sluten ungdomsvård är en påföljd för brott för unga lagöverträdare som alternativ till  

fängelse. Straffet verkställs på ett särskilt ungdomshem som drivs av Statens 
institutionsstyrelse (SIS). Straffet är tidsbestämt och kan vara mellan 14 dagar och upp till 4 
år. Till skillnad från fängelsedömda kan inte den som blivit dömd till sluten ungdomsvård bli 
frigiven efter att två tredjedelar av strafftiden avtjänats.   

  

 

 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngslag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Socialtj%C3%A4nstlagen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tv%C3%A5ngsv%C3%A5rd
https://sv.wikipedia.org/wiki/Beslut
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsr%C3%A4tt_(domstol)
https://sv.wikipedia.org/wiki/LVU
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Anmälningsärenden 2020-01-28 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

1. Hemlöshetskartläggning 2018  

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21 § 267 

Dnr 2018-00196 

 

2. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21 § 268 

Dnr 2019-00128 

 

3. Svar på remiss: Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn 

Kommunstyrelsens skrivelse 2019-12-09 

Dnr 2019-00166 

 

4. En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram. (Budgetuppdrag 2019) 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21 § 259  

 

5. Borås Stads personalpolitiska riktlinjer 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-01 § 519  

 

6. Förslag till förändrad beslutsprocess Hjälpmedelshandbok 

     Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09 § 521  

 

7. Ny Grundnivå, nya arvoden för förtroendevalda 2020 

 

       

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 
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FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN ÅR 2020 

 
Utom Kommunen   

 

Löneart   Syssla  Tom 4 h Över 4 h 

1650  Förrättningsarvode 1093  kr 2185 kr 

 

Inom Kommunen  

 

För första timman i resp. nämnd 607 kr 

För varje därefter påbörjad halvtimma 152 kr 

 

Löneart  Syssla 

 

1647  Justeringsarvode 

 

1647  Ordförande 

 

1647  Vice ordförande 

 

1647  Ledamot, Ersättare 

 

1648’  Partigruppsammanträde      607 kr  Oavsett antal timmar 

 

’ Endast kommunfullmäktige (enl bestämmelserna om ersättning till kommunens förtroendevalda  § 10) 

 

 

Lönearter för övriga ersättningar 

 

1646  Årsarvode 

 

1675  Förlorad arbetsförtjänst 

 

1649  Barntillsyn   118,50kr/tim 

5010  Kilometerersättning 
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FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN ÅR 2020 
 

Borås Stadshus AB 
Anledning: Ledamöter och ersättare i kommunala bolagsstyrelser erhåller ett tillägg på 4,5 % på 

sammanträdes/förrättningsarvoden som kompensation för utebliven omfattning av OPF-KL och GL-F. 

 
Utom Kommunen   

 

Löneart   Syssla  Tom 4 h + Lönetillägg 1612 

1650  Förrättningsarvode 1093  kr               Belopp 49,18 kr  

  

Över 4 h            + Lönetillägg 1612 

2185 kr     Belopp: 98,32 kr

  

 

Inom Kommunen  

 

För första timman i resp. nämnd 607 kr + Lönetillägg 1612, Belopp: 27,31 kr 

För varje därefter påbörjad halvtimma 152 kr + Lönetillägg 1612, Belopp:   6,84 kr  

                                                                                               

Löneart  Syssla 

 

1647  Justeringsarvode 

 

1647  Ordförande 

 

1647  Vice ordförande 

 

1647  Ledamot, Ersättare 

 

1648’  Partigruppsammanträde      607 kr  Oavsett antal timmar 

 

’ Endast kommunfullmäktige (enl bestämmelserna om ersättning till kommunens förtroendevalda  § 10) 

 

 

Lönearter för övriga ersättningar 

 

1646  Årsarvode 

 

1675  Förlorad arbetsförtjänst 

 

1649  Barntillsyn  118,50kr/tim 

5010  Kilometerersättning 
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ÅRSARVODERING ÅR 2020 

 
Till ordförande utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode motsvarande 

80 % av ordförandes arvode (ej revisorsgrupperna). Andre vice ordföranden erhåller 60 %. Dock erhåller  

kommunfullmäktiges 2: e vice 80 %.  Arvoden under 2020 beräknas på grundnivån, GN, för år 2020 

som är 60 696  kr. 

 

       Ordförande Vice ordf.        2: vice ordf. 

 

ARVODESGRUPP  A  3, 5  GN  212 436  169 949          127 462 

Grundskolenämnden 

Vård- och äldrenämnden 

 

ARVODESGRUPP AB  2,0 GN   121 392   97 114    72 835 
Förskolenämnden 

 

ARVODESGRUPP  B  1, 8  GN  109 253   87 402            65 552 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Kommunfullmäktige 

 

ARVODESGRUPP  C  1, 7  GN  103 183   82 547     61 910 
Samhällsbyggnadsnämnden 

Arbetslivsnämnden 

Sociala Omsorgsnämnden 

Individ- och familjeomsorg  

Borås Energi och Miljö AB 

 

ARVODESGRUPP CD 1,5 GN  91 044 72 835    54 626 
Kulturnämnden 

Fritid- och folkhälsonämnden 

AB Bostäder i Borås 

 

ARVODESGRUPP  D  1, 2 GN  72 835  58 268    43 701 
Miljö och konsumentnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden 

Tekniska nämnden 

Servicenämnden 

Industribyggnader i Borås AB 

SÄRF (ers. utbetalas av förbundet) 

 

ARVODESGRUPP  E  0, 9 GN  54 626  43 701             32 776       
Revisorsgrupperna 

Vice ordförande i revisorsgruppen 

Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen, 

Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val till EU-parlamentet 

och folkomröstning) 

Borås Djurpark AB 

Borås Elnät AB 

BoråsBorås TME AB 
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ARVODESGRUPP  F  0, 6 GN   36 418 29 134 21 850 
Borås kommuns parkerings AB 

Fristadsbostäder AB 

AB Sandhultsbostäder 

AB Toarpshus 

Viskaforshem AB 

Överförmyndarnämnden  

Akademiplatsen AB  

Inkubatorn i Borås AB 

 

ARVODESGRUPP  G 0,4 GN    

Stiftelsen Blå Stjärnans Djursjukhus  24 278   19 422 14 567 
 

 

Kommunalråd äger ej rätt att uppbära årsarvode för uppdrag upptagna i bilaga A  

   

Kommunalråden 

Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande  1,2 GN (72 835 kr ) per månad.  De kommunalråd som utger 

presidiet i Kommunstyrelse skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter 

 

Till ordförande i kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,25 GN/månad  (15 174 kr) 

Till förste vice ordförande i kommunstyrelsen utbetalas 0,2 GN/månad (12 139 kr ) och till andre vice 

ordförande 0,08 GN/månad (4856 kr). 

 

Gruppledare Kommunstyrelsen 

Till företrädare för varje parti som är representerat i kommunstyrelsen men som inte har någon 

kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN  (121 392 kr) I detta stycke angiven företrädare 

för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 8 och 9 § §. 

 

Gruppledare Kommunfullmäktige 

Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller vare sig kommunalråd eller gruppledare i 

Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5 GN/år (30 348 kr). 

 

Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden  

Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden och Vård – och äldrenämnden har rätt till ersättning för 

förlorad arbetsförtjänst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda” i storleksordning två (2) 

dagar/vecka, eller totalt max 100 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, 

kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök.  

Något särskilt beslut i respektive stadsdelsnämnd fordras ej. 

 

Förskolenämnden och Individ– och familjeomsorgsnämnden 

Årsarvoderadförtroendevald  Förskolenämnden och Individ– och familjeomsorgsnämnden har rätt till 

ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda” i 

storleksordning en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, 

ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i respektive 

stadsdelsnämnd fordras ej. 

 

Individ o familjeomsorgsnämnden 

Jourersättning 0,018 GN/vecka (1093 kr) 
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§ 259 Dnr KS 2019-00162 3.1.1.0 

En koldioxidbudget ska tas fram (Budgetuppdrag 2019) 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 165, sid 3102) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 

Godkänna koldioxidbudget för Borås.       

 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M),  Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M),  Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén 
(M), Birgitta Bergman (M),  Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-
Clara Stenström (M), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund 
(M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström (M), Jolly 
Bou Rahal (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Per Månsson (M) till 
förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen. 
 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Eva Eriksson (SD), Tomas Brandberg (SD), 
Anders Alftberg (SD) och Maria Lindgren (SD) till förmån för Sverige-
demokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-28, § 454 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna koldioxidbudget för Borås.        

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Martin Nilsson (M) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Godkänna koldioxidbudget för Borås med ändringar. 

 

  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(5) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-20-21-29 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Ärendet läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

 Kommunfullmäktige har i sin budget för 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag 
att ta fram en koldioxidbudget. I den bifogade rapporten definieras 
koldioxidbudgeten för Borås. Rapporten beskriver även hur budgeten kan 
tänkas förvaltas. Här finns dock en sammanfattning av rapporten med de 
viktigaste punkterna.  

En koldioxidbudget beskriver den totala mängden koldioxid eller växthusgaser 
jordens befolkning kan släppa ut innan den samlande mängden i atmosfären 
leder till en global uppvärmning som överskrider en önskad gräns. Denna 
globala koldioxidbudget kan brytas ner till budgetar för länder eller kommuner. 
Den totala mängden kan sedan budgeteras över ett tidsspann och till olika 
aktiviteter, jämförbart med en ekonomisk budget. I en koldioxidbudget anges 
alltså en total mängd som kan släppas ut och det anges också hur mycket som 
kan släppas ut årligen. Liksom en ekonomisk budget finns det en total mängd 
som vi kan hushålla med och vi bestämmer om vi använder allt på en gång eller 
om vi fördelar det över en längre tidsperiod. I en koldioxid budget är det 
möjligt att skapa en intäktssida det vill säga att skapa åtgärder som minskar 
koldioxidhalten i atmosfären exempelvis plantera träd eller producera biokol 
eller biogas. 

Utsläppen av växthusgaser i Borås kan delas in i olika perspektiv. Perspektiven 
överlappar varandra och alla perspektiv har för- och nackdelar. Borås Stads 
koldioxidbudget bygger därför på tre olika perspektiv för att fånga in alla 
utsläpp som Borås bär ett ansvar för. 

Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås fångar in alla utsläpp som 
invånare och samhället tillsammans är ansvariga för. Den totala 
utsläppsmängden fram till 2040 är ca 62 ton CO2/invånare.  

Konsumtionsperspektiv Borås Stad som är en delmängd av de 62 ton eftersom 
Borås Stads aktiviteter innebär tjänster som invånarna konsumerar.  

Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte täcks av 
konsumtionsperspektivet men som Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller 
åtminstone en möjlighet att påverka. Det är till exempel utsläpp från 
produktionsanläggningar som producerar varor som konsumeras av andra än 
boråsare eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 
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Koldioxidutsläppen kommer följas upp för alla tre perspektiv. Budgeteringen av 
den totala utsläppsmängden sker genom en uppdelning över tid där en 
minskning på 16 % av koldioxidutsläppen varje år leder till ett nollutsläpp runt 
2040. Minskningen appliceras på alla tre perspektiven. Det viktiga i metoden är 
att skapa en minskningstrend istället för mål för år 2040 som är svårt se 
konsekvenserna av nu.  

För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten föreslås en 
organisation bestående av klimatkommitté, klimatråd och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. 
Kommittén består av tjänstepersoner från energi- och klimatområdet 
(stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt ekonomistyrning.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består 
av en person ifrån varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både 
näringsliv, akademi, kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de 
olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att lättare nå koldioxidbudgeten. 
Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom samverkan, 
kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden. 

Koldioxidbudgeten kommer arbetas in i energi- och klimatstrategin i samband 
med att den revideras.                     

Beslutsunderlag 

1. Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28 

2. Bilaga – Koldioxidbudget för Borås, 2019-10-28  

 

Yrkanden 

Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V), Karl-Eric Nilsson (C) och Anne 
Rapinoja (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 

 

Tomas Brandberg (SD), Andreas Exner (SD) och Leif Häggblom (SD) yrkar 
bifall till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 

 

 

Propositionsordning 
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Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 

 

Ordföranden tillkännager att Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i 
huvudomröstningen. 

 

För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen röstar ja, 
den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är motförslag i 
huvudomröstningen”. 
 

Omröstningsresultat 

Omröstning, se bilagd voteringslista 64, nr 165, dag 3. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 21 röster mot 11, 41 avstår: 

Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är 
motförslag i huvudomröstningen. 

 

Huvudomröstning 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen”.  

 

 

 

Omröstningsresultat 
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Omröstning se bilagd voteringslista 65,  nr 165, dag 3. 

 

Röstförklaring 

I ärende nr 167 tryckte jag  fel i omröstning om att ta fram motförslag till 
huvudförslaget. 

 

Min avsikt var att avstå att delta i den omröstningen. 

Ninni Dyberg (S) 
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Bilaga 1 – metod 

Omvärldsanalys 
Begreppet koldioxidbudget har präglats av forskningen och används i kommunikationssammanhang 

för att förklara att det spelar roll hur utsläppen minskar över tid. Istället för att bara fokuserar på ett 

målår där utsläppen ska ner till noll så skapas i stället en utsläppstrend där utsläppen minskar varje 

år. Under 2018/2019 har ett antal svenska kommuner, landsting och regioner tagit fram 

koldioxidbudgetar enligt en modell som har utvecklats av Klimatledarskapsnoden på Uppsala 

Universitet tillsammans med Ramböll. Bland dem som hittills har tagit fram eller beställt en 

koldioxidbudget är Borlänge, Gävle, Håbo, Knivsta, Ragunda, Skellefteå, Säter, Västerås, Åre, 

Östersund, Blekinge län, Jämtlands län, Region Gotland, Stockholms län, Södermanlands län och 

Uppsala län. Metoden har väckt stort intresse och det kan antas att fler kommuner kommer att följa 

efter genom att beställa en liknande budget eller genom att utveckla egna varianter. Västra 

Götalandsregionen är precis på väg att få sin budget färdigställt. Utomlands har frågan också blivit 

populär och till exempel har staden Manchester tagit fram en koldioxidbudget. 

Den metod som flertalet kommuner har valt, kallas även för Järfälla-modellen. Rapporten som 

levereras enligt denna metod innehåller en förklaring av metoden, en rad avvägande och funderingar 

samt en figur och en procentuell minskningstakt som oftast ligger på 16 procent per år. Bild 1 visar 

ett exempel på figuren från Västerås koldioxidbudget. I bilden uppskattar man en lätt ökning fram till 

2020 (ljusblåa staplar) och efter det måste utsläppen minska med runt 16 procent varje år (mörkblåa 

staplar) för att nå nollutsläpp runt 2040. 

 

Bild 1: Minskningskurva från Västerås koldioxidbudget  
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Val av modell 
Vid val av metod finns det två möjligheter. Beställa en rapport med en koldioxidbudget enligt Järfälla 

modellen eller att utveckla en egen budget. 

Järfälla modellen Egen modell 

Fördelar 

 Inte mycket extraarbete 

 Flera experter involverade i 
framtagande och utvecklingen 

 Jämförbarhet med andra kommuner 

 Budgetramarna är specialanpassade till 
Borås med hänsyn taget till kommunens 
påverkansmöjligheter 

 Kostnaden begränsar sig till arbetstid 

 Konsumtionsperspektivet är med 

 Budgeten innehåller ett arbetssätt för 
att säkerställa att vi följer budgeten. 

 Möjlighet att utveckla en modell som 
har potential att fungera bra, även för 
andra kommuner eller internationellt 

Nackdelar 

 Beskriver enbart de geografiska 
utsläppen där kommunen har 
begränsat rådighet att minska dessa 

 Inga direkta verktyg för att följa 
budgeten, risk för att budgeten mest är 
en ny målsättning och ett 
kommunikativt verktyg 

 Innehåller inga konsumtionsbaserade 
utsläpp 

 Kostar pengar, ca 40-60 000 kr 

 Konsumtionsperspektivet är svårt att 
räkna på och en årlig uppföljning är inte 
möjlig 

 Risk att Borås inte kan jämföra sig lika 
lätt med andra koldioxidbudgetar 

Tabell 1: För- och nackdelar för olika metoder för en koldioxidbudget 

Efter noggrant avvägande och omvärldsanalys har Borås Stad valt att utveckla en egen variant av en 

koldioxidbudget. Fördelarna med att kunna anpassa budgeten till Borås Stads behov utifrån 

rådighetsperspektiv och konsumtionsperspektiv var de främsta anledningarna. Borås Stads 

koldioxidbudget innehåller följande huvudinslag: 

 Koldioxidbudget på tre olika nivåer 

o Kommunens utsläpp från resor, energi och inköp 

o Utsläpp inom geografiska Borås: CO2-utsläpp från fossilenergianvändning i Borås 

geografiska område, så som vi har följt upp traditionellt. Här ingår stora delar av 

biltrafiken, fjärrvärme, elanvändning, processenergi i industrier 

o Utsläpp från det alla som bor i Borås konsumera i from av resor, energi, varor och 

tjänster 

 Ett arbetssätt som ska säkerställa att Borås Stad arbete leder till den utsläppsminskningen 

som krävs och att inga motverkande beslut tas. Arbetssättet kallas för klimatråd. 

 

Budget och minskningstakt 
Koldioxidbudgetar enligt Järfälla modellen föreslår en utsläppsminskning med ca 16 procent per år 

från och med 2020. I rapporterna beskrivs hur man kommer fram till denna fördelning och hur man 

har fördelat den globala budgeten på Sverige och dess kommuner. Runt 2040 är utsläppen nära noll. 
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Sverige har som mål att ha nettonollutsläpp 2045. Målet är dock inte helt nytt och sedan dess har 

utsläppen inte minskat i den takt som behövs. 

Den globala budgeten från IPCC rapporten ligger grovt (relativt stora osäkerheter) på 500 Gton CO2 

för att med en chans på 66 procent undviker en temperaturhöjning över 1,5 grader. Fördelar man 

denna budget på världens invånare på 8 miljarder människor (antaget snitt mellan nu och 2040) har 

varje världsinvånare en utsläppsbudget på cirka 62 ton CO2. Utan hänsyn taget till historiska utsläpp, 

ansvarsfördelning eller rättvisa, kan vi anta samma budget för en invånare i Borås. 

Med en likadan minskningstakt på 16 procent som i de övriga budgetar i Sverige, hamnar en boråsare 

runt 0 utsläpp kort efter 2040 och har totalt släppt ut cirka 50 ton CO2e (alla växthusgaser). I detta 

scenario utgår vi ifrån ett utgångsläge på cirka 7,5 ton utsläpp per år och invånare vilket motsvarar de 

konsumtionsbaserade utsläppen som Chalmers rapporten kom fram till. Naturvårdsverket har 

kommit fram till högre konsumtionsbaserade utsläpp, runt 10 ton per år. Budgeten från IPCC tar bara 

hänsyn till CO2, inte till andra växthusgaser. 

De olika metoder och perspektiven gör det nästintill omöjligt att med enkla medel komma fram till 

en exakt budget och en exakt minskningskurva. Till det kommer att de globala utsläppen inte minskar 

vilket innebär att den globala budgeten för att stanna vid 1,5 graders uppvärmning kan vara 

förbrukad inom 10 år. 

Vår slutsats är att en 16 procent minskningskurva med ett mål på 0-utsläpp kring 2040 är en rimlig 

ambitionsnivå för att försöka begränsa en global temperaturökning till 1,5 till 2 grader. Det absolut 

avgörande är inte de exakta siffrorna utan att skapa en minskningstrend som följer kurvan. 

I Borås har vi förhållandevis normala geografiska utsläpp då vi saknar stora industrier, hamn eller 

flygplats. Vägtrafiken är en av de större utmaningarna.  

Den 16 procentiga minskningskurvan appliceras på alla valda utsläppsområden 

Organisatoriska verktyg för genomförande 
En form av klimatråd ska kopplas till koldioxidbudget för att kunna säkerställa att Stadens 

verksamheter genomför åtgärder som leder till att minskningstrenden följs. För att reda ut hur ett 

klimatråd i Borås ska vara sammansatt och vilket uppdrag rådet ska arbeta med har det genomförts 

en omvärldsanalys. Klimatråd finns det i Sverige i olika former. På regeringsnivå granskas regeringens 

klimatarbete och under våren 2019 har en första rapport lämnats in. På Västra Götalandsregionen, i 

Jönköpings län och i Västmanslands län har klimatrådet rollen att föra ihop näringsliv, 

intresseorganisationer, akademi och offentlig förvaltning för att skapa samverkan och en gemensam 

röst. I Lund finns det ett klimatpolitiskt råd ingår flera forskare som utvärderar kommunens 

klimatarbete och föreslår nya politiska inriktningar. 

Till Borås föreslås ett klimatråd som hjälper till att Borås Stad minskar de utsläppen som kommunen 

har direkt rådighet över genom egna investeringar och åtgärder inom den egna verksamheten. För 

att komma fram till en lämplig sammansättning har olika varianter av klimatråd undersökts. 

Klimatråd Sammansättning Uppdrag 

Lund Akademi och forskning ”Rådets uppdrag är att granska 
kommunens arbete för minskad 
klimatpåverkan och klimatanpassning, 
samt att i en årlig rapport föreslå 
förbättringar som bidrar till att 

https://www.lund.se/bygga-bo--miljo/klimat-miljo-och-hallbarhet/klimatradet/
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kommunen når sina klimatmål. Rådets 
första rapport överlämnades till 
kommunstyrelsen den 3 april 2019.” 

VGR ledare från näringsliv, offentlig 
förvaltning, akademi och 
intresseorganisationer, 
landshövdingen 

”Syftet är att rådet ska utgöra en 
samlande kraft och en stark 
gemensam röst som för upp 
avgörande frågor på regional, 
nationell och internationell nivå.” 

Jönköping (län) 10 arbetsgrupper, 120 personer, 
politiker, näringsliv, myndigheter, 
ideella organisationer, 
landshövding 

”Klimatrådet vill skapa fördelar för alla 
som bidrar till omställningen, från 
fossilt till förnybart och hållbart. 
Klimatrådet underlättar för unga att 
påverka, driver på träbyggandet och 
ökar kunskapen om lagring av solel 
(några exempel är ju alltid bra)!” 

Västmanland (län) Näringsliv, organisationer, ideella 
organisationer, politiker, 
landshövding, akademi 

Samverka kring miljöfrågor i länet, 
skapa engagemang på alla nivåer i 
samhället 

Regering Akademi och forskning ”Klimatpolitiska rådet är ett 
oberoende tvärvetenskapligt 
expertorgan som utvärderar om 
regeringens samlade politik leder mot 
målet om noll utsläpp år 2045.” 

Tabell 2: Överblick över befintliga klimatråd på olika nivåer i Sverige 

Utifrån behoven och utifrån omvärldsanalysen undersöktes följande möjligheter för 

sammansättningen av Borås Stads klimatråd: 

Enbart akademi och forskning 
(t.ex. Högskolan, RISE, 
Chalmers, GU) 

Fullmäktigepolitiker utan 
uppdrag i KS samt 
tjänstepersoner (likt 
revisionen) 

Bara tjänstepersoner, 
kompetens inom klimat, 
energi, ekonomi 

Fördelar 

 Hög kompetensnivå 

 Ofiltrerade analyser från 
externa 

 Politiker har direkt kontakt 
till beslutsfattande grupper 
vilket kan ge snabba 
ledtider 

 Stor hänsyn kan tas till 
Stadens förutsättningar i en 
fråga 

 Kompetensen hos 
beslutsfattare höjs 

 Relativ hög kompetensnivå 

 Direkt koppling till 
verksamheten med bra 
kunskap om 
förutsättningarna 

 Ökad samverkan mellan 
organisationerna 

Nackdelar 

 Kan vara svårt att hitta rätt 
kompetenser i Borås 

 Ett sådant uppdrag medför 
sannolikt kostnader för 
arvoden. Lunds kommun 
uppger en kostnad på cirka 
180 tkr/år 

 Politiska ställningstaganden 
riskerar att göras av 
partipolitiska skäl snarare 
än att välja det 
vetenskapligt bästa 
alternativet 

 Bedömningar riskerar vara 
inte neutrala för att inte 

 Tjänstepersoner befinner 
sig i en beroendeställning 
till sin arbetsgivare och är 
därför eventuellt inte helt 
neutrala i sin bedömning 

http://klimat2030.se/om-klimat-2030/klimatradet/
https://klimatradet.se/
http://miljoochklimatradet.se/om-radet/
https://www.klimatpolitiskaradet.se/


5 
 

Bilaga till koldioxidbudget för Borås 5(7) 

 
 

 Uttalanden och rapporter 
riskerar vara utförliga och 
ensidiga då de inte kan ta 
hänsyn till 
förutsättningarna fullt ut 

 Eventuellt långa ledtider då 
gruppen inte finns i 
Stadens organisation 

blotta politikens 
svårigheter att hantera den 
enorma utmaningen som 
utsläppsminskningen 
innebär 

 

Utifrån omvärldsbevakning och avvägning mellan alternativen har det valts en modell med tre 

instanser. Hur dessa grupperingar fungerar behöver utvärderas efter en rimlig tid. 

 Klimatkommitté 

o Sammansättning: tjänstepersoner med kompetens inom klimat, energi och ekonomi 

o Granskar investeringsbudgetar, stöttar nämnder och styrelser, följer upp arbetet 

o Rapporterar till klimatrådet 

 Klimatråd 

o Sammansättning: en person ifrån varje parti som finns representerade i 

Kommunfullmäktige. 

o Tar emot information från och ger uppdrag till kommittén  

 Klimatforum 

o Sammansättning: akademi, näringsliv, politik, civilsamhälle 

o En plattform för samverkan och kunskapsutbyte 

Utsläppsberäkningar 
Utsläppsberäkningar sker på olika sätt beroende på avgränsning och tillgång till data. 

Konsumtionsperspektiv Borås Stad 

Statistiken omfattar kommunens utsläpp av växthusgaser från resor, energi och inköp: 

 Resor med flyg 

o Statistik finns tillgänglig via resebyrå och har följts upp under flera år 

 Resor med bil, lätt lastbil 

o Statistik finns tillgänglig via bränsleinköp och har följts upp under flera år 

 Tunga transporter, arbetsmaskiner 

o Statistik finns tillgänglig via bränsleinköp och har följts upp under flera år 

 Energi till byggnader och infrastruktur 

o Statistik finns tillgänglig via inköp av el, fjärrvärme och bränsle och har följts upp 

under flera år 

 Inköp av mat, byggmaterial, förbrukningsartiklar, möbler, kläder, maskiner, transporter mm 

o Statistik finns inte tillgängligt och har inte följts upp hittills 

o Svårt att mäta och beräkna då det handlar om många olika produkter och deras 

utsläpp från produktionen är ofta okänd eller svårt att uppskatta. 
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o Statistiken bygger på en utredning som har genomförts för Göteborgs Stad och på en 

utredning som har utförts för Sollentuna kommun. Statistiken kommer därmed bara 

vara en grov uppskattning och kommer inte kunna följas upp kvantitativt.12 

 

Geografiska utsläpp Borås 

Växthusgasutsläpp från fossilenergianvändning i Borås geografiska område, så som vi har följt upp 

det traditionellt. Här ingår stora delar av biltrafiken, fjärrvärme, elanvändning, processenergi i 

industrier 

Källa för utsläppsstatistiken är SCBs databas och RUS databasen, nationella emissionsdatabasen. 

Konsumtionsperspektiv Borås 

Växthusgasutsläpp från alla varor och tjänster som konsumeras av dem som bor i Borås. 

 Flygresor 

o Nationell statistik i en rapport från Chalmers omräknat till Borås 3 

 Bilresor 

o RUS databas och transportstyrelsen för bilar, biltyper och körsträcka samt utsläpp. 

Liknande metod som i Chalmers rapport. 

 Kollektivtrafik 

o Uppgifter från Västtrafik om bränsleanvändning till bussar. Inga exakta uppgifter för 

bara Borås, omräkning och antagande.  

 Värme till hushåll 

o Fjärrvärmestatistik från Borås Energi och Miljö samt bränslestatistik från SCB 

 El till hushåll 

o Energistatistik från SCB 

 Mat 

o Osäker statistik, nationell statistik från Naturvårdsverket 

 Övriga inköp av varor och tjänster (kläder, elektronik, fritidsprodukter, restaurangbesök 

m.m.) 

o Osäker statistik, bygger på rapporterna från Göteborg och Sollentuna samt statistik 

från Naturvårdsverket 

 

Det finns även nationell statistik från Naturvårdsverket som beaktas.4 

Flera uppgifter går inte att följa upp årligen på ett kvantitativt sätt och/eller har flera års fördröjning 

innan statistiken publiceras. 

Övriga utsläpp, negativa utsläpp 

                                                           
1 Chalmers utredning om konsumtionsbaserade utsläpp i Göteborgs Stad, 
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/greenhouse_gas_emissions_from_pub
lic_consumption_in_gothenburg_wise_jl_0.pdf 
2 Utredning utsläpp från inköp, Sollentunas kommun, 
https://carbonn.org/uploads/tx_carbonndata/Klimatp%c3%a5verkan%20av%20ink%c3%b6p%20f%c3%b6r%20
Sollentuna%20Kommun%202014%20rapport%2056_02.pdf 
3 Rapport Chalmers: https://research.chalmers.se/publication/506796/file/506796_Fulltext.pdf 
4 Naturvårdsverket om konsumtionsbaserade utsläpp: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-
miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/ 

https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/greenhouse_gas_emissions_from_public_consumption_in_gothenburg_wise_jl_0.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/greenhouse_gas_emissions_from_public_consumption_in_gothenburg_wise_jl_0.pdf
https://carbonn.org/uploads/tx_carbonndata/Klimatp%c3%a5verkan%20av%20ink%c3%b6p%20f%c3%b6r%20Sollentuna%20Kommun%202014%20rapport%2056_02.pdf
https://carbonn.org/uploads/tx_carbonndata/Klimatp%c3%a5verkan%20av%20ink%c3%b6p%20f%c3%b6r%20Sollentuna%20Kommun%202014%20rapport%2056_02.pdf
https://research.chalmers.se/publication/506796/file/506796_Fulltext.pdf
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/
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Koldioxidbudgeten ska även ta hänsyn till insatser som leder till utsläppsminskning eller lagrade 

utsläpp som inte visas direkt i statistiken på annat sätt. Till exempel kommer det inte visa sig ifall 

kommunen sätter upp solceller då den elen som matas in på nätet räknas in i den nationella elmixen 

eller om Borås Stad satsar på bättre markanvändning vilket leder till inlagring av koldioxid. Dessa 

utsläpp redovisas som negativa utsläpp under kurvan. Sättet att beräkna dessa utsläpp behöver 

utvecklas framöver då det i vissa fall saknas uppgifter och metoder. Under dessa negativa utsläpp kan 

följande poster bokföras: 

 Produktion av solel som går ut i nätet 

 Produktion av el från vattenkraft, vindkraft, biokraftvärme 

 Biogasproduktion som leder till att metanutsläpp omvandlas till koldioxid som har en lägre 

klimatpåverkan 

 Mark- och skogsanvändning som leder till bindande av koldioxid 

 Produktion av biokol 
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Vad är en koldioxidbudget 
En koldioxidbudget beskriver den totala mängden koldioxid eller växthusgaser jordens befolkning kan 

släppa ut innan den samlande mängden i atmosfären leder till en global uppvärmning som 

överskrider en önskad gräns. Denna globala koldioxidbudget kan brytas ner till budgetar för länder 

eller kommuner. Den totala mängden kan sedan budgeteras över ett tidsspann och till olika 

aktiviteter, jämförbart med en ekonomisk budget. I en koldioxidbudget anges alltså en total mängd 

som kan släppas ut och det anges också hur mycket som kan släppas ut årligen. Liksom en ekonomisk 

budget finns det en total mängd som vi kan hushålla med och vi bestämmer om vi använder allt på 

en gång eller om vi fördelar det över en längre tidsperiod. I en koldioxid budget är det möjligt att 

skapa en intäktssida det vill säga att skapa åtgärder som minskar koldioxidhalten i atmosfären 

exempelvis plantera träd eller producera biokol eller biogas. 

Sammanfattning 
Borås Stads koldioxidbudget bygger på tre olika perspektiv för att fånga in alla utsläpp som Borås bär 

ett ansvar för.  

Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås fångar in alla utsläpp som invånare och samhället 

tillsammans är ansvariga för. Den totala utsläppsmängden fram till 2040 är ca 62 ton CO2/invånare.  

Konsumtionsperspektiv Borås Stad som är en delmängd av de 62 ton eftersom Borås Stads 

aktiviteter innebär tjänster som invånarna konsumerar.  

Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte täcks av konsumtionsperspektivet men som 

Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller åtminstone en möjlighet att påverka. Det är till exempel 

utsläpp från produktionsanläggningar som producerar varor som konsumeras av andra än boråsare 

eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 

Koldioxidutsläppen kommer följas upp för alla tre perspektiv. Budgeteringen av den totala 

utsläppsmängden sker genom en uppdelning över tid där en minskning på 16 % av 

koldioxidutsläppen varje år leder till ett nollutsläpp runt 2040. Minskningen appliceras på alla tre 

perspektiven. Det viktiga i metoden är att skapa en minskningstrend istället för mål för år 2040 som 

är svårt se konsekvenserna av nu.  

För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten föreslås en organisation bestående av 

klimatkommitté, klimatråd och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. Kommittén består av 

tjänstepersoner från energi- och klimatområdet (stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt 

ekonomistyrning.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består av en person ifrån 

varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både näringsliv, akademi, 

kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att 

lättare nå koldioxidbudgeten. Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom 

samverkan, kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden. 
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Koldioxidbudgeten kommer arbetas in i energi- och klimatstrategin i samband med att den revideras.  

Bakgrund  
Världen befinner sig i en klimatkris vilket också påpekas i kommunfullmäktiges budget för 2019. 

Klimatförändringarna och dess effekter på natur och mänskligheten är ett betydande hot som 

behöver begränsas. Det som avgör hur stark klimatet förändras och hur sannolikt effekterna av 

förändringen inträder, är halten växthusgaser i atmosfären (1 källa IPCC). Det som är avgörande för 

hur mycket klimatet förändras, eller snarare hur mycket varmare det blir, är den totala mängden 

växthusgaser som finns i atmosfären. I IPCCs rapporter återfinns beräkningar som med en viss 

osäkerhet beskriver hur stor halt växthusgaser (i koldioxidekvivalenter) som leder till vilken trolig 

temperaturökning. Internationellt har man i Parisavtalet kommit överens om att begränsa 

uppvärmningen till högst 2 grader och man vill göra allt för att hålla den under 1,5 grader. IPCCs 

rapport konstaterar att vi 2018 redan har passerat 1 grads uppvärmning. 

Kommunfullmäktige har i sin budget för 2019 gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 

koldioxidbudget. I denna rapport vill vi definiera koldioxidbudgeten för Borås enligt uppdraget i 

kommunfullmäktiges budget för 2019. Vi vill också beskriva hur budgeten kan tänkas förvaltas.  

De fyra huvudsyften med en koldioxidbudget för Borås är: 

 Borås Stad och Borås minskar sina växthusgasutsläpp i den takt som krävs för att bidra till att 

begränsa den globala uppvärmningen till 1,5-2 grader. 

 Borås Stad aktualiserar sina målsättningar på klimatområdet utifrån den senaste analysen 

och metodiken. 

 Borås Stad får ett nytt arbetssätt där klimatperspektivet får ett större utrymme och 

kontinuerligt hålls aktuellt. Risken att omedvetet ta beslut som ökar våra utsläpp minskas.  

 Borås Stad får nya möjligheter och verktyg att kommunicerar klimatomställningen inom sin 

organisation och mot stadens invånare och näringslivet. 

Koldioxidbudget 

Budget och budgetering 
Frågan om hur stor utsläppsbudget just Borås har, är inte lätt att besvara då flera aspekter och 

perspektiv måste tas hänsyn till. Alla varianter har för och nackdelar och ingen kan sägas är den mest 

sanna, den mest rättvisa eller den mest rimliga. Bristen på exakta sätt att räkna ska dock inte stå i 

vägen för att jobba med en koldioxidbudget men det är viktigt att ha i minnet att siffrorna inte kan 

förväntas vara exakt vetenskap utan det är storleksordningen och trenden som är avgörande. 

Den globala budgeten från IPCC rapporten ligger grovt (relativt stora osäkerheter) på 500 Gton CO2 

för att med en chans på 66 procent undvika en temperaturhöjning över 1,5 grader. Fördelar man 

denna budget på världens invånare på 8 miljarder människor (antaget snitt mellan nu och 2040) har 

varje världsinvånare en utsläppsbudget på cirka 62 ton CO2. Utan hänsyn taget till historiska utsläpp, 

ansvarsfördelning eller rättvisa, kan vi anta samma budget för en invånare i Borås. 62 ton CO2 som 

var och en i Borås kan släppa ut genom att resa, äta, bo och konsumera. 

                                                           
1 https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf 
 

https://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf
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Utsläppen av växthusgaser i Borås kan delas in i olika perspektiv (se figur 2). Perspektiven överlappar 

varandra och alla perspektiv har för- och nackdelar. Borås Stads koldioxidbudget bygger därför på tre 

olika perspektiv för att fånga in alla utsläpp som Borås bär ett ansvar för. 

 

Figur 2: De olika perspektiven för utsläppen som Borås bär ansvar för.  

Det är Konsumtionsperspektivet för invånare i Borås som fångar in alla utsläpp som vi genom vår 

livsstil är ansvariga för och det är det perspektivet vår budget på 62 ton CO2 gäller för. 

Konsumtionsperspektiv Borås Stad är en delmängd i denna budget eftersom Borås Stads aktiviteter 

innebär tjänster som invånarna konsumerar. Det geografiska perspektivet innehåller delar som inte 

täcks av konsumtionsperspektivet men som Borås ändå kan tänkas ha ett ansvar för eller åtminstone 

en möjlighet att påverka. Det är till exempel utsläpp från produktionsanläggningar som producerar 

varor som konsumeras av andra än boråsare eller transporter som inte ingår i boråsarna konsumtion. 

Budgeteringen sker genom en uppdelning över tiden med en procentuell minskning varje år. 

Minskningen räknas för konsumtionsperspektivet Borås och appliceras på alla tre perspektiven. 

Enligt Naturvårdsverkets statistik ligger Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp på cirka 11 ton 

CO2/invånare och år. För att hålla oss till budgeten och komma ner till ungefär 0 år 2040 krävs det en 

minskningstakt på cirka 15-20 procent per år. Bibehåller vi nuvarande utsläppsnivå förbrukar vi vår 

budget på cirka 6 år. Det kan argumenteras för en snabbare minskningstakt baserat på ett större 

ansvar i rika länder som har släppt ut mycket historiskt sett eller för att man måste räkna ner 

budgeten eftersom andra växthusgaser inte har räknats in. Det finns också risk att budgeten behöver 

ändras beroende på nya forskningsresultat kring kopplingen mellan utsläpp och uppvärmning. Vilken 

minskningstakt vi än väljer kommer utmaningen bli enorm. Därför väljer Borås att jobba med samma 

minskningstakt som de kommunerna som redan har infört en koldioxidbudget (Järfälla modellen, se 

omvärldsbevakning i bilagan). Det ger en minskning på 16 procent per år.  

Budget: konsumtionsperspektiv Borås Stad 
Statistiken omfattar Borås Stads, det vill säga kommunens organisations utsläpp av växthusgaser från 

resor, energi och inköp. 

Konsumtionsperspektiv  

Invånare i Borås 

Geografiskt perspektiv 

(elförbrukning, skorstenar och 

avgasrör i Borås) 

Konsumtionsperspektiv 

Borås Stad 

 (varor och tjänster som 

 invånarna köper,  

vissa leder till geografiska  

utsläpp)  
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Figur 3: Konsumtionsbaserade utsläpp Borås Stad samt minskningskurva enligt koldioxidbudget. 

 

Beskrivning av figuren:  

Figur 3 visar utsläppen från Borås Stads konsumtion av varor och tjänster. De totala utsläppen på 

uppskattade 43 tusen ton CO2e ger cirka 0,4 ton CO2e per invånare och år, runt 4 % av en invånares 

totala utsläpp. 

När det gäller transporter och energi är statistiken baserat på faktiska utsläpp. Däremot så är 

statistiken väldigt osäker för inköp av mat, byggmaterial, möbler mm eftersom dessa inte baseras på 

verkliga produkter utan på utredningar från andra kommuner2.  

Flygresor: 

Statistiken baseras på utsläppsuppgifter från resebyrån. Utsläppen har minskad med 60 procent 

sedan 2013, antagligen på grund av styrdokument, internt klimatkompensationssystem och ökad 

medvetenhet. 

 

Bil: 

Statistiken baseras på verklig förbrukning av drivmedel. Utsläppen har minskat med cirka 12 procent 

sedan 2013. EL- och gasbilar, användning av bilpool, inköp av tjänstecyklar, ruttplanering är några av 

åtgärderna som ligger bakom minskningen. 

 

Arbetsmaskiner: 

                                                           
2 https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg 
https://www.sei.org/wp-content/uploads/2018/09/180906a-gill-axelsson-wwf-roadmap-part2-wp-1806k.pdf 
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-
ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf 

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg
https://www.sei.org/wp-content/uploads/2018/09/180906a-gill-axelsson-wwf-roadmap-part2-wp-1806k.pdf
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf
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Statistiken baseras på verklig förbrukning av drivmedel. Användning av fossila bränslen har minskat 

med över 80 procent sedan 2014 då mer och mer biobränsle har köpts in. Totalt används också 

mindre bränsle. 

 

El: Statistiken innehåller elförbrukning i kommunens lokaler och verksamheter dock inte el till 

kommunägda bostäder. Utsläppen från el är beräknade utifrån en nordisk el-mix. Statistiken visar att 

elanvändningen inte har minskad i någon större utsträckning under de senaste åren. 

 

Värme: Statistiken bygger på användning av främst fjärrvärme i kommunens lokaler såsom skolor, 

kontor, äldreboende. Användningen av värme har minskad med runt 10% sedan 2013. Utöver att 

minska värmemängden kommer utsläppen från värme minska framöver när resultatet av det nya 

kraftvärmeverket på Sobacken syns i statistiken. Det är främst eldning av avfall i 

fjärrvärmeproduktionen som ger koldioxidutsläpp. 

Mat: Statistiken för mat baseras på en rapport frön Sollentuna3 där forskare har klimatanalyserat 

kommunens inköp. I dagsläge har Borås Stad ingen egen statistik men arbetet med att minska 

utsläppen genom att minska matsvinnet och genom att minska mängden animaliska produkter i 

måltiderna pågår. 

Byggnation och infrastruktur: Statistiken är baserat på en studie som är gjort för Göteborgs Stad. I 

dagsläge har Borås Stad ingen egen statistik och det är en komplex utmaning att beräkna utsläppen. 

Ett exempel på hur Borås Stad har börjat jobba med att minska dessa utsläpp är träbyggnadsstrategin 

och husen med trästomme som Fristadbostäder har byggt. 

Övriga inköp: Utsläppen från varor är en grov uppskattning utifrån olika rapporter. Här ingår det 

inköp av bland annat bilar, förbrukningsartiklar i vård och utbildning, elektronik, kläder och möbler. 

Solceller, förnybar elproduktion, skogsbruk, markanvändning: Dessa kategorier syns som negativa 

utsläpp i figuren med verkliga siffror för elproduktion och en symbolisk siffra för skogsbruk och 

markanvändning.  

Hur kan vi minska utsläppen? 

I detta perspektiv har Borås Stad nästan absolut rådighet över att minska utsläppen. Just nu pågår ett 

arbete med att ta fram en energi- och klimatstrategi. Som en del av det arbetet tas även fram en 

aktivitetsbank som visar många olika sätt att minska utsläppen både för förvaltningar och bolag. Det 

bästa sättet att minska utsläppen är alltid att minska användningen av energi eller resurser. Sen finns 

det även möjligheter att kompensera utsläpp genom att investera i solceller, kraftvärme, plantera 

träd, biokol, biogas. Stapeln under kurvan är en slags kompensation och räknesättet kommer 

utvecklas mer framöver. 

Budget: geografiska utsläpp Borås 
Växthusgasutsläpp från fossilenergianvändning i Borås geografiska område, så som vi har följt upp 

det traditionellt. Här ingår stora delar av vägtrafiken, kraft- och värmeproduktion, elanvändning, 

processenergi i industrier 

                                                           
3 https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-
ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf 

https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf
https://www.sollentuna.se/globalassets/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-halsa/klimatstrategi/rapport-64-ecofootprint-and-epnl-sollentuna.pdf


 
  
 

Koldioxidbudget för Borås 8(11) 

 

 

Figur 4: Geografiska utsläpp Borås samt minskningskurva enligt koldioxidbudget. 

 

 

Beskrivning av figuren:  

Figuren visar utvecklingen av koldioxidutsläppen sen 1990. Sen 1990 är det framförallt användningen 

av olja för uppvärmning som har minskat. Fjärrvärme släpper ut väsentligt mycket mindre koldioxid 

än vad oljan gjorde. När det gäller transporterna så är utsläppen i hög grad de samma som 1990. 

Transportsektorn är mer effektiv, men transporterna har ökat. Minskningen de senaste åren hänger 

ihop men låginblandning av förnybara bränslen i bensin och diesel.  

Det som inte syns i statistiken är biogena utsläpp från till exempel träbränslen i 

kraftvärmeproduktionen eller förnybara bränslen till fordon. Dessa utsläpp är inte av fossilt ursprung 

och därför förnybara. I många fall är tiden till bränslet har förnyat sig dock mycket längre än några år 

och kan ligga bortom 2040. Dessa utsläpp påverkar på kort sikt klimatet och därför måste ett rent 

teknikskifte betraktas med stor försiktighet. Utöver klimatet påverkar biobränslen också andra 

miljöaspekter såsom biologisk mångfald. 

Hur kan vi minska utsläppen 

I detta perspektiv har Borås Stad en mer begränsad rådighet och har oftast bara möjlighet att skapa 

förutsättningar och ge information så att andra kan minska sina utsläpp. De strategier som finns i 

översiktsplanen kommer på sikt att gynna en resurseffektiv bebyggelsestruktur och därmed skapa 
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förutsättningar för minskade koldioxidutsläpp. Dessutom pågår arbetet med en trafikplan och 

reviderad energi- och klimatstrategi som också kommer gynna hållbara transporter. 

Budget: konsumtionsperspektiv Borås 
Växthusgasutsläpp från alla varor och tjänster som konsumeras av dem som bor i Borås. 

Det finns ingen statistik på kommunalnivå för utsläpp från konsumtion, därför bygger diagrammet 

nedan på studier från Göteborgs Stad och Naturvårdsverket. 

 

Figur 5: Konsumtionsbaserade utsläpp Borås samt minskningskurva enligt koldioxidbudget. 

Beskrivning av figuren:  

Statistiken i figuren bygger på en studie som har gjorts för Göteborgs Stad4. Vissa uppgifter som el, 

värme och bil är anpassade till Borås medan andra uppgifter kan antas gälla för Borås på samma sätt 

som för Göteborg. Statistiken är inte heltäckande utan måste ses som den bästa tillgängliga modellen 

just nu som ger en bild över storleksordningar och relationer. Naturvårdsverkets beräkning av 

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp pekar på utsläpp på 11 ton per invånare och år. 

Koldioxidbudgeten som utifrån den globala budgeten kan beräknas till 62 ton per invånare skulle 

bara räcka i runt 6 år om utsläppen fortsätter på samma nivå. 

Statistiken överlappar med de andra perspektiven. De kommunala utsläppen ingår i detta perspektiv 

under offentliga utsläpp och delar av vägtrafiken samt el- och värmeanvändningen finns med här 

                                                           
4  
https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg 
 
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistr
a_urban_futures_report_2014_02_1_0.pdf 

https://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/klimatomstallning-goteborg
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistra_urban_futures_report_2014_02_1_0.pdf
https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/klimatomtallning_goteborg_2.0_mistra_urban_futures_report_2014_02_1_0.pdf
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också. Utöver det ingår det stora utsläpp utanför Borås som krävs för att tillhandahålla varor och 

tjänster till konsumtion. 

 Flygresor: nationell statistik visar att flygandet och dess utsläpp ökar totalt, trots bättre 

teknik och effektivare transporter 

 Bil: utsläpp från biltrafiken har länge legat stabilt trots effektivare bilar, elbilar och förnybara 

bränslen, bara de senaste åren kan en minskande trend anas 

 Kollektivtrafik: Många bussar går på biogas och några även på el. De utsläppen som finns 

kvar fördelar sig på många så att de är väldigt små i statistiken. 

 El: Beräknad på svensk elmix.  

 Värme: Avfallsförbränningen spelar en stor roll. En del av uppvärmningen sker med el. 

 Mat: Nationell statistik från naturvårdsverket. Utsläppen har ökat länge men ligger nu mer 

stabila. Animaliska produkter är den största orsaken till utsläppen. 

 Varor, material och tjänster: Statistik från Göteborgsutredningen. Här ingår många poster 

såsom köp av kläder, bil, hus, elektronik, upplevelser, hotellnätter med mera. 

 Offentliga utsläpp: Statistik från Göteborgsutredningen. Naturvårdsverket uppge närmare 

det dubbla. Här ingår alla skattefinansierad verksamhet och investeringar. Kommunen kan 

uppskattas orsaka mindre än hälften av dessa utsläpp. 

Hur kan vi minska utsläppen 

I detta perspektiv har Borås Stad en delvis rätt begränsad rådighet och har oftast bara möjlighet att 

skapa förutsättningar och ge information så att andra kan minska sina utsläpp. Den reviderade 

energi- och klimatstrategin kommer ta upp strategier och åtgärder för hur kommunen kan skapa 

dessa förutsättningar. Utöver åtgärder inom trafik och energieffektivisering kan Borås Stad till 

exempel skapa attraktiva utbud för att kunna semestra på hemmaplan, stödja utvecklingen av 

cirkulära affärsmodeller, samverka med näringsliv och civilsamhälle för att stärka kunskapsnivån och 

samarbetet. Den nationella och globala utvecklingen spelar en stor roll i vilken möjlighet vi har att 

minska utsläppen kraftfullt. 

Organisatoriska verktyg 

Analys, uppföljning och samverkan 
För att få ett framåtsyftande arbete med klimatbudgeten föreslås en organisation bestående av 

klimatkommitté, klimatråd och klimatforum. 

Klimatkommittén ska analysera om kommunen följer koldioxidbudgeten. Klimatkommitténs arbete 

sker genom att granska investeringsbudgetar och göra uppföljningar baserat på kvalitativa och 

kvantitativa uppgifter. För att ha påtaglig effekt måste klimatkommittén påverka större beslut i ett 

tidigt skede och leverera tydliga beslutsunderlag inför större investeringar. Arbetet består även i att 

stötta nämnder och bolag i klimatarbetet. Kommittén består av tjänstepersoner från energi- och 

klimatområdet (stadsledningskansliet, miljöförvaltningen) samt ekonomistyrning. För förankring och 

bredare expertis använder sig klimatkommittén av ett bredare nätverk av tjänstepersoner.  

Klimatrådet är en politisk referensgrupp för klimatkommittén. Gruppen består av en person ifrån 

varje parti som finns representerade i Kommunfullmäktige. Gruppens uppgift är bland annat att ge 

uppdrag till klimatkommittén. 
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Klimatforumet är en samverkansorganisation med medlemmar från både näringsliv, akademi, 

kommun och civilsamhälle. Genom samverkan kan de olika aktörerna ge draghjälp åt varandra för att 

lättare nå koldioxidbudgeten. Forumet kommer stärka klimatarbetet i hela samhället genom 

samverkan, kunskapsutbyte och gemensamma åtaganden.  

Energi- och klimatstrategi 
Koldioxidbudgeten kommer fungera som mål när energi- och klimatstrategin revideras.  Ett nytt 

arbetssätt för energi- och klimatfrågorna tas fram som innebär att arbetet intensifieras och breddas 

på fler förvaltningar och bolag. Exempelvis så kommer en detaljerad aktivitetsbank med 

klimatåtgärder tas fram.  

Utmaningar 
Att minska utsläppen i den takt som behövs innebär en stor omställning och utmaning. Det är dock 

en utmaning som hela Sverige och världen står inför. Inom nästa alla områden är utvecklingen i Borås 

beroende av en nationell och internationell utveckling. Det finns dock också många möjligheter att 

skynda på utvecklingen med kommunens verktyg. Genom att skapa ett nytt arbetssätt för att 

säkerställa måluppfyllelsen kan Borås hamna i framkant och inspirera andra. Genom att vara tidiga 

med att driva på omställningen har Borås möjligheten att vara en modern stad som står säkrare inför 

framtiden. 
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Förslag till förändrad beslutsprocess Hjälpmedels-
handbok 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad ställer sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess för 
förändringar i Hjälpmedelshandbok.        

Sammanfattning av ärendet 

Handboken uppdateras kontinuerligt utifrån förändringar i lagstiftning, andra 
styrande dokument, politiska beslut och utveckling inom hjälpmedelsområdet.  
Förändringar i riktlinjer och produktanvisningar kräver beslut av Västra 
Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner. 

I Västra Götalands kommuner fattas besluten idag enligt följande: 

- Riktlinjerna fastställs av berörd nämnd i respektive kommun efter 
rekommendation från VästKom 

- Produktanvisningarna fastställs av utsedd ansvarig i respektive kommun efter 
rekommendation från ledningsrådet för hjälpmedel. 

 

Förslag till ny beslutsprocess; 

- Beslut om riktlinjer tas av VästKoms styrelse. ( Kan delegeras till direktören 
för VästKom).  

- Beslut om produktanvisningarna tas av VästKoms direktör.               

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Förslag till förändrad beslutsprocess Hjälpmedelshandbok  

2. Förslag till förändrad beslutsprocess Hjälpmedelshandbok, Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 2019-10-08   
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Förslag till förändrad beslutsprocess för förändringar i handboken 
Förutsättningar för förändringar i Handboken 

Handboken uppdateras kontinuerligt utifrån förändringar i lagstiftning, andra styrande 

dokument, politiska beslut och utveckling inom hjälpmedelsområdet. I Västra Götaland 

finns processer som beskriver hur förändringar av riktlinjer och produktanvisningar samt 

införande av nya hjälpmedel går till. Det är vårdgivare i Västra Götaland som kan ansöka om 

förändringar i handboken, utifrån att vårdgivaren identifierat ett vårdbehov. 

Samarbetsorganisationen för medicinteknik där beredningsgrupp Handbok och sortiment 

för hjälpmedel och hjälpmedel vid medicinsk behandling samt Ledningsråd medicintekniska 

produkter ingår bereder förslag till förändringar av handboken. Redaktionella förändringar 

beslutas av beredningsgruppen. Förändringar i riktlinjer och produktanvisningar kräver 

beslut av Västra Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner.  

 

I Västra Götalandsregionen fattas besluten idag enligt följande: 

- Riktlinjerna fastställs av hälso- och sjukvårdsstyrelsen. (Delegerat till hälso- och 

sjukvårdsdirektören) 

- Produktanvisningarna fastställs av hälso- och sjukvårdsdirektören efter rekommendation 

från ledningsrådet för hjälpmedel. 

 

I Västra Götalands kommuner fattas besluten idag enligt följande: 

- Riktlinjerna fastställs av berörd nämnd i respektive kommun efter rekommendation från 

VästKom 

- Produktanvisningarna fastställs av utsedd ansvarig i respektive kommun  efter 

rekommendation från ledningsrådet för hjälpmedel. 

Förslag till ny beslutsprocess 

Nuvarande beslutsprocess på kommunsidan är idag är svåröversiktlig och orimligt 

tidskrävande. Förslaget är att : 

- Beslut om riktlinjer tas av VästKoms styrelse. ( Kan delegeras till direktören för VästKom) 

- Beslut om produktanvisningarna tas av VästKoms direktör. 
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Kompletterande information om processer för förändringar i 

handboken 

Processen för förändringar i handboken grundar sig på den nationella 

prioriteringsmodellen. Utgångspunkten för den nationella modellen är riksdagens beslut 

och den etiska plattformen; människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen 

samt kostnadseffektivitetsprincipen. När beslutsfattare inom hälso- och sjukvården står 

inför val kan det vara en fördel att kunna rangordna tänkbara valmöjligheter i en 

prioriteringsordning. I prioriteringsmodellen innebär prioritering enbart att olika alternativ 

rangordnas.  

Med hjälpmedel menas produkter som är CE-märkta enligt det medicintekniska direktivet 

och ISO-klassificerade som hjälpmedel enligt ISO 9999:2011, eller prototyper som förväntas 

bli klassificerade enligt detsamma. Produkterna ska omfattas av de definitioner av 

hjälpmedel som anges i handbokens riktlinjer. Om det vetenskapliga underlaget inte är 

tillräckligt omfattande tar beredningsgrupp Handbok och sortiment eller Ledningsrådet 

ställning till om det behövs mer evidens för att kunna fatta beslut om förändring i 

produktanvisning. Om studier av god vetenskaplig kvalitet finns, används dessa. 

Inför beslut om att införa en ny produktanvisning eller förändra en produktanvisning kan 

ledningsrådet ta ställning till om det finns behov av att utvärdera patientnytta/effekt, 

volymer och kostnader över tid. Detta görs genom att mäta hjälpmedlets effekt i 

förhållande till definierade hälsoproblem, funktionsnedsättningar eller 

aktivitetsbegränsningar. 

Tekniska aspekter prövas av aktuell hjälpmedelsförsörjare i Västra Götaland. 

Om kostnadseffektivitet eller etisk analys ska bedömas kan samråd om expertstöd ske med 

program- och prioriteringsrådet (PPR), det råd inom Västra Götalandsregionen som 

ansvarar för "ordnat införande av nya medicinska metoder och läkemedel". 
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Om införandet av hjälpmedlet bedöms medföra betydande regionala konsekvenser som t 

ex årliga merkostnader på minst 1 mnkr, ska ärendet nomineras till PPR för att ingå i den 

regionala processen för ordnat införande. 

Det kan finnas särskilda skäl att pröva om en konsumentprodukt ska kunna förskrivas som 

hjälpmedel. I dessa fall ska utöver ovanstående ställningstagande en riskanalys göras för att 

vårdgivaren ska försäkra sig om att produkten är säker och medicinskt lämplig för sitt 

användningsområde. Riskanalysen grundar sig på en modell enligt Myndighetens för 

delaktighet ”Konsumentprodukter som hjälpmedel-handbok" och Socialstyrelsens 

"Handbok för patientsäkerhetsarbetet, riskanalys och händelseanalys" 

 Process för förändring av riktlinjer 

1. Vårdgivare i Västra Götaland kan lämna förslag till förändring av riktlinjerna. Förslag 

ska vara förankrade inom vårdgivaren. Ansökan skickas till samordnare för 

hjälpmedelsfrågor. 

2. Beredningsgrupp Handbok och sortiment bereder ansökan och förankrar hos fler 

vårdgivare vid behov. 

3. Beredningsgrupp Handbok och sortiment beslutar om redaktionella ändringar. 

4. Efter rekommendation av Ledningsrådet för hjälpmedel fattar Västra 

Götalandsregionen och de 49 kommunerna beslut om förändringar inom riktlinjerna. 

Process för förändring av produktanvisningar 

Spår 1. Ansökan om ändring i eller borttagning av befintlig produktanvisning   

1. Vårdgivare ansöker om ändring i eller borttagning av produktanvisning. Förslag ska 

vara förankrade inom vårdgivaren och omvärldsbevakning och dokumenterad evidens 

ska bifogas ansökan. Ansökan skickas till samordnare för hjälpmedelsfrågor. 

2. Beredningsgrupp Handbok och sortiment bereder ansökan och förankrar hos fler 

vårdgivare vid behov. 

3. Beredningsgrupp Handbok och sortiment beslutar om redaktionella ändringar. 

4. Efter rekommendation av Ledningsrådet för hjälpmedel fattar Västra 

Götalandsregionen och de 49 kommunerna, utifrån kostnadsansvar, beslut om 

förändringar eller borttagning av produktanvisning. 
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5. Samordnare för hjälpmedelsfrågor informerar berörda vårdgivare och ansvarig 

hjälpmedelsförsörjare om beslut. 

6. Berörda vårdgivare och hjälpmedelsförsörjaren vidtar de åtgärder som beslutet 

innebär. 

Spår 2. Ansökan om införande av ny produktanvisning    

1. Vårdgivare ansöker om att införa ny produktanvisning för att möjliggöra förskrivning 

av produkt. Förslag ska vara förankrade inom vårdgivaren. Omvärldsbevakning och 

dokumenterad evidens ska bifogas ansökan.  Ansökan skickas till samordnare för 

hjälpmedelsfrågor. 

2. Beredningsgrupp Handbok och sortiment bereder ansökan och förankrar hos fler 

vårdgivare vid behov. Saknas dokumenterad evidens av produktområdets effekt i 

förhållande till patientnyttan beslutar beredningsgruppen om och hur utvärdering ska 

ske. 

3. Efter rekommendation av Ledningsrådet för hjälpmedel fattar Västra 

Götalandsregionen och de 49 kommunerna, utifrån kostnadsansvar, beslut gällande 

produktanvisningen. 

4. Samordnare för hjälpmedelsfrågor informerar berörda vårdgivare och ansvarig 

hjälpmedelsförsörjare om beslut. 

5. Vid införande av ny produktanvisning vidtar berörda vårdgivare och 

hjälpmedelsförsörjaren de åtgärder som beslutet innebär. 
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Förslag till förändrad beslutsprocess 

Hjälpmedelshandbok 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad ställer sig bakom förslag till förändrad beslutsprocess för 

förändringar i Hjälpmedelshandbok        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Handboken uppdateras kontinuerligt utifrån förändringar i lagstiftning, andra 

styrande dokument, politiska beslut och utveckling inom hjälpmedelsområdet.  

Förändringar i riktlinjer och produktanvisningar kräver beslut av Västra 

Götalandsregionen och Västra Götalands 49 kommuner. 

I Västra Götalands kommuner fattas besluten idag enligt följande: 

- Riktlinjerna fastställs av berörd nämnd i respektive kommun efter 

rekommendation från VästKom 

- Produktanvisningarna fastställs av utsedd ansvarig i respektive kommun efter 

rekommendation från ledningsrådet för hjälpmedel. 

 

Förslag till ny beslutsprocess; 

- Beslut om riktlinjer tas av VästKoms styrelse. ( Kan delegeras till direktören 

för VästKom).  

- Beslut om produktanvisningarna tas av VästKoms direktör.               

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Förslag till förändrad beslutsprocess Hjälpmedelshandbok  

2. Förslag till förändrad beslutsprocess Hjälpmedelshandbok, Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund 2019-10-08   

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

3. Arbetslivsnämnden 

4. Individ- och familjeomsorgen 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 
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§ 519 Dnr KS 2019-00942 2.3.1.0 

Borås Stads personalpolitiska riktlinjer 

Kommunstyrelsens beslut 

Att anta Borås Stads reviderade personalpolitiska riktlinjer. 

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stads personalpolitiska riktlinjer fastställdes av Kommunfullmäktige den 
20 juni 2016 2014 och ska enligt riktlinjerna för styrdokument revideras senast 
2019. För revidering ansvarar Kommunstyrelsen. 
 
Då pågående översyn av stadens styr- och ledningssystem med stor sannolikhet 
kommer att kräva förändringar i övergripande styrdokument, så har nu endast 
redaktionella ändringar gjorts i förhållande till den tidigare versionen. Syftet 
med de redaktionella ändringarna har varit att förtydliga programmets innehåll 
samt roller och ansvar. Även om de personalpolitiska riktlinjerna fastställs till år 
2023, så kan en revision av riktlinjerna att genomföras innan dess.                

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads personalpolitiska riktlinjer 

 

Förslag och yrkanden 

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Att anta Borås Stads reviderade personalpolitiska riktlinjer. 

 

Ida Legnemark (V) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: ”Följande tillägg görs 
under rubriken riktlinjer för jämställdhet och mångfald: Borås Stad ska 
möjliggöra för både kvinnor och män att kombinera anställning och föräldra-
skap”. 

 

Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Ida Legnemarks (V) yrkande. 
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Fastställt av: Kommunstyrelsen 

Datum: 20 juni 2016, reviderad  xxx

För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 

Gäller alla nämnder och bolag

Dnr:  

Gäller till och med :2019

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås

program – verksamheter och metoder i riktning mot målen

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera

regler – absoluta gränser och ska-krav
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Personalpolitiska riktlinjer
De personalpolitiska riktlinjerna är en fördjupning av det personalpolitiska programmet och är gemensamma 
för stadens förvaltningar och bolag. Riktlinjerna konkretiserar och ger stöd och vägledning i det 
dagliga arbetet för chefer och medarbetare.  De omfattar följande avsnitt:

• Hållbart arbetsliv

• Samverkan

• God hälsa

• Arbetsplatsklimat och arbetsplatskultur

• Jämställdhet och mångfald

• Medarbetarskap och chefskap

• Medarbetarskap

• Ledarskap

• Personal och kompetensförsörjning

• Rekrytering och anställning

• Kompetensutveckling

• Lön

• Idéer, ständiga förbättringar och innovationer

Varje avsnitt inleds med Borås Stads principiella ställningstaganden. Därefter beskrivs ansvar och 
förväntningar på chef respektive medarbetare i punktform. Avslutningsvis samlas hänvisningar och 
länkar till olika former av stöd och vägledning i en grön ruta.
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Hållbart arbetsliv
Riktlinjer för samverkan 
Borås Stad och de fackliga organisationerna har tecknat ett lokalt samverkansavtal. Avtalet utgår från 
att samråd, dialog och gemensam förståelse, mellan arbetsgivare och arbetstagare är en naturlig del i 
verksamheten. Syftet är ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet, ansvar 
och personlig utveckling är rättigheter för alla medarbetare. Samverkan sker med representanter från 
arbetsgivaren och arbetstagarorganisationer på alla nivåer i organisationen genom samverkanssystemet. 
På arbetsplatsträffen representerar medarbetaren sig själv.

Chef

• Har förståelse och kunskap om Borås 
Stads samverkansavtal.  

• Bär chefsuppdraget och påminner 
medarbetare om verksamhetsidén.

• Ger förutsättningar för dialog på 
arbetsplatsträffar.

• Har en god kommunikation med 
fackliga organisationer.

• Underlättar gemensam förståelse för 
uppdrag och utmaningar.

Medarbetare

• Har förståelse och kunskap om hur 
arbetet med samverkan fungerar.

• Är beredd att delta, medverka och ta 
ansvar. 

• Är delaktig i dialogen på arbetsplatsen. 

• Visar respekt för andras åsikter, roller 
och funktioner.

• Ser sin roll på arbetsplatsträffarna.

Exempel på stöd och vägledning

Borås Stads samverkansavtal
styr hur det interna arbetet med samverkan ska ske på samtliga nivåer i organisationen. 

Samverkansgrupper
ansvarar för skyddskommittéuppdraget för att på ett övergripande sätt planera 
arbetsmiljöarbetet. 
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Riktlinjer för god hälsa
I Borås Stad vävs det främjande, förebyggande och efterhjälpande arbetet ihop till en helhet inom 
ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom att lyfta fram det som skapar hälsa och aktivt 
arbeta med det som kan leda till ohälsa ges förutsättningar för en bra arbetsmiljö. 

Det är många faktorer som samspelar och är viktiga för ett upplevt välmående, både i arbetslivet och 
privat. Med en bra arbetsmiljö och medarbetarens egna kloka val ökar förutsättningarna för ett långt 
och hållbart arbetsliv.

Exempel på stöd och vägledning

Arbetsmiljöpolicy
visar inriktning och målsättning med Borås Stads arbetsmiljöarbete.

Stratsys SAM-modul
är plattformen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här finns årshjul med aktiviteter för 
arbetsmiljöarbetet tillsammans med råd, stöd och fördjupningsmaterial samt uppföljning.

Rehabiliteringsprocess 
styr och beskriver tillvägagångsätt med anpassning och rehabilitering i Borås Stad.

Medarbetare

• Medverkar i arbetsplatsens systematiska 
arbetsmiljöarbete.

• Påtalar brister i fysisk och psykisk 
arbetsmiljö.

• Signalerar till chef vid hög 
arbetsbelastning och ber om hjälp  
för prioriteringar.

• Använder de hjälpmedel som finns 
och följer de rutiner som förebygger 
arbetsmiljöproblem. 

• Tar hand om sig själv och tar eget 
ansvar för sin livsstil. 

• Tar vara på möjligheter till friskvård.

Chef

• Arbetar med systematiskt arbets - 
miljöarbete.

• Är uppmärksam och agerar på 
varningssignaler om dåligt arbetsklimat 
och tecken på ohälsa.

• Ser till att arbetsbelastningen är rimlig 
och gör omprioriteringar när det 
behövs.

• Skapar möjlighet för reflektion.

• Främjar gemensamma aktiviteter och 
uppmuntrar friskvård.

• Är omtänksam, hjälpsam och bidrar till 
en god stämning på arbetsplatsen.
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Riktlinjer för arbetsplatsklimat och arbetsplatskultur
I Borås Stad värnas ett öppet arbetsklimat där medarbetare vill och kan uttrycka sin åsikt. Genom att 
hjälpa varandra, ta ansvar och visa respekt för såväl arbetsuppgifter, yrkesroller som för verksamheten 
och den gemensamma arbetsmiljön skapas förutsättningar för ett gott klimat och en bra kommunikation 
på arbetsplatsen. 

Exempel på stöd och vägledning

Kvalitetspolicy
lyfter fram hur medarbetare och chefer bör agera och reagera på arbetsplatsen; professionellt, 
engagerat och med ett lärande förhållningssätt.

Stratsys SAM-modul
systematiserar arbetet med klimat och kultur på arbetsplatsen.

Kommunikationspolicy och handbok för kommunikation
beskriver hur medarbetare och chefer ska förhålla sig till kommunikation och verktygen för att 
kommunicera är samlade i handboken.

Medarbetare

• Uppmuntrar och berömmer andras
arbetsprestationer.

• Uppmärksammar rådande normer och
strävar efter ömsesidig förståelse.

• Skapar förtroende.

• Visar respekt för andra.

• Är en god representant för yrke och
arbetsplats.

Chef

• Strävar efter ett öppet arbetsklimat.

• Är lyhörd för och synliggör rådande
normer.

• Tydliggör framgångsfaktorer.

• Skapar förtroende.

• Ger förutsättningar för en god
kommunikation.

• Är en god representant för arbets-
platsen och kommunen.
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Riktlinjer för jämställdhet och mångfald
Samtliga medarbetare i Borås Stad erbjuds lika rättigheter och möjligheter och Borås Stad ska möjliggöra 
för både kvinnor och män att kombinera anställning och föräldraskap. Arbetsplatserna ska genomsyras av 
ett klimat som tar tillvara och värdesätter varje medarbetares unika kraft, kunskap och förmåga. Att 
vara goda förebilder och visa en ömsesidig respekt för varandras olikheter och allas lika värde ger 
förutsättningar för en bra verksamhet.

Exempel på stöd och vägledning

Löneöversynsprocess 
innehåller verktyg för att upptäcka och åtgärda oskäliga löneskillnader.

Heltid för alla 
ger likvärdiga villkor för män och kvinnor att kombinera arbetslivet med privatlivet. 

Personalekonomisk redovisning
beskriver vad som skett inom personalområdet. 

Stratsys SAM-modul
systematiserar arbetet med lika rättigheter och möjligheter.

Medarbetare

• Har ansvar för att reagera när någon
inte möts med respekt.

• Är en god förebild och vaksam på egna
fördomar.

• Hjälper till att medvetandegöra normer
och fördomar på arbetsplatsen.

• Har ett öppet sinne och tar tillvara
olikheter bland kollegor.

• Respekterar och bemöter alla efter deras
förutsättningar.

Chef

• Förebygger diskriminering och
kränkande särbehandling.

• Är en god förebild och vaksam på egna
fördomar.

• Synliggör fördomar och har åter-
kommande samtal kring värderingar
och etik.

• Har ett öppet sinne och tar tillvara
olikheter i gruppen.

• Respekterar och bemöter alla efter deras
förutsättningar.
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Medarbetarskap och chefskap
Riktlinjer för medarbetarskap
Ett gott medarbetarskap behövs för att en organisation ska fungera väl och skapa bra verksamhet. I 
begreppet ingår förmågan att ta ansvar, lösa problem, hantera att man har delade meningar och möta 
andra med respekt. Alla som ingått ett avtal om anställning är medarbetare.

Exempel på stöd och vägledning 

Medarbetarsamtalet
behandlar medarbetarens utvecklingsbehov och förutsättningar för att utföra sitt arbete.

Medarbetaröverenskommelsen
dokumenterar medarbetarsamtalet. Dokumentet används även när medarbetare introduceras 
eller avslutar sin tjänst.

Lönesamtalet
behandlar medarbetarens prestationer i ett årligt samtal. Diskussionen förs utifrån fastställda 
lönekriterier

Medarbetaren

• Tar ansvar för och samarbetar med
andra för att nå de gemensamma
målen.

• Är engagerad och aktiv i arbetet och i
verksamhetens utveckling.

• Lär av andra och delar med sig av
kunnande och erfarenhet.

• Arbetar på ett professionellt sätt och
vårdar sin yrkesroll.

• Är öppen och ärlig och bemöter andra
med respekt.

• Skapar god dialog och kommunikation.

Chefen

• Tar fram gemensamma mål och gör
dem kända.

• Klargör förväntningar på prestationer,
roller och ansvarsfördelning.

• Skapar delaktighet, samhörighet och
ger återkoppling.

• Är öppen och ärlig och bemöter andra
med respekt.

• Skapar god dialog och kommunika tion.
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Riktlinjer för ledarskap

Ett gott ledarskap behövs för att en organisation ska fungera väl och skapa bra verksamhet. Ledarskapet 
är en viktig förutsättning för att både enskilda medarbetare och hela ar-betsgrupper ska kunna göra 
goda arbetsinsatser och nå sina mål.

Exempel på stöd och vägledning 

Medarbetarsamtalet
är ett samtal med överordnad chef där krav, förväntningar och förutsättningar diskuteras och 
ger underlag för en utvecklingsplan.

Chefsöverenskommelsen
dokumenterar chefens medarbetarsamtal. Dokumentet används även när chef introduceras 
eller avslutar sin tjänst.

Lönesamtalet
behandlar chefens prestationer i ett årligt samtal. Diskussionen förs utifrån fastställda 
lönekriterier

Medarbetaren

• Söker aktivt och tar del av information.

• Bidrar med synpunkter och förslag, 
följer fattade beslut.

• Arbetar för att nå uppsatta mål.

• Kommunicerar öppet och direkt, ger 
chefen återkoppling.

• Skapar god dialog och kommunikation.

Chefen

• Har ansvar för att alla känner till och 
förstår verksamhetens uppdrag. 

• Fattar beslut och skapar delaktighet.

• Agerar tillitsfullt, skapar öppenhet och 
trygghet.

• Kommunicerar mål och resultat.

• Är engagerad, tillgänglig och ger 
återkoppling på prestationer.

• Skapar god dialog och kommunikation.
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Personal- och kompetensförsörjning
Riktlinjer för rekrytering och anställning
Borås Stads förmåga att långsiktigt möta invånarnas skiftande behov beror bland annat på skickligheten 
att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med rätt kompetens. 

Exempel på stöd och vägledning

Kompetensbaserad rekrytering
ökar möjligheten att göra bra rekryteringar och hjälper oss att inte diskriminera.

Introduktion
lägger grunden för förståelse för uppdraget och trivsel på arbetsplatsen.

Lokala kollektivavtal och förmåner 
bidrar till långsiktigt goda arbetsvillkor

Medarbetarcentrum 
ger stöd om medarbetare/chef står inför ett vägval i sin arbetssituation eller om det finns behov 
av omställning eller avveckling. 

Medarbetaren

• Är en god förebild och representant för 
yrke och arbetsplats.

• Lämnar information som är värdefull 
när tjänst ska tillsättas.

• Är aktiv och öppen för eget lärande och 
för att dela med sig av sitt kunnande till 
andra.  

• Tar ansvar för att hitta balans mellan 
arbete och privatliv.

Chefen

• Är en god förebild och ambassadör för 
Borås Stad som arbetsgivare.

• Sköter rekryteringen på ett 
professionellt sätt.

• Genomför introduktion för 
medarbetare.

• Ger förutsättningar för medarbetare att 
skapa balans mellan arbete och privatliv
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Riktlinjer för kompetensutveckling
Kompetensutveckling är en förutsättning för att Borås Stad ska kunna möta förändrade behov. 
Verksamhetens ständiga utveckling kräver kontinuerligt lärande och öppenhet för nya arbetssätt.

Borås Stad har en positiv syn på nätverkande som möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Exempel på stöd och vägledning 

Arbetsplatsträffen
är en arena för att diskutera verksamhetens/arbetsgruppens kompetens och behov av 
utveckling. 

Medarbetarsamtalet
är forumet för diskussion om den enskilda medarbetarens kompetensutvecklingsbehov. 
Det dokumenteras i en individuell utvecklingsplan som utgör grunden för organisationens 
kompetensplanering.

Medarbetaren

• Är aktiv och visar intresse för att 
utveckla och lära sig mer.

• Tar tillvara andras kunskap och delar 
med sig av sin egen.

• Kommer med förslag på egen 
kompetensutveckling i linje med 
verksamhetens behov.

• Har mod och vilja att prova nya 
arbetssätt.

Chefen

• Ger medarbetarna förutsättningar för 
personlig och yrkesmässig utveckling i 
linje med verksamhetens behov.

• Har en god bild av verksamheten och 
följer upp medarbetarnas behov av 
utveckling.

• Har en aktiv omvärldsbevakning.
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Riktlinjer för lön
Lönepolitiken ska bidra till goda verksamhetsresultat och stimulera medarbetare att nå de mål och 
uppdrag som politiken fastställt. Detta förutsätter att målen, såväl för verksamheten som på individnivå, 
är tydliga och går att följa upp, det ska vara en tydlig koppling mellan prestation och lön. Genom 
tydliga mål, väl kända lönekriterier och väl förberedda lönesamtal blir det lättare för medarbetaren 
att bidra till verksamhetens mål. 

Lönebildningen är ett strategiskt styrmedel för verksamheten. De lönepolitiska prioriteringarna ska 
synliggöras i budgetarbetet. Chefer ska ta hänsyn till hela verksamheten och göra lönepoli-tiska 
prioriteringar. De lönepolitiska prioriteringarna behöver utgå från verksamhetens behov av att kunna 
rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens.

Exempel på stöd och vägledning 

Löneöversynsprocessen
beskriver övergripande hur arbetet med den årliga löneöversynen ska gå till.

Lönekriterierna 
Borås Stad har fastställt lönekriterier för chefer och för medarbetare, vilka årligen tas upp i  
SAM-kalendern.

Lönesamtalet
ska utgå från verksamhetens mål och innebär en bedömning av medarbetarens arbetsinsats och 
bidrag till verksamhetens måluppfyllelse. Vid samtalen förs dialog om de resultat medarbetaren 
presterat i förhållande till mål och lönekriterier.

Medarbetaren

• Känner till lönekriterierna och 
kopplingen till arbetsplatsens mål.

• Funderar över sin egen arbetsprestation 
kopplat till lönekriterierna.

• Är förberedd och aktiv vid 
lönesamtalen.

• Är aktiv i dialog om arbetsprestationer 
som bidragit till målen.

Chefen

• För kontinuerlig dialog om hur verk-
samhetens mål, budget och lön hänger 
ihop.

• Har kunskap om lönebildning, avtal- 
och löneöversynsprocessen.

• Gör lönekriterierna kända på arbets-
platsen och kopplar dem till målen.

• Är förberedd och aktiv vid 
lönesamtalen.

• Tillämpar individuell och differentierad 
lön.

• Har kunskap om medarbetarens 
prestation.

• Tar ansvar för ökad lönespridning.
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Idéer, ständiga förbättringar och innovationer
Riktlinjer för idéer, ständiga förbättringar och Innovationer
Kreativa idéer är en viktig framgångsfaktor för förnyelse och kvalitetsutveckling av stadens verksamheter 
och samtidigt en förutsättning för att möta förändrade behov av stöd och service hos kommuninvånarna.  

Exempel på stöd och vägledning 

Handbok för ständiga förbättringar
tar upp hur idéer tas om hand på ett strukturerat sätt.

Medarbetaren

• Är öppen och motiverad för 
förändringar. 

• Bidrar till ett gott och innovativt 
arbetsklimat. 

• Lyssnar och uppmuntrar andras idéer.

• Deltar i arbetet med att utveckla idéer. 

• Omprövar befintliga arbetssätt.

Chefen

• Stödjer aktivt nya idéer, kreativitet och 
vågar pröva nytt.

• Tar bort hinder, detaljstyr inte. 

• Stärker tillit och arbetar för att skapa 
förtroende.

• Stödjer samverkan, nätverk och 
mångfald.

• Bidrar till förståelse och uthållighet så 
att idéer ger resultat.

• Skapar möjlighet för att prova nya idéer.
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Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 
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REMISSYTTRANDE 

Sida 

1(1) 

Datum 

2019-12-09 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00854 1.1.2.1 

 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 
 

Boråsregionen  

Sjuhärads kommunalförbund 

 

Borås Stads yttrande över remiss: Riktlinje vid oro för 

väntat barn 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till Länsgemensam riktlinje vid oro för 

väntat barn – samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i 

Västra Götaland.  

 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har tagit del av Förslag till riktlinje vid oro för väntat barn.  

Kommunstyrelsen ser positivt på den arbetsmodell som föreslås. Det är bra att 

riktlinjerna även belyser hur parterna ska agera om den gravida inte samtycker 

till att kontakter tas mellan kommunen och Västra Götalandsregionen.  

 

 

 

KOMMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Kommunchef 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 268 Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut t.o.m. 30 juni 2019 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 171, sid B 3215) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Rapporterna läggs till handlingarna       

 

Protokollsanteckning 

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.      

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-28, § 435 

 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Rapporterna läggs till handlingarna     

 

Protokollsanteckning 

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

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

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
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lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade.           

Beslutsunderlag 

1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 30 juni 2019 

2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 30 juni 2019  
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§ 272 Dnr KS 2018-00493 1.1.1.1 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Urban 
Svenkvist (M): En socialtjänstgaranti för bättre kontakt 
mellan vårdnadshavare och socialtjänst  

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 177, sid B 3252) 

Kommunfullmäktiges 

Kommunfullmäktiges beslut  

Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Fullmäktige anser motionen besvarad.        

 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig  Ulrik Nilsson (M), Gunilla Christoffersson (KD), 
Annette Carlson (M),  Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar 
Comén (M), Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), 
Anna-Clara Stenström (M), Pirita Isegran (M),  Valéria Kant (KD), Nils-Åke 
Björklund (M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Annette Nordström 
(M),  Jolly Bou Rahal (M),  Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Per 
Månsson (M) till förmån för Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-28, § 433 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Fullmäktige anser motionen besvarad.      

 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och 
Martin Nilsson (M) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Motionen bifalles. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet.        

Sammanfattning av ärendet 

Annette Carlson (M) och Urban Svenkvist (M) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-11-27 lämnat in förslaget att: 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-20-21-29 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

-   det införs en socialtjänstgaranti som innebär att vårdnadshavare ska 
 kontaktas inom 24 timmar efter det att en minderårig gripits för brott.        

Motionen har skickats på remiss till  Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
Nämnden  avstyrker förslaget. 

I de ärendena, som avses i motionen, är socialtjänstens möjlighet att kontakta 
vårdnadshavaren inom ett angivet tidsintervall, beroende av att även polisen 
förhåller sig till den tidsaspekten.  Kommunen och polisen tillhör olika 
myndigheter, som var för sig gör sina prioriteringar, utifrån det uppdrag de har. 

Kommunstyrelsen bedömer att ett ensidigt beslut av kommunen om en 
”socialtjänstgaranti ”, inte ger önskvärd effekt. Det är mer angeläget att 
nämnden fortsätter att utveckla dialogen mellan kommunen och polisen, än att 
det införs en garanti som är svår att uppfylla.  

Beslutsunderlag 

1. Motionen 2018-06-19 

2. IFO- nämndens yttrande 2018-11-27 

3. Fullmäktigeskrivelsen  

4. Beslutsförslag  

 

Yrkanden 

Kerstin Hermansson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

Annette Carlson (M) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
Votering begärs.  

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen”. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstning, se bilagd voteringslista 69 , nr 177, dag 3. 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
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boras.se 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Jensholm 
Handläggare 
033 357073 
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Datum 

2020-01-28 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00189 3.7.2.1 
 

  

 

Delegationsbeslut 2020-01-28 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Delegationsbeslut 

1. Extra socialutskott 2019-12-16 protokoll  

 

2. Socialutskott 2019-12-19 protokoll  

 

3. Socialutskott 2020-01-16 protokoll  

 

 

               

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 


