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Årsredovisning 2019  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 

verksamhetsåret 2019 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Chef för ekonomifunktionen Per-Olof Jinnegård föredrar årsredovisningen  

för 2019.       

 Individ- och familjeomsorgsnämnden har under år 2019 ansvarat för att 

fullgöra kommunens uppgifter inom individ och familjeomsorgens delområde 

barn och familj, unga vuxna, vuxna samt ensamkommande barn. Nämnden har 

under åren  märkt av att Borås befolkning har växt vilket medfört ett ökat antal 

anmälningar/ansökningar och behov av insatser. Insatser i form av placering i 

familjehemsvård och institutionsvård har ökat. Samtidigt har nämnden arbetet 

med att utveckla öppenvården för att ha möjlighet till alternativ istället för 

placering utom hemmet. 

 

Ett nytt drogfritt stödboende har startats och under 2019 har akutboendet även 

varit öppet under sommarperioden.    

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden gjorde ett underskott med 22 081 tkr för 

år 2019.  

      

     

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2019, Individ- och familjeomsorgsnämnden                                

Samverkan 

Ärendet har 2020-02-06 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se   

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se  
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1 Inledning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har bestått av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Nämnden 
har delegerat ansvar för beslutsfattande i vissa individärenden till utskott. 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under år 2019 ansvarat för att fullgöra kommunens uppgifter 
inom individ och familjeomsorgens delområde barn och familj, unga vuxna, vuxna samt 
ensamkommande barn. Nämnden har även haft ett kommunövergripande samordningsansvar vad 
avser boendesituationen för människor som är socialt utsatta och långt ifrån den ordinarie 
arbetsmarknaden. 

Nämnden har ansvarat över två av Kommunfullmäktiges samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag gällande barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag gällande 
boendeprocessen. Samarbetsuppdragen har inneburit att nämnden vid behov har haft befogenheter att 
sammankalla berörda nämnder. 
 
Nämnden har deltagit i arbetet med "Socialt hållbart Borås" där analysgrupp och flera arbetsgrupper 
har tagit fram en handlingsplan med flera nya insatser såsom enhet för kommunalt 
aktivitetsansvar(KAA-enhet) och utveckling av befintliga insatser såsom familjecentralernas 
föräldrastöd. 
 
Ett förslag till boendeprocess har antagits av kommunfullmäktige i september och en arbetsgrupp har 
fortsätt att arbeta fram det fortsatta arbetet utifrån detta beslut. 

Under 2019 har Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetat med utveckling inom flera områden: 
- Systemteoretiskt förhållningssätt för att genom förbättrad samverkan och helhetssyn ge bättre och 
effektivare stöd till barn, ungdomar och vuxna 
- Digitalisering på olika sätt, taligenkänning och användning av skype för möten 
- Få bra och samlade lokaler som förutsättning för en god verksamhet 
- Samverkan såväl inom Borås stad som med andra huvudmän 
- Utveckling av gemensam mottagningsenhet för Barn, unga och vuxna 
- Utveckling av bedömningsinstrument för att underlätta bedömning av rätt insats 
- Utveckling av den interna öppenvården och arbetet med rätt matchat stöd 

  

  

  

2 Viktiga händelser under året 

Borås befolkning har växt under året och det har även märkts för nämndens olika verksamheter. Fler 
barn, unga men även vuxna har inneburit ökat antal anmälningar/ansökningar och behov av insatser. 
 
Förvaltningens lokalproblem har fortsatt under 2019. Verksamheterna är inte samlade i samma fastighet 
vilket är försvårande för ett effektivt samarbete och utgör en kostnadsnackdel. Familjehemsenheten 
flyttade i årsskiftet 2018-2019 in i evakueringslokaler på Fabriksgatan 11 utifrån läckage och sprickor i 
Saturnusfastigheten. Dessutom har stora problem uppstått med läckage och ventilation i fastigheten på 
Stora Brogatan där stora delar av öppenvården har sina lokaler. Förvaltningens behov av en samlad 
lösning med ändamålsenliga lokaler för verksamheten är en fortsatt viktig fråga att lösa. 

Asylverksamheten har under året fortsatt omställningsarbetet till följd av minskat inflöde. Samtliga 
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HVB (hem för vård eller boende) för denna målgrupp har avvecklats under 2019. Nämnden har 
blockförhyrda lägenheter för ett antal som kommit som ensamkommande och fått uppehållstillstånd. 
Unga asylsökande som har boende genom föreningen Agapes regi har stegvis minskat. 

Förvaltningen har fortsatt arbetet med den särskilda satsningen Förstärkt familjehemsvård genom 
utökat stöd till familjehemmen med hjälp av fler tjänster, förstärkt utbildning till familjehemmen, stöd 
för placerade barns skolgång och tandvård. Rekrytering av kontaktfamiljer, familjehem med flera 
uppdragstagare har utvecklats genom marknadsföring på sociala medier och andra sätt. 
 
Ett drogfritt boende för klienter med beroende som varit i behandling har utretts och startats under 
hösten 2019. 
Akutboendet har för första året 2019 även varit öppet under sommarhalvåret. 
 
Den tidiga insatsen utan behovsprövat biståndsbeslut Origo har haft en väsentligt ökad tillströmning 
under året. Den interna öppenvården för barn och unga har även utvecklats med insatser som 
möjliggjort stöd till bredare målgrupper. 

Yrkesresan, ett regionalt utvecklingsprogram, som erbjuder nya handläggare inom barn och 
ungdomsvården fortsatt kompetensutveckling har utvecklats ytterligare under 2019. 
Satsning på systemteoretisk utbildning har även fortsatt. Detta för att hela individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen ska få en gemensam systemteoretisk grund. Viktigt med 
kompetensutveckling hos medarbetarna som även bidrar till ökade möjligheter att behålla personal, dvs. 
minskad personalomsättning samt ökad konkurrenskraft vid nyrekrytering. 
 
Upphandling av Hem för vård- och boende, Vuxna och konsulentstödda familjehem har genomförts 
under året. Verksamheterna har påbörjat användning av ett webbaserat verktyg för förfrågning och 
urval i samband med externa placeringar. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

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

 Genomfört Kommunfullmäktige fattade den 2 september 
2019 beslut att ändra ansvarsfördelningen och 
processen i samband med sociala bostäder. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden för 
ansvaret för ansökan och utredning av behov av 
sociala bostäder och Arbetslivsnämnden får 
ansvaret för anskaffning av bostäder. Efter 
beslutet fattades har en arbetsgrupp med 
representanter från de både förvaltningarna 
bildats för att klargöra detaljer i arbetsprocessen 
och göra rutiner för processen. Detta arbete 
beräknas vara klart under första kvartalet 2020.  

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

 Genomfört Ansvaret för anskaffning kommer att flyttas till 
Arbetslivsnämnden så då får ett mer samlat 
grepp över sociala bostäder (sociala kontrakt, 
övergångslägenheter). Vissa former av 
förstahandskontrakt såsom Bostad först och 
förstahandslägenheter för unga som flyttar från 
Hem för vård och boende, eller familjehem 
kommer att hanteras på samma sätt som 
tidigare. De sociala bostäderna omfattar främst 
de lägenheter där Borås stad hanterar 
andrahandskontrakt. 
Arbetsformer och samarbetet med 
bostadsbolagen kring detta kommer att tas fram. 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska under 
året starta ett drogfritt stödboende 
för personer med 
missbruksproblematik. Detta är en 
viktig del för att skapa ett anpassat 
utbud vilket är nödvändigt för att 
brukare med olika behov ska ges 
förutsättningar att bo genom stöd 
av interna insatser. 

 Genomfört Ett drogfritt stödboende startade i september 
2019. 

3.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,4 6,8 6 7,1 
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  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

15,3 12,8 11 11,4 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

  40 57,6 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet för 2019 är 6,0 %, utfallet år 2019 blev 7,1 %. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har under året arbetat med närvarande ledarskap, personlig 
återkoppling till medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, 
prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och med 
individuell uppföljning av rehabiliteringsärenden. 
 
 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målvärdet för 2019 är 11 årsarbetare, utfallet år 2019 blev 11,4 årsarbetare. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har haft timavlönade inom boendeverksamheten där krav ställs 
på bemanning under dygnets alla timmar. 
 
 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %, blev 37,3 % för år 2019, målvärdet var på 
40 %. 
Information angående friskvårdsbidrag har gjorts vid introduktionsdagar och genom 
hälsoinspiratörerna. 
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 

Statsbidrag 163 484 67 813 22 472 34 546 12 074 

Avgifter och övriga 
intäkter 

79 500 62 142 39 984 45 883 5 899 

Summa intäkter 242 984 129 955 62 456 80 429 17 973 

Personal -211 003 -205 508 -201 198 -202 151 -953 

Lokaler -26 740 -24 656 -24 494 -23 568 926 

Material och tjänster -249 162 -192 056 -122 144 -165 079 -42 935 

Kapitalkostnader -47 -581 -582 -562 20 

Summa kostnader -486 952 -422 801 -348 418 -391 360 -42 942 

Buffert (endast i 
budget) 

0 0 -2 888 0 2 888 

Nettokostnad -243 968 -292 846 -288 850 -310 931 -22 081 

Kommunbidrag 261 400 275 150 288 850 288 850 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

17 432 -17 696 0 -22 081 -22 081 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

0 0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

17 432 -17 696 0 -22 081 -22 081 

Ackumulerat resultat 0 -15 -15 0 15 

Resultatanalys 

Individ- och familjeomsorgens kostnader har ökat kraftigt sedan nämnden startade år 2017. 

 År 2017 var nettokostnaden på 256 884 tkr (Överskott Migrationsverket inte medräknad) 

 År 2018 var nettokostnaden på 295 149 tkr (Överskott Migrationsverket inte medräknad) 

 År 2019 var nettokostnaden 310 342 tkr (Överskott Migrationsverket inte medräknat) 

Ökningen av nettokostnaderna mellan 2017 och 2018 var 38 265 tkr och ökningen av nettokostnaden 
mellan 2018 och 2019 var 15 193 tkr. Ökningen av nettokostnaderna mellan 2017 och 2019 har varit 
53 458 tkr. 

Den största enskilda posten är köp av HVB 13-20 som har ökat i nettokostnader med 12 686 tkr från 
2017 till 2019. Den största kostnadsökningen mellan 2018 och 2019 har varit Familjehem med 
6 682 tkr. 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden gjorde ett underskott med 22 081 tkr för år 2019. 

 
Underskottet består av: 

 Central administration + 543 tkr 

 politisk verksamhet - 135 tkr 

 allmän-IFO-verksamhet + 1 438 tkr 

 barn och ungdomsvård - 21 758 tkr 

 vård av vuxna - 6 737 tkr 

 ensamkommande barn + 1 680 tkr 

 buffert + 2 888 tkr 

 Summa underskott 22 081 tkr. 

Jämfört med år 2018 då underskottet blev 17 696 tkr. 

 Central administration + 1 254 tkr 

 politisk verksamhet + 155 tkr 

 allmän IFO-verksamhet - 282 tkr 

 barn och ungdomsvård minus 19 875 tkr 

 vård av vuxna - 5 581 tkr 

 ensamkommande barn + 3 882 tkr 

 Buffert plus 2 751 tkr 

 Summa underskott 17 696 tkr. 

Underskottet för år 2019 ser ut enligt följande: 

 Central administration gjorde ett överskott med 543 tkr främst beroende på att alla tjänster inte 
varit tillsatta under året. 

 Politisk verksamhet gjorde ett underskott med 135 tkr. 

 Allmän IFO-verksamhet gjorde ett överskott med 1 438 tkr. Främst beroende på att alla tjänster 
inte varit tillsatta under året..  

 Barn och ungdomsvårdens underskott blev 21 758 tkr. De stora underskotten var interna och 
externa familjehem minus 16 815 tkr, köp av institutionsplatser 13-20 år minus 15 206 tkr, köp 
av institutionsplatser 0-12 år minus 2 053 tkr.  På plussidan interna och externa 
öppenvårdsinsatser plus 6 983 tkr. Övrig verksamhet plus 5 333 tkr främst beroende på att det 
varit lediga tjänster under året och det har varit svårigheter att rekrytera personal.  

År 2018 var underskottet för barn och ungdomsvården minus 19 875 tkr. Den stora skillnaden mellan 
2019 och 2018 är att kostnaden interna och externa familjehem har ökat med 6 682 tkr. Köp av platser 
12-20 år har minskat från år 2019 jämfört med 2018 med 368 tkr, köp av platser 0-12 år har ökat med 
1 801 från år 2018 till år 2019, Öppenvårdsinsatserna har minskat med 6 273 tkr år 2019 jämfört med 
2018. 

Verksamheten Barnahus gjorde ett underskott med 141 tkr. 
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IFO Vuxen gjorde ett underskott 2019 med 6 737 tkr. 

Underskottet har bestått av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 1 970 tkr (sammanlagt kostnad 3 970 tkr, 
finns en budget på 2 000 tkr) 

 köp av platser i vård och omsorgsboende inom vård och äldre förvaltning minus 131 tkr 

 köp av platser Institutionsvård SoL minus 4 735 tkr 

 öppenvård minus 1 384 tkr 

 familjehem Sol minus 1 172 tkr 

 övriga köp minus 1 003 tkr. 

Den övriga verksamhet gjorde ett plusresultat med 3 658 tkr. Det största överskottet var att öppnade av 
nytt drogfritt stödboende inte kom igång förrän september 2019, ett överskott med 701 tkr. De övriga 
verksamheterna gjorde ett överskott med 2 957 tkr, främsta anledning att alla tjänster inte var tillsatta 
under året. 

Underskottet för vård av vuxna för år 2018 blev 5 581 tkr, en ökning med 1 156 tkr främst beroende på 
ökat köp gällande Öppenvård vuxna missbrukare, specialboende för psykiskt störda missbrukare, en 
minskning för verksamheterna institutionsvård SoL och institutionsvård LVM. 

Verksamheten för ensamkommande barn som Individ- och familjeomsorgsnämnden driver åt 
Migrationsverket gjorde ett överskott med 1 680 kr. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansöker om att få hela underskottet på 22 081 tkr avskrivet. 

 

  

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2018-12-31 
Utfall 2019-12-

31 
Återstår 

Summa     
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Budget 2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 4 014 4 980 978 1 338 360 

Kostnader -13 621 -15 796 -16 045 -15 862 183 

Resultat -9 607 -10 816 -15 067 -14 524 543 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 496 -1 579 -2 135 -2 270 -135 

Resultat -1 496 -1 579 -2 135 -2 270 -135 

Allmän IFO-verksamhet      

Intäkter 6 444 6 707 8 771 10 776 2 005 

Kostnader -64 938 -73 790 -81 117 -81 684 -567 

Resultat -58 494 -67 083 -72 346 -70 908 1 438 

Barn- och ungdomsvård      

Intäkter 12 073 15 244 8 967 12 835 3 868 

Kostnader -139 943 -150 748 -126 288 -151 914 -25 626 

Resultat -127 870 -135 504 -117 321 -139 079 -21 758 

Vård av vuxna      

Intäkter 14 298 14 347 14 045 14 215 170 

Kostnader -83 050 -96 093 -93 138 -100 045 -6 907 

Resultat -68 752 -81 746 -79 093 -85 830 -6 737 

Flyktingverksamhet      

Intäkter 206 155 88 677 29 695 41 265 11 570 

Kostnader -183 904 -84 795 -29 695 -39 585 -9 890 

Resultat 22 251 3 882 0 1 680 1 680 

Övrig verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 0 0 0 

Resultat 0 0 0 0 0 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -2 888 0 2 888 

Resultat 0 0 -2 888 0 2 888 

Totalt      

Intäkter 242 984 129 955 62 456 80 429 17 973 

Kostnader -486 952 -422 801 -351 306 -391 360 -40 054 

Resultat -243 968 -292 846 -288 850 -310 931 -22 081 
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4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Central administrationen har bestått av förvaltningsledning, ekonomifunktion, HR-funktion samt 
kvalitet och utvecklingsenhet. 

Vidare har administrationen bestått av 100 % kommunikatör kopplat till arbetet med rekrytering av av 
familjehem. 

Administrationen har under året anställt en lokalsamordnare/säkerhet 50 %. En heltidstjänst som har 
delats med Arbetslivsnämnden. 

Administrationen har tillsammans med verksamheten arbetat med utvecklingsarbete och ständiga 
förbättringar. 

Administrationen gjorde ett överskott med 543 tkr, främst beroende på att alla tjänster inte har varit 
tillsatta under året. 

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

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

Vidare har IFO köpt 20 % kommunikatör av Sociala omsorgsnämnden. 

  

4.3.2 Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet har bestått av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av 
nämndsekreterare. Politisk verksamhet gjorde ett underskott med 135 tkr. 

  

4.3.3 Allmän IFO-verksamhet 

Allmän IFO-verksamhet har bestått av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna 18-25 år samt vuxna. Inom myndighetsutövningen barn och unga har verksamheten varit 
uppdelad i fyra områden. Verksamheten barn och unga har fått 1 657 tkr i statsbidrag under år 2019 för 
verksamhetens personalkostnader. Verksamheten har också fått statsbidrag med 431 631 kr för 
kostnader när det gäller förstärkt familjehemsvård. 

Myndighetsutövning vuxna var varit uppdelat i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Vidare har Allmän IFO-verksamhet bestått av socialrådgivare som har arbetat på de familjecentraler 
som funnits i Borås. 

Kvalitets och utvecklingsavdelningens del i Allmän IFO-verksamhet har bestått av betalningar av 
diverse dataprogram framförallt VIVA, samt gemensamma utbildningar. 

Krisstöd vid allvarlig händelse. 

Övriga verksamheter under Allmän IFO-administration har varit: 

 Familjerådgivning där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd och Ulricehamn ingått 
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 Familjerätt där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga och 
Tranemo ingått. 

 Sociala jouren där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda ingått.  

Verksamheten Allmän IFO-verksamhet gjorde ett plusresultat med 1 438 tkr. Främst beroende på att 
alla tjänster inte varit tillsatta under året.       

4.3.4 Barn- och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård har bestått av köp av institutionsvård, familjehemsvård, öppenvård med 
biståndsbeslut samt serviceinsatser utan biståndsbeslut för barn och unga 0-20 år. Myndighetsutövning 
inom barn och unga har varit uppdelad i 4 områden samt unga vuxna 18-20 år. 

Nämnden har fokuserat på tidiga insatser och utredningsarbetet tydliggör barn och ungas behov. Ett 
arbete för att öka barn och ungas delaktighet pågår.  All vård som ges med stöd av Socialtjänstlagen ska 
ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och ungas behov i centrum. 
Arbetsmodellen Rätt matchat stöd tillämpas så att den samlade kompetensen inom Individ- och 
familjeomsorgen används optimalt för att bäst matcha stöd till den enskilde. Handläggarna vid 
myndighetsfunktionen och personalen på insatsfunktionen som har uppdrag kring en individ verkar 
tillsammans som ett team kring den enskilde för att bästa och mest effektiva vård ska kunna ges. Detta 
förhållningssätt eftersträvas även när en annan verksamhet eller huvudman finns med och bistår den 
enskilde. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder genom socialrådgivning vid familjecentraler, 
samarbetssamtal, familjerådgivning, fältverksamhet samt stödcentrum. Verksamheten har också en 
barngruppsverksamhet genom Hopptornet som främst vänder sig till barn med separerade föräldrar. 
Inom ramen för Socialt hållbart Borås kommer en enhet för det kommunala aktivitetsansvaret, KAA 
startas upp under Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer bistå med en 
socialrådgivare till enheten. 

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

När verksamheten inte kan möta upp behoven i ett tidigt skede till följd av hög belastning inom den 
interna öppenvården och kostsam extern vård riskerar komplexiteten i den enskildes situation att öka 
vilket på sikt kan komma leda till än fler omfattande och kostsamma insatser. 

Det finns en inbyggd osäkerhet i verksamhetens natur då möjligheten att påverka volymer, inflödet av 
ärenden, är begränsad.  2222 unika barn och unga aktualiserades under 2019. Det är 209 fler än under 
2018. 

Utfallet visar på att 428 unika barn och unga under 2019 erhållit en biståndsprövad öppenvårdsinsats, 
det är 28 fler än 2018.  Genom serviceinsatsen Origo har 174 familjer erhållit stöd och hjälp under 2019 
vilket är 59 fler familjer än 2018. Ett förändringsarbete har skett för att minska kostsamma köp av 
extern öppenvård och istället erbjuda mer öppenvård i egen regi. I december 2019 finns 9 beslut om 
extern öppenvård att jämföra med i december 2018 då det fanns 27 beslut om extern öppenvård. 

Förstärkt familjehemsvård har tillämpats sedan 2018. I januari 2018 fanns 53 unika interna familjehem 
med totalt 72 barn och unga placerade hos sig och i december 2019 fanns 59 stycken unika interna 
familjehem med 83 verkställda placeringar. En anpassning av arvodesersättningen till de interna 
familjehemmen gjordes inför 2019 för att öka attraktiviteten och minska konkurrensen från externa 
familjehem. Denna ökning motsvarar 3 000 tkr på årsbasis. Institutionsplaceringar i åldersgruppen 13-
20 år har ökat från 2018 till 2019 med 1984 vårddygn. Verksamheten har fortsatt svårigheter att 
rekrytera familjehem. 
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Barn- och ungdomsvårdens resultat blev minus 21 758 tkr för år 2019 som kan jämföras med minus 
19 875 tkr för år 2018. 

Den stora skillnaden är interna och externa familjehem, där kostnaden för år 2019 var 48 399 tkr 
jämfört med 2018, 41 717 tkr en ökning med 6 682 tkr. Externt köpta platser 13-20 år som kostade 
41 841 tkr för år 2019 jämfört med år 2018, 42 209 tkr en minskning med 368 tkr. Externt köpta platser 
0-12 år som kostade 2 653 tkr för år 2019 jämfört med år 2018, 852 tkr en ökning med 1 801 tkr. 
Öppenvårdsinsatserna både internt och extern kostade år 2019, 8 219 tkr, jämfört med år 
2018, 14 492 tkr en minskning med 6 273 tkr. 

 Budget 2019, familjehem 31 584 tkr, bokslut 2019, 48 399 tkr minus 16 815 tkr 

 Budget 2019, köp av platser 0-12 år 600 tkr, bokslut 2 653 tkr, minus 2 053 tkr  

 Budget 2019, köp av platser 13-20 år 26 635 tkr, bokslut 41 841, minus 15 206 tkr 

 Budet 2019, interna och externa öppenvårdsinsatser budget 2019, 15 202 tkr, bokslut 8 219 tkr, 
plus 6 983 tkr. 

Insatsverksamheten inom barn och familj som består av: 

 Familjehem administration 

 Kontaktpersoner   

 Dialogcentrum 

 Fältverksamhet 

 Stödcentrum 

 HVB Torstenssongatan 

 Boendestöd 

Verksamheterna gjorde ett plusresultat med 5 333 tkr. Den stora delen av överskottet på 5 333 tkr 
beror på att det har varit lediga tjänster inom alla ovanstående verksamheter.  Verksamheterna har haft 
svårigheter att rekrytera personal och det har funnits flertalet vakanser under året. 

 Antal barn och unga med heldygnsinsatser har snittet varit under 2019, 159 st som lägst i mars 
med 151 st och som högst i december med 170 st. 

 Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser har snittet varit under 2019,198 st som lägst 183 i 
januari och som högst 215 i september. 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polismyndigheten, Kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänks vara utsatta för brott. 
Verksamheten gjorde ett minusresultat med 141 tkr. 

4.3.5 Vård av vuxna 

Vård av vuxna har bestått av köp av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser, individuell 
behovsprövad öppenvård, samt övriga öppna insatser för vuxna med missbruksproblematik och i vissa 
fall hemlöshetsproblematik. 

Kommunfullmäktiges beslut att ge nämnden i uppdrag att starta upp ett nytt drogfritt stöd boende 
verkställdes i september 2019. 

Inom den Boendesociala enheten hanteras boendesociala insatser med andrahandskontrakt och sociala 
kontrakt. 

Det vräkningsförebyggande arbetet samordnas av nämnden och är en viktig del i Program mot 
hemlöshet. Nämndens samordningsansvar för utsatta grupper som är i behov av stöd utifrån 
socialtjänstlagen och är hemlösa är förtydligat i nämndens boendeuppdrag. 
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Nämnden har blockuthyrda lägenheter med stöd för personer med ohälsa och social utsatthet utifrån 
ett missbruk, verksamheten kallas Kaptensgatans stödboende. 

Nämnden fick i uppdrag i Budget 2018 att utvärdera och vid behov ompröva verksamheten på 
akutboendet Badhusgatan. Resultatet blev att akutboendet är biståndsbedömt efter 10 nätter per månad 
och har öppet året runt medan Klintesväng enbart har platser dygnet runt från och med 2019-02-01. 

Träffpunkten Träffen har café och aktiviteter för personer i social utsatthet oftast kombinerat med 
missbruk och/eller psykisk ohälsa. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar Yxhammarmottagningen och Cedern. Verksamheterna 
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt som har ett riskbruk, missbruk eller ett beroende. 
Yxhammarmottagningen arbetar även med anhöriga och barn till anhöriga med missbruk inklusive 
spelmissbruk. Antalet Serviceinsatser på Yxhammarmottagningen och Cedern var 2019, 458 stycken. 
2018 hade Yxhammarmottagningen 332 stycken serviceinsatser. 

Inom insatssidan finns även Mobila teamet och den strukturerade öppenvårdsinsatsen Smedjan. 

Nämnden har en entreprenad på Badhusgatan som är ett stödboende för personer med 
beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa. Entreprenaden har förlängts till och med 
2020-09-30 och arbetet med en ny upphandling beräknas vara  klar våren 2020. 

IFO Vuxen gjorde ett underskott 2019 med 6 737 tkr. 

Underskottet har bestått av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 1 970 tkr (sammanlagt kostnad 3 970 tkr, 
finns en budget på 2 000 tkr)  

 köp av platser i vård och omsorgsboende inom vård och äldre förvaltning minus 131 tkr 

 köp av platser Institutionsvård SoL minus 4 735 tkr 

 öppenvård minus 1 384 tkr 

 familjehem Sol minus 1 172 tkr 

 övriga köp minus 1 003 tkr. 

Den övriga verksamhet gjorde ett plusresultat med 3 658 tkr. Det största överskottet var att öppnade av 
nytt drogfritt stödboende inte kom igång förrän september 2019, vilket medförde ett överskott med 
701 tkr. De övriga verksamheterna gjorde ett överskott med 2 957 tkr, Främsta anledning att alla 
tjänster inte var tillsatta under året. 

 Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser har i genomsnitt under 2019 varit 52 st. 
Lägst antal i september med 45 st och  högst i februari med 60 st. 

 Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser har i genomsnitt under 2019 varit 82 
st. Lägst antal i juni med 76 st och högst 88 i april. 

2019 heldygnsvård totalt 133 unika personer. 

2019 675 aktualiserade unika vuxna. 

2019 erhöll 205 unika personer öppenvård. Öppenvårdsinsatsernas antal har påverkats av att insatssidan 
inte kunnat ta emot fler och att det tidvis varit kö. 
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4.3.6 Flyktingverksamhet 

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

Antalet ensamkommande barn har fortsatt minska och ett stort omställningsarbete har genomförts i 
verksamheten då volymerna förändrats avsevärt. Handläggning och insatser för flyktingverksamheten 
uppgår numera i den ordinarie verksamheten. 

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser har snittet varit under 2019, 71 st som högst i 
januari med 99 st och som lägst i december med 45 st. 

58 barn och unga har varit föremål för heldygnsinsatser under 2019. 

Regeringen beviljade ett statsbidrag för att kommunerna skulle ha möjlighet att låta asylsökande 
ungdomar som fyllt 18 år vara kvar i kommunen. Med anledning av detta tecknade nämnden en 
överenskommelse om ett Idéburet offentligt partnerskap, en IOP, med flera aktörer på orten. 
Statsbidragen har upphört men denna IOP har förlängts och löper ut den 31 mars 2020. I december 
2018 var 61 ungdomar aktuella inom Agape och i december 2019 var det 23 ungdomar. 

Verksamheten gjorde ett överskott med 1 680 tkr. Överskottet berodde på överskott på ansökan av 
medel från Migrationsverket för år 2018. Ansökan var på 8 401 711 tkr uppbokningen var på 
6 721 369 tkr därav överskottet på 1 680 342 kr. 

4.3.7 Övrig verksamhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ingen övrig verksamhet. 

4.4 Verksamheten 2019 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 

Nämnden har påbörjat en utvärdering av barn- och ungdomsvården genom att följa upp vissa uppgifter 
i den dokumentation som görs. Uppgifterna samlas in så att det går att få könsuppdelning. Under 2019 
rörde 45 % av anmälningarna flickor och 55 % av pojkar. I mätning 2017 och 2018 är fördelningen i 
stort likartad. 44 % av de som får öppenvårdsinsats är flickor och 55 % pojkar. Här följer insatserna 
helt fördelningen av de som aktualiseras. När vi däremot tittar på de som får heldygnsinsatser, Hem för 
vård och boende och familjehem så växlar fördelningen. Av de som fått heldygnsvård är 54 % flickor. 
och 46 % pojkar. Skillnaden är inte stor så det krävs flera år för att se om detta är ett systematiskt 
förhållande. 
 
För 2017 och för 2018 finns uppgifter om de som inte återkommit ett år efter en avslutad insats. Här 
finns inga skillnader mellan pojkar och flickor. I samma sammanställning går det att följa de vuxna 
(över 21 år) som inte återkommer efter missbruksvårdande behandling. Här fanns en liten skillnad 
mellan män och kvinnor. Fler kvinnor återkommer men det är även betydligt färre kvinnor som 
aktualiseras och får behandling. Skillnaden finns både 2017 och 2018 men den skillnaden har minskat 
något till 2018. Resultat för 2019 finns inte än. Nämnden kommer att fortsätta följa utvärderingen och 
även fördjupa sammanställningen. 
 
Brukarundersökningen både förra året och detta året visar på en viss skillnad utifrån genus.  2019 var 
97 % av pojkarna respektive 80 % av flickorna var nöjda i stort med kontakten med IFO Barn och 
unga. 2018 var skillnaden mellan könen åt andra hållet.  Relativt få svarande gör dock att det inte går att 
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dra för stor slutsatser av resultatet i brukarundersökningen. När det gäller vuxna med 
missbruksproblematik finns ingen skillnad i brukarnöjdhet. 
 
Nämnden har under 2019 haft en plan för jämställdhetsintegrering som omfattat bland annat 
föreläsning och fortsatt analys av verksamheten. Ett arbetsmaterial har tagits fram för att använda vid 
diskussion på Arbetsplatsträffar (APT). Alla enheter ska ta upp och ha diskussion på APT utifrån detta 
material. 

5 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 

och styrelser 

Individ- och familjeomsorgsnämndens särskilda samarbetsuppdrag 

Samarbetsuppdrag avseende barn och unga: 

Inom ramen för samarbetsuppdraget så är Individ- och familjeomsorgsförvaltningen representerad och 
aktiv i flera samverkansgrupper. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har tillsammans med Grundskoleförvaltningen tagit fram en 
samverkansrutin som presenterats och implementeras under 2019. Arbetsgruppen har arbetat fram 
LoSIP (lokal samordnad individuell plan), vilken upprättas när en person har behov av insatser från 
olika verksamheter inom Borås Stad. Arbetsgruppen har bland annat utgått ifrån strukturerna kring SIP 
(samordnad individuell plan), som finns inom närvårdssamverkan. 

Det pågår ett arbete att ta fram en samverkansrutin och samverkansformer mellan Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och Gymnasieförvaltningen. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen använder även sedan tidigare LoSIP i sitt arbete med SSPF, 
vilket är en samarbetsform mellan socialtjänst, skola, polis och fritid. Det finns en styrgrupp som följt 
upp arbetssätt och rutiner, vilket görs årligen. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningens samarbete i form av SIP, (samordnad individuell plan) finns 
förutom genom närvårdssamverkan även genom ROS och Västbus. 

Under 2018 upprättades totalt 84 SIP:ar medan man under 2019 upprättade 124 planer inom 
SIP/LoSIP och haft 116 uppföljningar. Detta tyder på att Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har 
ett gott samarbete kring närvårdssamverkan, med skolan och andra samverkanspartners. 

Sammanställningen av SIP och LoSIP är dessutom en del av uppföljningen i arbetet utifrån Lupp 
(Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017). 

Samarbetsuppdrag avseende boendeprocessens mjuka frågor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett särskilt samordningsansvar för den process som sker för 
personer med en social problematik och samtidigt har svart att komma in på bostadsmarknaden eller 
hålla sig kvar där. Nu finns ett beslut i kommunfullmäktige kring ansvarsfördelning och process kring 
sociala boenden. Fortsatt arbete har startat under 2019 kring rutiner och arbetssätt. 
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6 Verksamhetsmått 

6.1 Individ- och familjeomsorg. 

6.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antal aktualiserade 
barn och ungdomar 

1 735 2 013 2 100 2 222 

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

6,3 7,3 7,7 7,9 

Antal barn och 
unga med 
heldygnsinsatser 

221 180 145 197 

Antal barn och 
unga med 
öppenvårdsinsatser 

567 510 210 511 

Antal 
ensamkommande 
barn med 
heldygnsinsatser 

301 87 140 51 

6.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antal aktualiserade 
personer mellan 
21-64 år 

613 848 700 627 

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

1 1,4 1 0,8 

Antal vuxna 
personer över 20 år 
med 
heldygnsinsatser 

86 126 67 116 

Antal vuxna 
personer över 20 år 
med 
öppenvårdsinsatser 

184 181 75 208 
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7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2019 Utgift 2019 Avvikelse 2019 

Summa    

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringar. 

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 

Total 
budget 

2019 

Utgift 
2019 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Summa        

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

Analys 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
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501 80 Borås 
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Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
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Datum 

2020-02-18 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00015 1.2.3.2 
 

  

 

Uppföljning av intern kontrollplan 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner Uppföljning av intern 
kontrollplan 2019 samt översänder den till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.        

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den interna kontrollplanen 
för 2019. Antalet vakanta tjänster som är viktig för kvaliteten i verksamheten 
har följts  under året och det har kortare perioder förekommit vakanser men i 
stort har bemanningen varit god.  Rekrytering av familjehem som är avgörande 
dels för kvalitet men även ekonomi har även följts i planen under året. 
Användningen av det digitala verktyget Placeringsinfo har uppmärksammat 
handläggarna kring upphandlingsregler. Resultat, analys av kontroller och 
åtgärder redovisas i sin helhet bilagan ”Uppföljning av Intern kontrollplan 
2019”.                   

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av Intern kontrollplan 2019                                   

Samverkan 

Ärendet har 2020-02-06 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 
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1 Inledning 

Individ- och familjeomsorgen har följt upp den interna kontrollplanen för 2019. 

Nämnden har under flera år bedömt att vakanta tjänster inom myndighetsutövning samt svårighet att rekrytera familjehem varit betydelsefulla risker som 

behövt följas. Kontrollerna av vakanta tjänster har under året inte givit någon oro. Fortfarande finns en oro kring rekryteringssvårigheterna av 

familjehem. Upphandling av privata vårdalternativ såsom Hem för vård och boende har under 2019 kunnat följas på ett bättre sätt med hjälp av verktyget 

Placeringsinfo. Antalet Lex Sarah har minskat under året utifrån att verksamheten dels har haft utveckling av rutiner och arbetssätt men mycket beroende 

av att man haft en tydligare tolkning av vad som ska leda till Lex Sarah-utredning och vad som istället är en avvikelse. Fler av de situationer som 

uppkommit har bedömts som avvikelser i verksamheten och ska hanteras utifrån de arbetssätt och rutiner som finns för detta. Myndighetsverksamheterna 

inom sociala klustret har hittills inte haft ett digitalt stödsystem för att hantera avvikelser. Detta kommer att utvecklas under 2020 gemensamt för 

nämnderna i sociala klustret. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Ledningssystem för 
kvalitet 

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

Under 2019 avslutades 4 Lex Sarah rapporter. Två rapporter gällande 
risk för missförhållande, en rapport gällnade missförhållande samt en 
rapport gällande ett allvarligt missförhållande. Rapporten gällande 
allvarligt missförhållande gällde ett barn som fått en kontaktfamilj som 
insats. Utredningen ledde till att rutinen kring utredning av 
kontaktfamiljer reviderades. IVO avslutade ärendet utan att vidta 
ytterligare åtgärder. 
Två av rapporterna gällde våra interna administrativa rutiner och 
ledde till åtgärder kring bl.a. posthantering. 
 
 
 
 

Rutinutveckling samt 
egenkontrollplan 
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2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

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

Antalet vakanta tjänstefaktorer har följts under året. Inom barn och unga 
var det i januari månad 3.25 vakanta tjänstefaktorer. Rekrytering av 
tjänster skedde och totalt sett för de fyra enheterna inom 
myndighetsutövningen har det därefter varit en övertalighet gällande 
tjänstefaktorerna. 
 
Inom vuxenområdet har det funnits två enstaka tillfälliga vakanta 
tjänster som tillsatts inom kort. 
 
I dagsläget är bemanningen god och det finns ingen direkt oro över 
vakanta tjänster.  

 

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

Under 2019 anställdes 30 nya medarbetare som alla fick en eller två 
särskilt utsedda personer för introduktioner i arbetet. Det har antingen 
varit metodhandledare eller kollega som haft denna uppgift. 

Två (2) samordnare har anställts, vilka arbetat inom samma områden 
tidigare. Båda har haft närmsta chef som arbetsledare och mentor och 
de hade täta möten i starten. Två (2) nyanställda medarbetare hade 
tidigare haft längre vikariat på enheten där de sedan fick 
tillsvidareanställning. Behov av ytterligare introduktion och mentorskap 
bedömdes därmed inte behövas. 
 
Under 2019 startade ett nytt stödboende inom vuxenområdet upp. Sex 
(6) personer anställdes en tid före öppnandet av boendet. De hade 
gemensam grundintroduktion och arbetade tillsammans fram 
gemensamma strukturer för arbetet. Två (2) av dem hade tidigare 
arbetat inom Borås Stad och utsågs därmed till att stötta sin kollegor i 
delar av arbetet. Uppstarten präglades av ett nära ledarskap av 
enhetens chef. 
 
Totalt sett har mentorer och/eller arbetsledare/chefer funnits tillgängliga 
för att genomföra en god introduktion för nyanställda inom 
förvaltningen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

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

Rapporteringen av arbetsskador och tillbud är ett sätt att 
uppmärksamma risker i det dagliga arbetet och ett viktigt underlag för 
det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Antalet anmälda tillbud har ökat till 
35 stycken under 2019 jämfört med 8 stycken under 2018. Av det totala 
antalet anmälda tillbud har fem rapporterats som allvarliga vilket kan 
jämföras med tre under förra året. Antalet anmälda arbetsskador 
uppgick 2019 till totalt åtta stycken i jämförelse med tre stycken 2018. 
 
Ökningen av antalet anmälda tillbud och arbetsskador beror till viss del 
på att självrapporteringen i Heroma varSAM sker i större omfattning än 
tidigare. Det är viktigt att använda sig av inrapporteringen samt agera 
främjande, förebyggande och lärande utifrån rapporteringen. 

 

2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Upphandling Enkät till chefer kring direktupphandling 
kring användning, utbildning och 
rutinföljsamhet 
 
Enkät till chefer om de genomfört 
direktupphandling och genomgått utbildning 
för detta och följt rutin 

Vid uppföljning med enhetscheferna rapporteras det att två 
direktupphandlingar gjorts under 2019. Direktupphandlingarna avsåg 
drogtester samt handledning utanför ramavtal. Ingen av enhetscheferna 
gick under 2019 utbildning i upphandling. Oklart i vilken omfattning 
riktlinjer var kända av enhetschefer. Förvaltningen överväger om det 
behövs ytterligare informationstillfällen kring upphandling och inköp. 

 

Upphandling av 
vårdgivare 

Kontroll av att Borås Stads 
upphandlingsregler följs 
 
Stickprov 

Under 2019 har implementeringen av webbtjänsten/sökverktyget 
Placeringsinfo fortsatt. Genom att förvaltningens sökande efter lämplig 
vårdgivare sker genom denna tjänst garanteras att aktuell vårdgivare är 
upphandlad. Om ej så sker har förvaltningen dokumentation varför vi 
gått utanför aktuell upphandling via Placeringsinfo. Användningen av 
Placeringsinfo har styrt/uppmärksammat socialsekreterarna kring regler 
kring upphandling. 

 

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

Stickprovskontroll har gjorts på 7 konferenser/utvecklingsdagar från 4 
olika enheter. I samtliga fall saknas såväl syfte samt deltagarlista. Efter 
kontakt med ansvariga enhetschefer framkommer att det de upplever 
det oklart hur dessa fakturor skall hanterats och att de trott att de 
hanterat fakturorna på ett korrekt sätt. Tydligare information/utbildning 
krävs för vi skall följa gällande regler kring representation. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

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

Samtliga statsbidrag som har varit aktuella för nämnden har sökts 
under 2019. De statsbidrag som sökts gäller bland annat statsbidrag för 
ensamkommande över 18 år, statsbidrag för ensamkommande under 
18 år , statsbidrag för insatser för Barn och ungas psykiska hälsa samt 
stimulansbidrag från Socialstyrelsen till personalkostnader för Barn och 
unga. En övergripande analys är att dessa är ansökta och väl 
redovisade tillbaks till Socialstyrelsen. Det finns ett arbetssätt inom 
verksamheten för att uppmärksamma dessa statsbidrag som är 
återkommande och där Borås stad får direkt information kring. 
Detaljrutiner inom detta område återstår fortfarande att tas fram. 
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2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process 
Kontrollmoment 
och kontrollmetod 

Analys  2019 Åtgärd 

Rekrytering Familjehem Följa antalet interna 
familjehem 
 
Kontroll att detta 
genomförts utifrån 
egen statistik 

Familjehem 

Antal internt familjehemsplacerade barn under 2018 var i snitt 78,25 barn per månad och i 
december var det 83 barn. Under våren 2019 var antalet mellan 80 och 83 för att sedan minska 
till 74 i augusti. Under hösten har dock antalet ökat och i december var 83 barn internt placerade 
i familjehem. Snittet för 2019 har ökat med ett (1); 79,25 barn per månad. 
 
Externt familjehemsplacerade barn minskade med cirka en tredjedel under 2018 och var i 
december 17 stycken. Under 2019 har antalet ökat något; 22 barn i december månad. 
 
Antal interna familjehem med ett eller flera aktuella familjehemsuppdrag har pendlat mellan 58 
och 60 under året. Under en längre tid har de interna familjehemmen tagit emot fler barn per 
familj än tidigare. Gränsen för hur många barn varje familjehem kan ta emot är för tillfället nådd. 
Det finns en upparbetad struktur för rekrytering och ett långsiktigt arbete pågår inom ramen för 
förstärkt familjehemsvård. Ännu har dock inflödet av nya familjehem inte ökat. Ytterligare två 
jourhem har utretts och godkänts. Nu mera finns fyra interna jourhem. 
 
Ensamkommande  

Gällande internt placerade ensamkommande barn och antal familjehem med pågående 
placeringar var antalen i mars 28 barn, vilket var i nivå med föregående år. Antalet barn har 
sedan mars månad haft en svagt nedåtgående trend och i december var det 19 barn som 
placerats i interna familjehem. 
 
Föregående år minskade antalet externt familjehemsplacerade barn kraftigt, från 28 barn i 
januari till 3 i augusti. Minskningen har fortsatt och sedan juni månad har enbart ett (1) 
ensamkommande barn varit placerat i externt familjehem. 

Förstärkt familjehemsvård 

Inom ramen för förstärkt 
familjehemsvård pågår en rad 
aktiviteter som bl.a. syftar till 
att möjliggöra en ökad 
rekrytering av interna 
familjehem. Olika 
rekryteringsinsatser samtidigt 
som stödet ökas till de som 
blir familjehem. 
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Verksamhet / Process 
Kontrollmoment 
och kontrollmetod 

Analys  2019 Åtgärd 

Vuxen 
Delaktighet/medskapande 

Hans Abrahamsson, 
Anders Solum-
Faeste, Heli 
Ropponen, Lasse 
Jutemar, Johan 
Andersson, Rebecca 
Albert 
 
 

Vuxen myndighet och insats deltog 2019 i vår lokala brukarundersökning tillsammans med hela 
IFO exklusive Försörjningsstöd. Detta var första året som en gemensam undersökning gjordes, 
men att generalisera utifrån resultaten är svårt detta första år. 
Oklarheter kring genomförande och urval inom enheterna genererade en stor problematik för 
validiteten i undersökningen. Samtidigt så var detta en Pilot som vi lärt oss mycket av. De 
enheter vi kan analysera utifrån rimlig svarsfrekvens, uppvisar mycket höga värden andel nöjda 
brukare gällande bemötande men lägre värden gällande delaktighet. 
 
Vuxen myndighet deltog för tredje året 2017–2019 i den nationella brukarundersökningen. 
Utifrån bemötande är andelen nöjda brukare lika höga i Borås jämförelse riket (alla kommuner, 
ovägt medel). Detsamma gäller för en av frågorna gällande delaktighet som handlar om 
upplevelsen att brukarens synpunkter på hur hens situation skulle kunna förändras. På frågan 
vilken utsträckning det går att påverka typ av hjälp från socialtjänsten är siffrorna lite lägre än 
riket. Framgent behöver vi arbeta mer aktivt för att få upp svarsfrekvensen och öka validiteten på 
den lokala brukarundersökningen eftersom vi där kan analysera på enhetsnivå. Detta är 
nödvändigt om brukarundersökningen skall ligga till grund för ett utvecklingsarbete i riktning mot 
en ökad nöjdhet hos brukarna gällande bemötande och delaktighet. 

 

Medskapande/delaktighet 
BoU 

Marianne 
Gunnarsson, Sara 
Jönsson, Eva 
Eriksson, Fredrich 
Legnemark, Giséla 
Trapp, Kerstin 
Wadman, Helena 
Millberg, Maria 
Trygg, Dan Mörk 
 
 

Barn och Unga myndighet och insats deltog 2019 i vår lokala brukarundersökning tillsammans 
med hela IFO (se ovan Vuxen). Även för Barn och unga så var det samma problematik som 
beskrivs för vuxen ovan. De enheter vi kan analysera utifrån rimlig svarsfrekvens, uppvisar lite 
lägre värden än Vuxen, men utifrån metodproblematiken så kan det lika gärna vara vuxen som 
fått för höga värden 

Barn och Unga myndighet deltog för tredje året 2017-2019 i den nationella 
brukarundersökningen. Utifrån bemötande så ligger Myndighet Barn och Unga 13-25 och 
Vårdnadshavare till ungdomar 13-18 med en högre andel nöjda brukare jämförelsevis riket (alla 
kommuner, ovägt medel). Avseende delaktighet ligger dessa grupper i paritet med, eller med en 
högre andel jämförelsevis riket. På frågan om brukaren kan påverka vilken hjälp hen kan få 
ligger siffrorna strax under riket. 

Framgent behöver vi arbeta mer aktivt för att få upp svarsfrekvensen och öka validiteten på den 
lokala brukarundersökningen eftersom vi där kan analysera på enhetsnivå och på samtliga 
enheter. 

 

Tid för möten med 
brukare/klienter 

Kontroll av nyttjande 
av videokonferenser 
för möten, 
uppföljning och 
konferenser 
 
Webbenkät görs vid 
årets slut 

Sex enheter har under 2019 deltagit med personal vid olika typer av webbinarier som alternativ 
till att resa på konferens eller utbildningstillfälle på annan ort. 
 
Förvaltningen i sin helhet har under 2019 ökat användandet av skype-möten både gällande 
klientkontakter och interna/externa kontakter. Chatten som går till fältverksamheten är öppen 
flera gånger i veckan och används frekvent av ungdomar som önskar kontakt. 
 
Implementering av digitalisering av olika slag för att få tid till att i större utsträckning möta 
brukare pågår kontinuerligt. 
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3 Uppföljning direkta åtgärder 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2019 

Risk för att kvaliteten blir 
lägre till följd av låg 
bemanning 

Risk till följd av 
svårigheten att kunna 
rekrytera socionomer 
 
Riskbedömning 2019 

16 

Uppföljning av 
åtgärder i KAL-
planen 

 

 Avslutad KAL-planen följs upp kontinuerligt och ett antal åtgärder 
har genomförts under 2018-2019 vilket sammantaget 
resulterat i att myndighetsutövning har samtliga tjänster 
bemannade för närvarande. 

KAL-planen behöver även följas under 2020 för att se att de åtgärder som planerats fullföljs. 
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Datum 

2020-02-28 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00008 1.2.3.25 
 

  

 

Rapport ej verkställda gynnade beslut 2019, kvartal 4 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar godkänna Redovisning av ej 

verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL t o m den 2019-12-31.        

Ärendet i sin helhet 

Antalet ej verkställda beslut har fluktuerat under året. Första kvartalet sju ej 
verkställda beslut, andra kvartalet två stycken, tredje kvartalet tio stycken och 
slutligen för kvartal 4 har vi nio stycken ej verkställda beslut.  

Det är skiftande orsaker till varför inte vissa beslut ej verkställs i tid.  

Gällande tre syskon, som beviljats insats i form av intern öppenvård, där har 
flera uppstartsmöten fått ställas in pga sjukdom hos antingen socialsekreteraren 
eller familjebehandlaren.  

Den fjärde insatsen i form av intern öppenvård har inte startats upp pga 
avbokningar av föräldern.  

Eftersom det är högt tryck på den interna öppenvården så har andra ärenden 
gått före i kön och dessa fyra insatser står därmed fortsatt i kö.  

IFO Barn och Unga hade vid årets slut totalt fyra stycken ej verkställda beslut 
avseende kontaktfamilj.  

I tre av fallen hade man inte i tid hittat uppdragsgivare som matchade barnens 
behov. Detta har man nu löst och räknar med att kunna verkställa insatserna 
inom kort.  

Ett av besluten gällande kontaktfamilj är till ett tidigare familjehemsplacerat 
barn, vilket nu har övergått till en vårdnadsöverflyttning. Flera försök har gjorts 
för att hitta en lämplig kontaktfamilj, men det har av olika anledningar inte gått 
att hitta. Nu utreds en tilltänkt kontaktfamilj av Familjehemssektionen.  

I ett fall gällande gynnande beslut från den 8 augusti 2019, har det hittills inte 
funnits någon lämplig kontaktperson som matchar behovet. Aktivt arbete pågår 
för att tillgodose behovet.  

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport kvartal 4 2019                            

Samverkan 

Ärendet har 2020-02-06 samverkats med de fackliga organisationerna.  
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se   

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f Förvaltningschef 
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Datum 2020-01-20 
 
 

 

 

Förvaltning  
Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen 

 
 

 

 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt  
4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den XX månad år 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

IFO Barn och unga  1 Kontaktfamilj 95 K 

  1 Kontaktfamilj 242 K 

  1 Kontaktfamilj 242 M 

  1 Kontaktperson 145 K 

  1 Intern öppenvård 158 K 

  1 Intern öppenvård 158 K 

  1 Intern öppenvård 158 M 

  1 Intern öppenvård 144 M 

  1 Kontaktfamilj 475 K 

IFO Vuxen/Unga Vuxna X     

Analys  
 
Antalet ej verkställda beslut har fluktuerat under året. Första kvartalet sju ej verk-
ställda beslut, andra kvartalet två stycken, tredje kvartalet tio stycken och slutligen för 
kvartal fyra har vi nio stycken ej verkställda beslut.  
 
Det är skiftande orsaker till varför inte vissa beslut verkställs i tid.  
 
Gällande tre syskon, som beviljats insats i form av intern öppenvård, där har flera 
uppstartsmöten fått ställas in pga. sjukdom hos antingen socialsekreteraren eller famil-
jebehandlaren.  
 
Den fjärde insatsen i form av intern öppenvård har inte startats upp på grund av av-
bokningar av föräldern.  
 
Eftersom det är högt tryck på den interna öppenvården så har andra ärenden gått före 
i kön och dessa fyra insatser står därmed fortsatt i kö.  
 
IFO Barn och unga hade vid årets slut totalt fyra st. ej verkställda beslut avseende 
kontaktfamilj.  
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I tre av fallen hade man inte i tid hittat uppdragstagare som matchade barnens behov. 
Det har man nu löst och räknar med att kunna verkställa insatserna inom kort.  
 
Ett av besluten gällande kontaktfamilj är till ett tidigare familjehemsplacerat barn, vil-
ket nu övergått till en vårdnadsöverflyttning. Flera försök har gjorts för att hitta en 
lämplig kontaktfamilj, men det har av olika anledningar inte gått att hitta. Nu utreds 
en tilltänkt kontaktfamilj av Familjehemsenheten. 
 
I ett fall gällande gynnande beslut från den 8 augusti så har det hittills inte funnits nå-
gon lämplig kontaktperson som matchar behovet. Aktivt arbete pågår för att tillgo-
dose behovet.   
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Datum 

2020-02-18 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00007 1.2.3.25 
 

  

 

Rapportering av Individ- och familjeomsorgsnämndens 

personuppgiftsbehandlingar 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar godkänna sammanställning av 
Individ- och familjeomsorgsnämndens personuppgiftsbehandlingar för 2019 
och lägga den till handlingarna.          

Ärendet i sin helhet 

Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i 
kraft 25 maj 2018 och gäller i hela EU. GDPR har till syfte att skapa en enhetlig 
och likvärdig nivå av skydd vid behandling av personuppgifter. Begreppet 
"behandling" omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, 
utplåning, med mera. 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är nämnden för 
myndigheten. För att fullgöra och underlätta ansvaret som 
personuppgiftsansvarig delegerar myndigheten den operativa hanteringen av 
personuppgifter till en tjänsteman inom förvaltningen.  

Behandling av personuppgifter (personregister)  

Antal registrerade personuppgiftsbehandlingar  

 
Behandlingar registreras i systemet Draft IT. Exempel på behandlingar är 
anhöriglista, beställning av datorer, statistik, barnavårdsutredning, omedelbart 
omhändertagande. 

Antal personuppgiftsincidenter     

Personuppgiftsincidenter har inte förekommit under året. 

Genomförda aktiviteter 2019 

Förvaltningen arbetar fortlöpande med anpassningar i verksamheterna till nya 
dataskyddsförordningen. Inga avvikelser har framkommit.  
 
Förfrågningar gällande registerutdrag har inte förekommit under året. 
 

Antal 2019  122 st 

Antal personuppgiftsincidenter  0 
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Påbörjat arbetet kring informationssäkerheten. Kommer jobba vidare med detta 
under 2020. De flesta på förvaltningen har gått igenom utbildning inom 
området informationssäkerhet. 
 
Rutin för passagebehörighet är framtagen. All behörighet ska gå via Centrum 
för kunskap och säkerhet (CKS). 
 
Implementerade rutiner till verksamheterna: 

 Personuppgiftsincident 

 Hantering kring e-post 

 Hantering kring J-, K- och H-mappar 

 Registerutdrag 

 Hantering kring känsliga personuppgifter 

 Stickprovsrutin för verksamhetstillsyn 
 
Säkerheten gällande två faktorsinlogg har blivit försenad och pilot går igång nu 
till hösten. 

Planerade aktiviteter 2020 

 Utbildningsplan för nyanställda gällande dataintegritet och dataskyddsförordningen. 

 Revidering av DraftIT, systemet för personuppgiftsbehandlingar. 

 Fortsätta arbeta kring dataskyddsförordningen och informationssäkerheten inom 
förvaltningen.                

Samverkan 

Ärendet har 2020-02-06 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Nämndens dataskyddsombud.  

 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson   

T f förvaltningschef 
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Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 

2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att lägga årsrapporten av inkomna synpunkter januari – december 2019 till 

handlingarna.           

Ärendet i sin helhet 

Nämnden har följt upp de inkomna synpunkterna för 2019. Nämnden har 
under året haft 30 synpunkter som kommit genom synpunktshanterings-
systemet. Vissa synpunkter som når Myndighetsverksamheten har först skickats 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och därifrån till nämnden.  
En stor andel av synpunkterna handlar om klagomål kring ärendehandläggning 
inom myndighetsverksamhet vilket även varit fallet de två senaste åren.  
Under 2018 hade nämnden ett stort antal synpunkter som rörde Akutboendet. 
Under 2019 har inga synpunkter rört denna verksamhet.                

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter 2019                          

Samverkan 

Ärendet har 2020-02-06 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f Förvaltningschef 

 

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


 
 

 

 

Redovisning av inkomna 

synpunkter januari-december 

2019 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

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

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under 2019 fått 30 synpunkter. Det handlar främst om 
klagomål kring verksamheternas myndighetsutövning. Fokus på synpunkterna är anmälningar , 
utredningar och agerande i samband med dessa utredningar. I utredningar som rör orosanmälningar så 
är det inte ovanligt att vårdnadshavare sinsemellan har olika uppfattningar och bilder av situationen. 
Verksamheten inom socialtjänsten och vårdnadshavarna kan på samma sätt ha delvis skilda 
uppfattningar. Det pågår vanligtvis en fortlöpande dialog under utredningstiden för att skapa så stor 
gemensam förstående och möjlighet till att samtliga berörda blir hörda som möjligt. Detta är ett område 
som en verksamhet som arbetar med myndighetsbeslut ständigt behöver uppmärksamma och utveckla. 
det går att se att i flera av de inkomna synpunkterna har detta lett till fler möten mellan brukare och 
handläggare för att klargöra och tydliggöra handläggningen. detta har även bidragit till det ständiga 
förbättringsarbetet 
 
Mycket få klagomål har kommit på de insatser som ges och i de enstaka synpunkter som förekommer 
handlar det om upplevelse av bemötande. 
Några synpunkter som berört postförsändelser och arbetssätt vid orosanmälningar har lett till att 
rutiner setts över. Några synpunkter har även lett till ökat fokus kring bemötande i vissa situationer. 
Något som verksamheterna ser som viktigt och är en stor nytta som synpunktshanteringssystemet 
bidrar till. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Postinkorgar 1 I 

Familjehem 3 Agerandet i tjänsten/ärendet 

Familjerätt 3 Fråga om vart man ska vända sig 

IFO generellt 1  

Mobilt team 1  

Barn och unga myndighet 12 Klagomål kring hantering av tjänsten i pågående 
utredningar 

Vuxen myndighet 1  

Social jour 3 Synpunkt gällande hantering av orosanmälan 

Verksamhetsledning 1  

Fält och ungdom 2 Bemötande 
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Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

HVB Torstenssonsgatan 2 Bemötande 

Totalt för förvaltningen 30  

I de fall där det endast lämnats en synpunkt så anges inte den vanligaste synpunkten. 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande    9 9 

Fysisk miljö      

Information  1  3 4 

Tjänster  1 1 15 17 

Totalt      

I ett antal av de synpunkter som kategoriserats som klagomål på tjänster handlar detta om handläggning och dokumentation i utredningar som 
rört barn, ungdomar och vuxna. 

4 Ständiga förbättringar 

En av synpunkterna handlade om att vid ett tillfälle skickades sekretessmaterial i ett oförslutet kuvert. 
Detta ledde till att rutinerna sågs över. 
 
En synpunkt berörde bemötande gentemot närstående när socialtjänsten har kontakt med en klient. 
Detta medförde att verksamheten förde dialog kring detta. Bemötande är ett område som alltid behöver 
uppmärksammas och utvecklas. 
 
En synpunkt rörde möjlighet att vara anonym i samband med en orosanmälan samt hur man 
informerar anmälaren om vad som kommer att tas upp när socialtjänsten möter den som anmälan 
gäller. Denna har lett till ett lärande och tydliggörande av hur verksamheten agerar i dessa situationer. 
 
Ett antal synpunkter berör handläggning och dokumentation i utredningar kring myndighetsutövning. 
När det gäller myndighetsutövning t.ex. utredningar utifrån orosanmälningar eller utredningar som 
leder fram till beslut som gäller tvångsvård finns ofta olika bilder av situationen och behövliga insatser. 
verksamheten arbetar här med dialog och kommunikation . Detta är ett område så ständigt behöver 
uppmärksammas, förbättras och utvecklas. Årets synpunkter har bidragit till detta. 
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5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

30 0 30 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Samtliga synpunkter har hanterats och alla som lämnat 
synpunkter och inte varit anonyma har fått 
återkoppling. Det går bra att i systemet följa 
händelsegången och vilken åtgärd som gjorts. En 
förbättrad dokumentation i Infracontrol-systemet  
gentemot föregående år kan märkas. Några 
synpunkter har tagit längre tid att hantera än 10 dagar 
men detta beror ofta på att det varit viktigt och 
nödvändigt att ha flera samtal med handläggare och 
därefter med den det gäller innan man klargjort 
synpunkten. Den sammanlagda handläggningstiden av 
synpunkten blir därför längre än 10 dagar. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Anmälningsärenden 2020-02-18 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Anmälningsärenden 

 

1. KS handlingar Intern kontrollplan 2020 

Dnr 2019-00085 

 

2. Uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande 

arbete med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads 

fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter 

KS handlingar för ärende 201800301 

 

3.  Beredningen för medborgardialog under Kommunfullmäktige 

utvecklas  

KS handlingar för ärende 201900517 

 

 

4. Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23 § 6 

Dnr 2019-00136 

 

5. FSG-protokoll 2020-01-16 

 

 

 

               

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f Förvaltningschef 
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§ 31 Dnr KS 2019-00619 1.2.3.2 

Intern kontrollplan 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Att godkänna inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan 
2020.  

Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer 
anvisningarna för den interna kontrollen och uppmanar därför nämnderna: 
att respektera den beslutade tidplanen för inlämning av plan och riskanalys. 
att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.  
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas 
planer 2020 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har 
det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna 
har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska 
dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet från uppföljningen av den 
interna kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras till Kommun-
styrelsen i samband med årsredovisningen.  

 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 
syftar bland annat till att: 

• säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 

• säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut. 

• minimera risker, säkra system och rutiner. 

• trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

• säkra en rättvisande redovisning. 

• skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 

 

 

Utvärdering av riskanalys och plan 2020  
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Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
budget redovisa riskanalys och plan för innevarande år till Kommunstyrelsen. 
Detta för att riskanalysen ska kunna vara en del i arbetet med 
verksamhetsplaneringen. Nämnderna har redovisat riskanalys och plan för 
2020. Dock redovisade några nämnder efter det att budgeten lämnats in.  
 
Vidare säger också reglerna för intern kontroll att nämndernas redovisning ska 
ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar, vilket från och med 2015 är 
Stratsys. Alla nämnder har använt Stratsys för redovisning. Några nämnder har 
missat att det är den låsta rapporten i Stratsys som ska nämnd behandlas. Det 
ska heller inte vara någon skillnad mellan den rapport som diarieförs och den 
låsta rapporten i Stratsys. Nämnderna uppmanas att beakta detta när 
uppföljning för 2019 redovisas.  
 
Det finns en variation bland nämnderna kring vilka risknivåer som redovisas i 
planen. Risker som har en låg riskbild, det vill säga låg sannolikhet att de 
inträffar och liten konsekvens om de skulle inträffa, bör inte tas med i 
internkontrollplanen. Några nämnder har redovisat risker med stor sannolikhet 
och allvarliga konsekvenser, en riskbild på 9 eller högre. Dessa risker ska 
åtgärdas för att minska sannolikheten och/eller minska konsekvensen av 
händelsen.  
 
I de flesta nämnderna har de förtroendevalda deltagit i arbetet med riskanalys 
för 2020. Kommunstyrelsen vill uppmana att nämnderna, det vill säga de 
förtroendevalda, fortsätter göra särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen 
regi som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram. 
 
I vissa fall är kontrollmoment och kontrollmetoder vagt formulerade vilket 
kommer att försvåra uppföljningen. Därför uppmanar kommunstyrelsen 
nämnderna att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder. 
 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 
2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-26 
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Intern kontrollplan 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Att godkänna inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan 

2020.  

Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer 

anvisningarna för den interna kontrollen och uppmanar därför nämnderna: 

 

 att respektera den beslutade tidplanen för inlämning av plan och 
riskanalys. 

 att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.  
         

        

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas 

planer 2020 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har 

det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna 

har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive 

verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska 

dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet från uppföljningen av den 

interna kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras till Kommun-

styrelsen i samband med årsredovisningen.  

 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

 säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 
 säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut. 
 minimera risker, säkra system och rutiner. 
 trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 
 säkra en rättvisande redovisning. 
 skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 
Utvärdering av riskanalys och plan 2020  
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
budget redovisa riskanalys och plan för innevarande år till Kommunstyrelsen. 
Detta för att riskanalysen ska kunna vara en del i arbetet med 
verksamhetsplaneringen. Nämnderna har redovisat riskanalys och plan för 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

2020. Dock redovisade några nämnder efter det att budgeten lämnats in.  
 
Vidare säger också reglerna för intern kontroll att nämndernas redovisning ska 

ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar, vilket från och med 2015 är 

Stratsys. Alla nämnder har använt Stratsys för redovisning. Några nämnder har 

missat att det är den låsta rapporten i Stratsys som ska nämnd behandlas. Det 

ska heller inte vara någon skillnad mellan den rapport som diarieförs och den 

låsta rapporten i Stratsys. Nämnderna uppmanas att beakta detta när 

uppföljning för 2019 redovisas.  

 

Det finns en variation bland nämnderna kring vilka risknivåer som redovisas i 

planen. Risker som har en låg riskbild, det vill säga låg sannolikhet att de 

inträffar och liten konsekvens om de skulle inträffa, bör inte tas med i 

internkontrollplanen. Några nämnder har redovisat risker med stor sannolikhet 

och allvarliga konsekvenser, en riskbild på 9 eller högre. Dessa risker ska 

åtgärdas för att minska sannolikheten och/eller minska konsekvensen av 

händelsen.  

 

I de flesta nämnderna har de förtroendevalda deltagit i arbetet med riskanalys 

för 2020. Kommunstyrelsen vill uppmana att nämnderna, det vill säga de 

förtroendevalda, fortsätter göra särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen 

regi som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram. 

 

I vissa fall är kontrollmoment och kontrollmetoder vagt formulerade vilket 

kommer att försvåra uppföljningen. Därför uppmanar kommunstyrelsen 

nämnderna att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder. 

               

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 

2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-26. 

Samverkan 

Nej 

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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§ 294 Dnr KS 2018-00301 1.1.2.25 

Uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens 
nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta 
fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att 
stärka mänskliga rättigheter 

(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 192, sid B 3412)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Beredningen tar över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla 
demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker. 

Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån 
boråsarnas synvinkel bevaka områdena: 

o Demokrati 

o Mänskliga rättigheter  

o Rättssäkerhet  

o Offentlighet 

Beredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till 
Beredningen för medborgarinflytande 

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med 
ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter 

Ärende 12 och 13 från KF 2019-09-26 anses behandlade i och med de lämnade 
förslagen.        

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 522 

Beredningen för medborgardialog föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Beredningen tar över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla 
demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker. 

Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån 
boråsarnas synvinkel bevaka områdena: 

o Demokrati 

o Mänskliga rättigheter  

o Rättssäkerhet  
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o Offentlighet 

Beredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till 
Beredningen för medborgarinflytande 

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med 
ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter 

Ärende 12 och 13 från KF 2019-09-26 anses behandlade i och med de lämnade 
förslagen.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt 
ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. Syftet med kartläggningen är att dels synliggöra det arbete som 
Borås Stads verksamheter redan gör dels lämna förslag på hur arbetet med 
mänskliga rättigheter kan stärkas och utvecklas.  

Arbetet med kartläggning, analys/tolkning och förslag har skett i en gemensam 
arbetsgrupp med representanter för förvaltningarna. Arbetsgruppen har 
utformat enkäten om förvaltningarnas arbete med mänskliga rättigheter som 
förvaltningscheferna besvarat. Enkäten är en del i underlaget för de förslag som 
redovisas tillsammans med kontakter och dokumentation från andra 
kommuner, organisationer och Sveriges kommuner och landsting. 

Rapportens förslag till fortsatt arbete innehåller 6 konkreta förslag som snabbt 
kan stärka arbetet mänskliga rättigheter. Förslagen berör följande områden; 

• Det politiska ansvaret att leda och samordna  

• Styrdokumentens innehåll och koppling till mänskliga rättigheter 

• Kompetenshöjande insatser avseende bl.a. rättighetsbaserat 
arbetssätt  

• Utveckling av planerings- och uppföljningsunderlag, nyckeltal för 
ledning och styrning, bl.a. Välfärdsbokslutet m.fl. dokument och 
underlag 
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• Använda befintlig organisation Säker och trygg kommun för ett 
förvaltningsgemensamt nätverk som resurs för arbete med 
mänskliga rättigheter  

• Resurspersoner för arbete med mänskliga rättigheter på 
Stadsledningskansliet och övriga förvaltningar samt stöd till 
nämnder, styrelser, förvaltningar och medarbetare  

 

Kommunstyrelsen kommer att arbete vidare med ovanstående föreslagna 
områden för att främja arbetet med mänskliga rättigheter.           

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
2. Rapport Mänskliga rättigheter, 2019-01-31 
3. Svar på yttrande över remiss till kommunfullmäktiges beredning för 
medborgardialog diarienr 2018-00301 och 2019-00517 
4. Bilaga, Kommunfullmäktige yrkande ärende 12 och 13 
5. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 202 Uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt 
ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter.  

 

Yrkanden 

Ulrik Nilsson (M) och Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till beredningen för 
medborgardialog samt Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 295 Dnr KS 2019-00517 1.4.2.0 

Beredningen för medborgardialog under 
Kommunfullmäktige utvecklas  

(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 193, sid B 3465) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Beredningen tar över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla 
demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker. 

 Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån 
boråsarnas synvinkel bevaka områdena: 

o Demokrati 

o Mänskliga rättigheter  

o Rättssäkerhet  

o Offentlighet 

Beredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till 
Beredningen för medborgarinflytande 

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

Ärende 12 och 13 från KF 2019-09-26 anses behandlade i och med de lämnade 
förslagen  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 523 

Beredningen för medborgardialog föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Beredningen tar över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla 
demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker. 

Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån 
boråsarnas synvinkel bevaka områdena: 

o Demokrati 

o Mänskliga rättigheter  

o Rättssäkerhet  

o Offentlighet 
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Beredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till 
Beredningen för medborgarinflytande 

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med 
ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter 

Ärende 12 och 13 från KF 2019-09-26 anses behandlade i och med de lämnade 
förslagen.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2013-09-19 beslutet att inrätta en beredning för 
medborgardialog under fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium finns 
representerat i gruppen och leder arbetet. Därutöver finns en representant från 
varje parti i Kommunfullmäktige med i beredningen. 

Beredningsgruppen har diskuterat möjligheten att vidareutveckla 
demokratifrågorna och öka dialogen mellan invånare och politiker.  

Beröringspunkter finns med Kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter (MR) samt ta 
fram ett förslag för Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. Kartläggningen visar att ett av utvecklingsområdena är att samordna 
MR-arbetet i kommunen. Ett utökat uppdrag för beredningsgruppen skulle 
kunna innebära att bevaka samt stärka och utveckla stadens arbete inom 
områdena demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och offentlighet.   

Kommunstyrelsen ger som tidigare administrativt stöd till beredningens arbete.       

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-12-09 
2. Svar på yttrande över remiss till kommunfullmäktiges beredning för 
medborgardialog diarienr 2018-00301 och 2019-00517 
3. Bilaga, Kommunfullmäktige yrkande ärende 12 och 13 
4. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 203 Beredningen för 
medborgardialog under Kommunfullmäktige utvecklas.  
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Yrkanden 

Ulrik Nilsson (M) och Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till beredningen för 
medborgardialog samt Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 6 Dnr KS 2019-00587 1.4.2.0 

Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 

(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 2, sid B 4) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Ungdomspolitiska program att gälla 
till och med 2023.              

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M),  Annette Nordström (M), Else-Marie Lindgren (KD), Nils-Åke 
Björklund (M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Per Månsson (M), 
Jolly Bou Rahal (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna 
Christensen (M) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Eva Eriksson (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Maria Lindgren 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för Annette 
Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 520 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Ungdomspolitiska program att gälla 
till och med 2023.   

Sammanfattning av ärendet 

Det ungdomspolitiska programmet ska ange Borås Stads viljeriktning för det 
ungdomspolitiska arbetet och genomsyras av ungas inflytande och delaktighet. 
Det föreslagna ungdomspolitiska programmet för 2020-2023 har reviderats och 
utformats utifrån resultatet från Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017 
(Lupp). Programmets nya målgrupp är den nationella ungdomspolitikens mål-
grupp, unga mellan 13-25 år. Av de 18 inkomna remissvaren har 15 tillstyrkt 
förslaget och de är positiva till förslaget i sin helhet. De tre övriga remiss-
instanserna har avstått från att yttra sig. Flertalet remissinstanser betonar vikten 
av ungas inflytande och delaktighet i frågor som berör dem.           
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Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Ungdomspolitiska program  

2. Skrivelse till kommunfullmäktige 

3. Nämnder & bolags yttranden 

4. Remissammanställning 

5. Förändringar i det ungdomspolitiska programmet   

 

Yrkanden 

Anne-Marie Ekström (L), Anne Rapinoja (V), Malin Carlsson (S), Kjell 
Hjalmarsson (MP), Kerstin Hermansson (C) och Lennart Andreasson (V) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Ungdomspolitiska 
program att gälla till och med 2023 med föreslagna ändringar enligt nedan. 

Sid 3 
Borås Stad ska: 

 Inkludera fler i våra verksamheter genom att ifrågasätta normer som 
kan utgöra hinder för att fullt ut ta del av fritidsaktiviteter och kulturliv. 

Sid 4 
Borås Stad ska: 

 Arbeta normkritiskt och för miljöer fria från våld som till exempel 
mobbning och diskriminering, för att alla barn och unga ska kunna må 
bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga, se bilaga. 
 
Magnus Sjödahl (KD), Lars-Gunnar Comén (M), Andreas Exner (SD), Ulrik 
Nilsson (M) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och 
Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande”. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista 1, nr 2. 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige

Datum: 2020-01-23 

För uppföljning och revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 

Dnr: 2019-00587

Gäller för alla nämnder och bolag

Gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Ungdomspolitiskt program
Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha 
goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Vision Borås 2025
Visionen Borås 2025 har som ett mål att vuxna tar ansvar för barn-och ungas uppväxt och lärande så 
att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer. Om barn och unga får 
sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i samhället.

Ungdomspolitiskt program
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för en kunskapsbaserad, 
sektorsövergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås Stad. Alla barn och unga ska få en bra 
start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas.

Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska genomsyras av 
ungas inflytande och delaktighet. Borås Stad ska arbeta med barn och unga utifrån ett helhetsperspektiv 
där flera variabler samspelar. Att se till sammanhangen som individen verkar i ger bättre förutsättningar 
att se både individen och helheten.

Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla unga, oavsett psykiska, fysiska, intellektuella, ekonomiska 
och sociala förutsättningar. Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa FN:s 
konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Varje nämnd och bolag 
ansvarar för att efterleva konventionen.

Fritid och kulturliv
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under fritiden skapas 
nya sociala kontakter och nätverk. En meningsfull fritid har flera positiva samband, bland annat för 
ungas psykiska hälsa men även för den sociala utvecklingen.

Borås Stad ska:
• Ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar till mångfald, 

kreativitet, engagemang och möjligheten för unga att utveckla sina egna idéer, genom att utgå 
från ungas faktiska behov. 

• Inkludera fler i våra verksamheter genom att ifrågasätta normer som kan utgöra hinder för att 
fullt ut ta del av fritidsaktiviteter och kulturliv.

• Säkerställa att information om olika aktiviteter finns tillgängligt i de kanaler unga använder.

• Uppmuntra ungas egna idéer och göra dem delaktiga i våra verksamheter.
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Hälsa och trygghet
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk ohälsa har starka 
samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, med känslor av utanförskap och att 
vara mindre värd. Känslan av trygghet påverkar också hur vi mår; otrygghet går hand i hand med att 
vi ofta skattar vår hälsa lägre och tvärtom.

Borås Stad ska:
• Arbeta normkritiskt och för miljöer fria från våld som till exempel mobbning och 

diskriminering, för att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt 
känna sig trygga.

• Hantera och förebygga otrygga situationer genom en fördjupad kunskap hos unga och personal 
om hur olika diskrimineringsgrunder tar sig i uttryck.

• Tidigt upptäcka vilket behov av stöd som finns och erbjuda tidiga insatser i olika former, med 
hjälp av kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan.

Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga utvecklar sin förmåga att uttrycka sig, samarbeta och tar 
ansvar för sitt eget liv och samhället. De skattar ofta sin hälsa högre, får lättare att hantera motgångar 
och kan utvecklas mer positivt. Delaktighet och inflytande är en rättighet för barn och unga och 
framförallt en resurs i ett demokratiskt samhälle.

Borås Stad ska:
• Ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga, för det krävs en god 

kunskap om barns och ungas rättigheter hos både medarbetare och de unga själva.

• Stödja ungas egen organisering och initiativkraft och vara lyhörda för vilket stöd som behövs 
och efterfrågas.

• Tillsammans med unga, skapa och säkerställa de strukturer som krävs för att de ska kunna 
delta och påverka i hela den politiska beslutsprocessen, från initiativ till uppföljning. Det ökar 
förståelse för den demokratiska processen.

Utbildning och arbete
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. Brist på 
utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Framgång i skolan bygger bland annat på ett 
tydligt pedagogiskt ledarskap, goda relationer mellan lärare och elev samt att lärandemiljön i skolan 
är trygg och stödjande för eleverna.

Borås Stad ska:
• Ge unga möjlighet att utvecklas och arbeta i demokratiska former för att skapa förutsättningar 

och stödja unga in i vuxenvärlden.

• Arbeta för att minska skillnaden mellan upplevt och önskat inflytande samt motverka våld och 
otrygghet i skolan.

• Uppmuntra ungas entreprenörskap och innovationskraft och skapa goda förutsättningar för 
framtiden. Genom praktik-, lärlings- och feriearbete får unga pröva sina kunskaper och i 
förlängningen kan det ge en vägledning till framtida yrkesval.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2023 föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera en handlingsplan till detta program. 
Handlingsplaner för 2019-2021 finns på respektive nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP – 
Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017.
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Delegationsbeslut 2020-02-18 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. Extra Socialutskott 2020-01-23  

 

2. Socialutskott 2020-01-30  

 

 

 

               

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f Förvaltningschef 


