
 

 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

Sida  
KALLELSE  1(2)  
Datum 
2020-01-20 
Instans 
Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämndens ledamöter och ersättare  kallas  härmed  till sammanträde i  
Arbetslivsförvaltningen Österlånggatan 72, tisdagen den 28 januari 2020  kl.  
17:00  

Arbetslivsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess)  
 
Lars-Åke Johansson  Dag  Forsström  
Arbetslivsnämndens  Ordförande  Förvaltningschef  
 

Gruppmöten för politisk beredning i partigrupperna sker enligt följande:   
Mitt-S samverkan onsdagen den 22 januari klockan  16:30.  
Moderater och Kristdemokraterna måndagen den 20 januari  klockan  17:30. 
Sverigedemokraterna tisdagen den 28 januari klockan  16:00.  

Förhinder anmäls alltid till Margareta Udén Hoff, 033-35 84 69 e   ller via e-post:  
Margareta.Uden-Hoff@boras.se  



 

Datum   Sida  
Borås Stad  2020-01-20  2(2)  

 

 

Ärende   

1.  Upprop och val av justerare  
Förslag: Marie Samuelsson (S) och Jonas Garmarp (M) som 
ersättare. 

2.  Godkännande av föredragningslistan  

3.  Allmänhetens frågestund  

4.  Information - Resultatet av medarbetarenkät 2019  

5.  Information från förvaltningschefen  

6.  Information från kontaktpolitiker   

7.  Yttrande över Remiss: Motion av Andreas Exner (SD) och  
Anders Alftberg (SD) Stärk det finska språkets ställning i Borås 
Dnr 2019-00104 1.1.3.1  

8.  Yttrande över Remiss: Utredning om engångsartiklar  
(Budgetuppdrag 2018) 
Dnr 2019-00120 1.1.3.1  

9.  Yttrande över Remiss: Samverkan  för barns och ungas bästa -  
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen 
Dnr 2019-00125 1.1.3.1  

10.  Deltagande vid  Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna   
Dnr 2020-00003 1.2.3.25  

11.  Revidering  av delegationsordning för Arbetslivsnämnden  
Dnr 2020-00004 

12.  Anmälningsärenden januari 2020  
Dnr 2020-00006 1.2.3.25  

13.  Delegationsbeslut  januari 2020  
Dnr 2020-00007 1.2.3.25  

 

https://1.2.3.25
https://1.2.3.25
https://1.2.3.25


 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 
 

 
    

 

  

 

        

 

  

 

 

 

 

 

 

  

   

  

  

 

    

  

    

 

 

 

 

               

Sida 

SKRIVELSE 1(2) 

Datum Instans 

2020-01-28 Arbetslivsnämnden 

Hans Johansson Dnr ALN 2019-00104 1.1.3.1 

Handläggare 
033-35 85 73

Yttrande över  Remiss:  Motion  av  Andreas Exner  (SD) 

och  Anders Alftberg  (SD)  Stärk det  finska språkets  

ställning  i  Borås  

Arbetslivsnämndens beslut  

Motionen anses besvarad. 

Ärendet i sin helhet  

Arbetslivsnämnden har ett samordnande uppdrag i minoritetsarbetet, inte att 

bedriva arbetet själva eller ge andra nämnder direktiv hur de skall utföra sina 

uppdrag. 

Grunden i minoritetslagstiftningen är att ge minoriteterna inflytande i frågor 

som de berörs av. Av minoritetslagstiftningen framgår särskilt, att det 

”offentliga” skall samråda med minoriteterna och inhämta deras syn, vilket 

Arbetslivsnämnden gjort även i detta fallet och sammanställt i det bifogade 

dokumentet. Fortsatt utvecklingsarbete anser Arbetslivsnämnden skall ske i 

samråd med den sverigefinska minoriteten och respektive nämnd, och inte 

beslutas av Kommunfullmäktige. 

Som förvaltningskommun har Sverigefinländarna en särskild ställning, och 

rättigheter i förhållande till övriga minoriteter, bland annat rätt till förskola och 

äldreomsorg helt eller delvis på finska. Detta har Borås stad tillgodosett genom 

finskspråkigt äldreboende, och stöd till den förening som driver ett 

finskspråkigt boende för äldre Sverigefinnar på Hultasjögatan. En finsktalande 

anhörigkonsulent har just anställts av Vård- och äldreförvaltningen, samt 

hemtjänst på finska kan i viss mån tillgodoses. Om det går att göra mera inom 

äldreomsorgen, får diskuteras utifrån de konkreta behov som lyft av de 

sverigefinska minoritetsföreträdarna, i de samrådsgrupper som redan finns. 

När det gäller förskola på finska, har Borås stad en finskspråkig avdelning på 

Bäckaryds förskola, även där finns samråd där föräldrarna till barnen kan lyfta 

synpunkter. 

Att även erbjuda grund, gymnasie och vuxeunutbildning på finska ligger inte i 

minoritetslagstiftningens krav (utöver modersmålsundervisning) på en 

förvaltningskommun. Givetvis kan en kommun ha större ambition än vad 

lagstiftning kräver, men då bör frågan lyftas i kommande samråd med 

respektive ansvarig nämnd. 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl

https://boras.se


 
   

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sida 

Borås Stad 2(2) 

Beslutsunderlag  

1. Bilaga Remiss Motion av Andreas Exner (SD) och Anders Alftberg (SD)

Stärk det finska språkets ställning i Borås

2. Bilaga Motionssvar från den finska minoriteten i Borås

Samverkan  

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till  

1. Kommunstyrelsen

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
    

  

 

 

 

Sida 

MISSIV 1(1) 

Datum Instans 

2019-10-08 Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00841 1.1.1.1 

Remiss:  Motion:  Stärk  det finska språkets ställning  i  

Borås 

Remissinstanser  

1. Arbetslivsnämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Vård- och äldrenämnden 

 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen  senast den  31 januari 

2020. Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se  

 

Ange diarienummer KS  2019-00841 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna  

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för  Kommunstyrelsen.  

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut.  

Separata protokollsutdrag skall inte sändas.  

Eva Andreasson  
Handläggare  
033 353220 

Kommunstyrelsen 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Kungsgatan 55 boras.se 033-35 70 00 vxl

mailto:KS.diarium@boras.se
https://boras.se


 
 

     
 

     
 

           
          

       
     

           
  

 
            

          
       

      
 

         
      

        
        

     
 

       
       

    
      

   
 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

Borås Kommunfullmäktige 2019-09-26 

Motion: Stärk det finska språkets ställning i Borås 

På 1960- och 1970-talet kom över 10 000 finnar till Borås, och slet bland annat i de svenska 
fabrikerna, inte sällan till låga löner och under svåra arbetsförhållanden. Med svett i sina 
anleten och värkande nävar var de med och byggde det svenska välståndet, och med sina 
skattekronor finansierade de välfärden som i dag står inför enorma utmaningar. Borås hade 
inte varit en så välmående stad som den nu är utan den stora insats som sverigefinnarna 
gjorde och fortfarande gör. 

År 2010 blev Borås ett så kallat finskt förvaltningsområde, vilket innebär att enskilda har rätt 
att använda det finska språket vid muntliga och skriftliga kontakter med myndigheter. 
Kommunen har även särskilda skyldigheter att erbjuda förskola och äldreomsorg, helt eller 
till väsentlig del på minoritetsspråken, om någon i förvaltningsområdet önskar detta. 

Borås stad erbjuder i dag förskola på finska, men inte grundskoleundervisning. Istället 
hänvisas barnen till modersmålsundervisning i grundskolan för att kunna utveckla det finska 
språket. Finskspråkiga föräldrar riskerar därmed att utsätta sina barn för ensamhet och 
isolering genom att barnen inte har möjligheten till studier på finska i Borås grundskola. 
Detta är inte ett upplägg som främjar det finska språkets ställning och utveckling. 

Den speciella relation som Sverige, och därigenom Borås med flera andra kommuner, och 
Finland har lever vidare även i våra dagar. Varje år kommer många finländare till Borås med 
sina familjer för att arbeta, kortare eller längre tid, i våra nya framväxande företag. Vi 
behöver stärka kommunernas attraktionskraft och erbjuda en bredare service även för 
denna grupp finländare framöver. 

Yrkande 

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta: 

Att erbjuda grundskole-, gymnasie-, och vuxenutbildning på det nationella 

minoritetsspråket finska 

Att erbjuda äldreomsorg, däribland omsorgsboende och hemtjänst, på det nationella 

minoritetsspråket finska 

För Sverigedemokraterna 

Andreas Exner (SD), Kommunalråd 

Anders Alftberg (SD), Ledamot 



 

      

   

 

 

 

 

ÄRENDE:  Stärk det  finska  språkets  ställning  i  Borås  

Motion från SD till Arbetslivsnämnden, handlar om finska språket på förskola, grundskola, 

gymnasieskola, vuxenutbildning och äldreomsorg. 

Motionssvar  från  den  finska minoriteten  i  Borås:  

1. Samarbetsorganet: Motionen  väckte livlig diskussion. Till  exempel måste man  se 

finska som  merit  vid  rekrytering av personal  till  äldreomsorgen b åde till hemtjänst 

och  avdelningar. Yrkesutbildning  på finska är  viktigt  för  att  kunna anställa 

finsktalande  personal  till  barnomsorg. Vuxenutbildningen b ör  även  utbilda  personal

inom  vård  och  omsorg på finska för  att  tillgodose  kompetensbehovet in om ÄO  i

framtiden.  

2. Föräldramötet på  Bäckaryds finska förskoleavdelning:  föräldrarna  tycker  att  det  är 

ett  stort  problem  att  det in te  finns kontinuitet  efter  förskolan!  Barnen  kan  inte

fortsätta  att  lära sig finska hela  vägen  upp  till vuxenlivet.  Efter  förskolan  finns det

oftast  inte  någon  större  möjlighet  att  studera  finska på grundskolan  och  gymnasiet, 

modersmålsundervisningen  är  i alldeles  liten  skala, några  få  timmar per  vecka om  ens 

det.  (För kännedom: närhetsprincipen  kan  kringgås vid  skolval och  barnen  kan 

studera finska på Myråsskolan. Förskolan  ska informera föräldrarna  om  denna

möjlighet. Skolan  måste ta   emot alla  barn  som  önskar sig att  studera finska,

rektorerna måste informeras om  detta. ) 

3. Svenska kyrkans finska församling  stödjer  förslaget. Äldreomsorgen b ehöver

personal som  kan  finska. Framförallt  trygghetsboende,  vård- och  omsorgsboende  och 

hemtjänst  måste vara på  finska. Finsktalande i  Borås blir  äldre och  samtidigt  ökar

behovet  av  stöd  och  hjälp. Behovet  av finskspråkig personal ökar stadigt,  speciellt 

bland  personer  med  demensdiagnos.   

 

Skola  på finska i  Borås är  nästan  obefintlig. I dagsläget  finns det in te möjlighet att få 

undervisning  på  finska i grundskolan  i  Borås. Konsekvens av detta blir att  finska 

barnfamiljer  som  skulle kunna  tänka sig att  flytta till Borås, väljer  att  inte komma hit  

när barnens skolmöjligheter  fattas på finska. Så om det  fanns grundskola  på finska i 

Borås, skulle detta  öka stadens  attraktionskraft. Det f inns högskola  i Borås  med  

lärarutbildning.  Det  finns brist  på  kompetenta  finsklärare  i Sverige och  det  är mycket  

svårt  att  få den k ompetensen  i  Sverige  eftersom utbildningen  finns  bara  i Stockholm. 

Högskolan  i Borås är en  idealisk  plats för  finsklärarutbildningen. Det  är rättvist  att  



finsktalande  barn  har möjlighet att få kvalificerad  finskundervisning och  undervisning 

på finska.  

 

4. Allaktivitetshuset för sv erigefinnar  i  Borås:   Finländarna som  kom  till Sverige under 

åren  1960-70 var unga  utan  att  kunna svenska. Nu  är samma personer  gamla och  det 

svenska språket är  inte  så starkt  längre  heller. Nu  behövs det finskspråkig personal i

hemtjänsten och   på äldreboenden, t.o.m. inköpen  görs online. Hur  kan  man  förklara 

för  en p ersonal som kanske inte  är finsk  vad  man  vill handla? Personalen k anske har 

en h elt annan  matkultur t.ex.  Det  är  mycket  viktigt  att  man  känner  sig trygg med

personalen  och  kan  berätta om  sina behov på  sitt  eget  språk. Det  behövs även 

omsorgsboende för  finsktalande då det finns  många som  inte  klarar sig hemma

längre.  Å  styrelsens vägnar:  Irene Niva Ordförande och  Henry Rouhivuori

Administratör 

 

5. Kultur  75  och  Borås Finska  Förening  är politiskt  obundna,  men 

sverigedemokraternas motion  till kommunfullmäktige angående finska språkets

förstärkta ställning är så  viktig för  oss finnar att  vi står bakom  motionen  till  hundra 

procent. /  Seija  Noppa  och  Margit  Trennedal (ordföranden  i ovannämnda föreningar). 

 

6. Borås finska synskadade:  Vi tar  inte partipolitisk  ställning till sverigedemokraternas

motion  till kommunfullmäktige. Men  motionen är   intressant  med  tanke på  den  finska

befolkningen  i Borås.  Vi väntar  med intresse vad  kommunfullmäktige  beslutar  i

ärendet. SFSF/  Sverigefinska synskadeförening/  Borås lokalavdelning. 

 

7. Enskild  person:  Kallas  vi finnar? inte sverigefinländare? Jag  kallar  mig

sverigefinländare. De är  några år  efter  sin  utveckling men  eftersom det finns

montessoriskolan,  engelska skolan, kristna  skolan, arabiska skolor  så bör  det  väl i

jämlikhetens skull finnas finska skolan... Jag tror  dock  att  det  är  "öppet"  för den  som 

har pengar  och  engagemang att  starta en  finsk  skola  och  söka bidrag från  Borås stad 

och  staten... 

 

 

Borås, den  13 december 2019  

Sammanställt  av  Jaana Isokoski,  verksamhetssamordnare FFO  

Mail:  jaana.isokoski@boras.se  

Tel:  033 35 77 91,  0768  88 77  91  

mailto:jaana.isokoski@boras.se


 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
    

 

  

 

       

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

               

 

                            

 

 

 

SKRIVELSE 

Datum 

Christian Fast 
Handläggare 
033-35 54 28

2020-01-28 

Sida 

1(2) 

Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00120 1.1.3.1 

Yttrande över  Remiss:  Utredning  om engångsartiklar  

(Budgetuppdrag  2018)  

Arbetslivsnämndens beslut  

Arbetslivsnämnden avstyrker Remiss: Utredning om engångsartiklar. 

Ärendet i sin helhet  

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige i budget 2018 att 

utreda minskning av engångsartiklar i Borås Stad. Kommunstyrelsen har skickat 

förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad på remiss till 

alla nämnder och bolag. 

Arbetslivsnämnden ser positivt på en utredning för att minska användningen av 

engångsartiklar.  

Den utredning som nu gjort saknar dock en nulägesbeskrivning för Borås Stad. 

Detta behövs för att varje nämnd eller förvaltning ska ha möjlighet att utforma 

aktiviteter för att minska användandet av engångsartiklar. Vilka aktiviteter som 

ska genomföras bör respektive nämnd eller förvaltning själv besluta om, vilket 

är mer i linje med tillitsbaserad styrning. 

I Borås Stads miljömål 2018 – 2021, mål nummer 2a lyder: Minskad 

resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning. Som aktivitet 

för detta mål anges: Standardisera inköpen för att förbättra miljöprestanda på 

varor, exempelvis arbetskläder, möbler och engångsartiklar. Ansvar för detta 

miljömål 2a är Kommunstyrelsen i samarbete med berörda nämnder. 

Arbetslivsnämnden anser att utredningen inryms i det arbete som redan bedrivs 

för att uppfylla miljömålen. 

Beslutsunderlag  

1. Remiss Utredning om engångsartiklar.

Samverkan  

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till  

1. Kommunstyrelsen.

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl

https://boras.se


 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sida 

Borås Stad 2(2) 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
    

  

 

 

 

 

Sida 

MISSIV 1(2) 

Datum Instans 

2019-11-13 Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00651 2.5.1.0 

Remiss:  Utredning  om engångsartiklar  (Budgetuppdrag  

2018)  

Remissinstanser  

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Indvid- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Valnämnden 

16. Vård- och äldrenämnden 

17. Överförmyndarnämnden 

18. AB Bostäder i Borås Stad AB Toarpshus 

19. AB Sanhultsbostäder 

20. Borås Djurpark AB 

21. Borås Elnät AB 

22. Borås Energi och Miljö AB 

23. Borås Lokaltrafik AB 

Kommunstyrelsen 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Kungsgatan 55 boras.se 033-35 70 00 vxl

https://boras.se


 
   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 

Sida 

Borås Stad 2(2) 

24. Borås Parkering AB 

25. Borås Textile Fashioncenter/Akademiplatsen 

26. BoråsBorås TME AB 

27. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

28. Borås Stadshus AB 

29. Fristadbostäder AB 

30. Industribyggnader i Borås AB 

31. Inkubatorn i Borås AB 

32. Sjuhärads Samordningsförbund 

33. Södra Älvsborgs räddningsförbund 

34. Viskaforshem 

35. Elous 6 AB 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-01-31. 

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

Ange diarienummer KS 2018-00651 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. 

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Johanna Thorén 
Handläggare 
033 357178 

mailto:ks.diarium@boras.se


 

 

     
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Sida 

RAPPORT 1(10) 
Datum 

2019-09-17 

Johanna Thorén, 033-35 71 78 
johanna.thoren@boras.se 

Förslag  till  utredning  om  
minskning  av  
engångsartiklar  i  Borås  
Stad  

mailto:johanna.thoren@boras.se


  
 

 
      

      
 

 
 

          

  

Datum Sida 

Borås Stad 2019-09-17 2(10) 

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.  

Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 
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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 

Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 



  
 

 
      

      
 

 
 

          

 
   

          
             

          
  

 
               

          
         

          
         
          

          
           

          
        

  
 

   
       
             

           
            

            
               

      
         
          

      
           

     
           

             
  

 
      

 
     

   
        

             
            

           
           

          
            

       
 
 
 

                                                      
    

Datum Sida 

Borås Stad 2019-09-17 5(10) 

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 
Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 
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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

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

Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 
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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 

Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

www.kranmarkt.se
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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  
https://www.regeringen.se/4aeebe/contentassets/9286487f6ecb45e2a2de0f90 
bfeea8e8/det-gar-om-vi-vill---forslag-till-en-hallbar-plastanvandning-sou-
201884 

https://klimatprotokollet.uppsala.se/inspiration-och-
samverkan/klimateffektiv-plastupphandling/ 

https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news 
_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_new 

Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/rapportera/?tx_news
https://klimatprotokollet.uppsala.se/inspiration-och
https://www.regeringen.se/4aeebe/contentassets/9286487f6ecb45e2a2de0f90
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s_pi1%5Bnews%5D=1928&cHash=0ba397803cce86ff30d7d47fde7a92b7#ne 
ws-single-report__tabs-filepage 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e3d90162-ebd3-4858-afc5-
438e7290b04d/F%C3%B6rebygg+avfall+p%C3%A5+%C3%A4ldreboendet+ 
v%C3%A4gledning_190225.pdf?MOD=AJPERES 

Förslag till utredning om minskning av engångsartiklar i Borås Stad 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/e3d90162-ebd3-4858-afc5
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SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2020-01-28 Arbetslivsnämnden 

Christian Fast Dnr ALN 2019-00125 1.1.3.1 

Handläggare 
033-35 54 28

Yttrande över  Remiss:  Samverkan  för  barns  och  ungas 

bästa - överenskommelse  mellan  Västra  Götalands  

kommuner  och  Västra  Götalandsregionen  

Arbetslivsnämndens beslut  

Arbetslivsnämnden tillstyrker Remiss: Samverkan för barn och ungas bästa -

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen. 

Ärendet i sin helhet  

Arbetslivsnämnden har inbjudits till att lämna synpunkter på Remiss: 

samverkan för barn och ungas bästa - Överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Arbetslivsnämnden 

ställer sig positiv till överenskommelsen i sin helhet men väljer att avstå att 

kommentera förslagen eftersom dessa inte direkt berör nämndens 

verksamhetsområden.

Beslutsunderlag  

1. Remiss: samverkan för barn och ungas bästa - Överenskommelse mellan

Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

Samverkan  

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till  

1. Kommunstyrelsen.

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl

https://boras.se
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MISSIV 1(1) 

Datum Instans 

2019-11-22 Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00990 1.1.2.1 

Remiss:  Samverkan  för  barns och  ungas bästa - 

överenskommelse  mellan  Västra Götalands kommuner  

och  Västra  Götalandsregionen  

Remissinstanser  

1. Arbetslivsnämnden

2. Förskolenämnden

3. Grundskolenämnden

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden

6. Sociala omsorgsnämnden

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-01-31. 

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

Ange diarienummer KS 2019-00990 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. 

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Följ remissens disposition i yttrandet. Hänvisa till de rubriker och 

avsnittsnumreringar som finns i remissen/alternativt sidhänvisning till de 

avsnitt som remissvaret avser. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 

Kommunstyrelsen 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Kungsgatan 55 boras.se 033-35 70 00 vxl

https://boras.se
mailto:KS.diarium@boras.se


mailto:info@vastkom.se
http://www.borasregionen.se/
mailto:anneli.bjerde@vastkom.se
mailto:info@skaraborg.se
mailto:gr@goteborgsregionen.se
mailto:kansli@fyrbodal.se
mailto:info@borasregionen.se
mailto:info@vastkom.se


    
      

 
 

      

          

 

    

 

      

    

  

    

 
 

 
 

   
 

   
    

 

 
 

   
          

 
         

   
 

 

 

 

 

 

Bifogat finns förslag till gemensam Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen för Samverkan för barns och ungas bästa. 

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. 

Styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa ställde sig den 9 okt 2019 bakom förslaget till överenskommelse. 

Politiskt samrådsorgan, SRO, ställde sig den 1 november bakom att förslaget till överenskommelse skickas 

på remiss till VGR och länets 49 kommuner samt berörda intresseorganisationer. 

Sista svarsdatum är den 14 februari 2020. 

Johanna Hansson 

Kommunikatör I Administratör I VD-assistent 

Telefon 073-901 60 15 (OBS! Nytt från 8/11) 
E-post johanna.hansson@vastkom.se 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 
Postadress: Box 5073 I 402 22 GÖTEBORG 

Besöksadress: Anders Personsgatan 8 I GÖTEBORG 
Webadress: www.vastkom.se 

VästKom 
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i 
Västra Götaland. 

mailto:johanna.hansson@vastkom.se
http://www.vastkom.se/


 

 
 

 
 

 
      
     

 
 

   

  

 

   

  

  

 

  

  

  

  

   

  

  

 

  

   

 
 

  
  

 

 
  

 
 

 

  
   

 
 

  

 

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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Samverkan för barns och ungas bästa -

överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra 
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Remissversion 

2019-11-01 

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. 

3 

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


 

 

  

 

  

  

 

 
   

 
 

 
 

    
 

    
      

 
 

    
    

 

 
 

  
 

 
   

     
   

 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
     

   
    

Remissversion 

2019-11-01 

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. 
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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
https://t.o.m.20
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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. 
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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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3.1 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 

Remissversion 

2019-11-01 

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. 

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. 
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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 

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. 

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 

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 
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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 
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https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/bbic-konsultation-handlaggare-med-bvc-och-elevhalsa.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 

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.  

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), 

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 
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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

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 

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. 

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 
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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

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 

 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 

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 
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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-

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. 

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 

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. 
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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
förutom barnpsykiatri och rättspsykiatri. Inom allmänpsykiatrin förekommer ofta subspecialisering i 

 erbjuder vård till den vuxna befolkningen över 18 år och omfattar alla vårdplatser 

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. 
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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
samma villkor som alla andra. En insats enligt LSS förutsätter att den enskilde själv ansöker om den. 

 rättighetslag som syftar till att den som har en funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv på 

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

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. 

 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 

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. 
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SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2020-01-28 Arbetslivsnämnden 

Margareta Udén Hoff Dnr ALN 2020-00003 1.2.3.25 

Handläggare 
033-35 84 69 

Deltagande vid  Arbetsmarknads- och  

näringslivsdagarna  

Arbetslivsnämndens beslut  

Arbetslivsnämnden anmäler presidiet samt fem förtroendevalda utöver presidiet 

till Konferensen Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2020. 

Ärendet i sin helhet  

Konferensen Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna den 12-13 mars 

arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting.  Konferensen vänder sig till 

förtroendevalda eller tjänstemän på lokal och regional nivå som är engagerade i 

arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. Arbetslivsnämnden har för avsikt att 

anmäla presidiet samt fem förtroendevalda utöver presidiet. 

Samverkan  

Fackliga organisationer, FSG. 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
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Datum Instans 

2020-01-28 Arbetslivsnämnden 

Charlotta Cellbrot Dnr ALN 2020-00004 1.2.3.1 

Handläggare 
033-35 39 09 

Revidering  av d elegationsordning 

Arbetslivsnämndens beslut  

Arbetslivsnämnden beslutar att fastställa reviderad delegationsordning. 

Ärendet i  sin helhet  

Delegationen till Arbetslivsnämndens presidium att anställa vikarie för 

förvaltningschef förordnas genom Arbetslivsnämndens presidium har tagits 

bort då Kommunstyrelsen anställer förvaltningschef. 

Förvaltningschef anställer verksamhetschef samt chef för HR-funktionen, 

ekonomifunktionen och kvalitet och utveckling med tillägg ”samt 

nämndsekreterare/kommunikatör”. 

Ändringarna är förtydligade i bilagan Arbetslivsnämndens delegationsordning. 

med rödmarkerad text. 

Beslutsunderlag  

1. Arbetslivsnämndens delegationsordning (förvaltningsövergripande). 

Samverkan  

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
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Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anvisningar 

1. Sekretesslagen 
1.1 Beslut om att lämna ut allmän 
handling 

Anmäles ej till nämnden. Beslut om att lämna ut 
handling fattas av den som har handlingen i sin 
vård om inte viss befattningshavare enligt 
arbetsledning eller särskilt beslut ska göra detta. 

1.2 Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling till 
enskild eller annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i samband 
med utlämnande till enskild 

2 kap. 14 § TF 15 
kap. 6 och 7 §§ SekrL, 
14 kap. 9 
och 10 §§ SekrL 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 



 
   

    

 
 

  
 
 

 
 

  
 

 

 
 

  
 

  

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

  
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

  

2. Personalärenden 
Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anvisningar 

2.1 Kurser, konferenser, studieresor och 
tjänsteresor 

Ordförande 
Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion 
Chef kvalitet- och utveckling 
Enhetschef 

Beslut om förtroendemans deltagande i 
kurser, konferenser och studieresor 

Ordförande 
Vice ordförande 
Andre vice ordförande 

Anmäles till nämnden 

Beslut om personals deltagande i kurser, 
konferenser, studieresor och 
studiebidrag 

AB Enhetschef 
Chef kvalitet- och utveckling 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 
Ordförande 
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion 

Anmäles ej till nämnden. 
Samma beslutsordning som vid anställning med 
undantag att ordförande beslutar om 
förvaltningschefens deltagande och 
förvaltningschefens högsta beslutande för övriga 
tjänstemän 

Beslut om tjänsteresa som kräver 
traktamente och eller reseersättning 

Enhetschef 
Chef kvalitet- och utveckling 
Verksamhetschef 
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion 
Förvaltningschef 
Ordförande 

Anmäles ej till nämnden 

Beslut om studiebidrag Personalpolitiska 
programmet 

Chef för HR-funktionen 
Förvaltningschef 
Ordförande 

I samråd med verksamhetschef 



    

     

  

  
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

     

 

 

  
  

 
 

 
 

 

  

  
 

 
  

 
 

 
 

 
   

 

  
 

 
 

  
 

  

Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anvisningar 

2.2 Transporter i tjänsten 

Medge viss personal att för enskilt 
uppdrag mot ersättning använda taxi, 
buss eller egen bil i tjänsten 

Enhetschef 
Chef kvalitet- och utveckling 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion 
Ordförande 

Anmäles ej till nämnden 

Beslut om generellt tillstånd att använda 
egen bil i tjänsten 

Verksamhetschef 
Chef för HR-funktionen 
Förvaltningschef 
Ordförande 

Anmäles ej till nämnden 
Gäller endast anställda 
som i sitt dagliga arbete måste använda egen bil i 
tjänsten 

2.3 Anställning m.m AB 

Anställa och entlediga arbetstagare 2, 12 Enhetschef 
Chef kvalitet- och utveckling 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion 
Ordförande 

Förvaltningschef anställer verksamhetschef samt 
chef för HR-funktionen, ekonomifunktionen 
och kvalitet och utveckling samt 
nämndsekreterare/kommunikatör. 

Verksamhetschef anställer enhetschefer. 

Vid rekrytering kontakta personalenheten för 
information om personals eventuella 
företrädesrätt. 

Anställa vikarie upp till 6 månader 
för förvaltningschef och 
stf. förvaltningschef 

2 Presidiet Vikarie för förvaltningschef förordnas genom 
arbetslivsnämndens presidium. Vikarie för stf. 
förvaltningschef förordnas av förvaltningschef. 



    

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 

  
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 

 

 

    

   
 

 

 

  

Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anvisningar 

2.4 Beslut om övertid, 
fyllnadstjänstgöring, jourtjänstgöring, 
beredskap och kompensationsledighet 

6 
30 

Enhetschef 
Chef kvalitet- och utveckling 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion 
Ordförande 

Anmäles ej till nämnden 

Beslut om semester Semesterlagen 
22 

Enhetschef 
Chef kvalitet- och utveckling 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion 
Ordförande 

Anmäles ej till nämnden 
Beslutsrätten fördelas som vid anställning. 
Beslutsfattaren skall förvissa sig om att det finns 
innestående semesterdagar. 

Beslut om arbetstagares ledighet 
(ej facklig utbildning med lön) 

Semesterlagen 
23-28 och speciallagar 

Enhetschef 
Chef kvalitet- och utveckling 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion 
Ordförande 

Anmäles ej till nämnden 
Beslutsrätten fördelas som vid anställning. 
Beslutanderätten för facklig utbildning med lön 
beslutas av förvaltningschef och chef för 
personalenheten 

Bevilja ledighet för enskild angelägenhet 
med lön 

AB HR-specialist 
Chef för HR-funktionen 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 
Ordförande 

Tjänstledighet med andra bibehållna 
löneförmåner än sjuklön beslutas av HR-
specialist, verksamhetschef, förvaltningschef i 
samråd med chef för HR-funktionen. 

Facklig ledighet med lön Chef för HR-funktionen 

Avstängning mm och disciplinpåföljd AB Förvaltningschef 
Ordförande 

Anmäles ej till nämnden. 



    

  

 

  

 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

  

    

   
 

 
 

 

  

Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anvisningar 

2.5 LAG (1976:580) om 
MEDBESTÄMMANDE i 
ARBETSLIVET (MBL) i 
lydelse fr.o.m 1995-01-01 
och avtalet 
SAMVERKAN i BORÅS 

Förhandling 
Information 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 
Chef för HR-funktionen 

Tjänsteman som skall fatta beslut i ärende eller 
lägger förslag till arbetslivsnämnden ansvarar för 
MBL. Förvaltningschefen äger rätt att föra 
förhandlingar även rörande en enhet om ärendet 
bedöms speciellt viktigt 

2.6 LAG  (1982:80) om 
ANSTÄLLNINGSKYDD 
(LAS) 

Uppsägning/avsked av arbetstagare AB Förvaltningschef Anmäles ej till nämnden 

BEA Förvaltningschef Anmäles ej till nämnden 

Varsel/underrättelse och besked Personlassistent 
HR-specialist 
Chef för HR-funktionen 
Förvaltningschef 

Anmäles ej till nämnden 



  

     

    

   
 

 
 

  

 

 
 

    

  
 

  
 
 

 

 
 

  
 

  

  

 
  

 
   

     
  

 

  
 

 
  

  
 

 

 
  

 
 

 

 

3. Inköp/upphandling av varor och tjänster inom ramen för anvisade anslag 
3.1 Basbelopp 

Ärende Lagrum Lägsta beslutsnivå Anvisningar 

För högst 10 basbelopp Förvaltningschef 
Verksamhetschef 
Chef för HR-funktionen 
Chef för ekonomifunktion 
Chef kvalitet- och utveckling 

Förvaltningschef och chef för ekonomifunktion 
har tillgång till att betala fakturor över 10 
basbelopp. 

För högst 1 basbelopp Enhetschef 

3.2 Inköp av arbets-, skydds- och 
profilkläder 

Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

3.3 Beslut om ersättningsanspråk från 
personal och allmänhet 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Efter samråd med stadens jurister. 

3.4 Anbud för inköp av tjänst 

Infordra och anta anbud för inköp av 
tjänster. 

Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Vid anbudsöppning ska öppning, utvärdering, 
sammanställning göras tillsammans med chef för 
ekonomifunktionen. 

3.5 Beslut om försäljning av material Enhetschef 
Verksamhetschef 

Delegation till tjänsteman motsvarande 20 % av 
basbeloppet. 

3.6 Överenskommelse med organisationer och föreningar samt uppvaktningar av föreningar 

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

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Beslut om uppvaktning av 
organisationer och föreningar. 

Förvaltningschef 
Ordförande 



 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 
 

 
    

 

  

 

        

 

 

   

  

  

  

 

   

 

 

   
 

  

 

   
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
   

 

               

 

 

 

 

Sida 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 1(1) 

Datum Instans 

2020-01-28 Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2020-00006 1.2.3.25 Margareta Udén Hoff 

Handläggare 
033-35 84 69 

Anmälningsärenden  januari  2020 

Arbetslivsnämndens beslut  

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

Anmälningsärenden  

1. Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21 § 268 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut 

år 2019 

Dnr 2019-00103 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21 § 259 

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

3. Kommunstyrelsens beslut 2019-12-01 § 519 
Borås Stads personalpolitiska riktlinjer 
Dnr 2020-00001 

4. Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09  § 521 
Förslag till förändrad beslutsprocess Hjälpmedelshandbok 
Dnr 2020-00002 

5. Redovisning Statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med 
personligt ombud 
Dnr 2019-00118 

6. Delrapportering LUPP åtgärdsplan 1,5 år 
Dnr 2020-0008 

7. Arbetslivsförvaltningen 2019-12-03 FSG-Protokoll 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
https://1.2.3.25


 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 
 

   

 
 

 

 

 
 

 
    

 

  

 

         

 

 

   

 

               

 

 

  

 

Sida 

DELEGATIONSBESLUT 1(1) 

Datum Instans 

2020-01-28 Arbetslivsnämnden 

Margareta Udén Hoff Dnr ALN 2020-00007 1.2.3.25 

Handläggare 
033-35 84 69 

Delegationsbeslut  januari  2020  

Arbetslivsnämndens beslut  

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Delegationsbeslut  

1. Socialutskott Försörjningsenheten Protokoll 2019-12-16, § 21-23. 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
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