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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart 

Borås - vi tar ansvar för barn och unga" 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Fastställa det strategiska inriktningsdokument och den politiska 

handlingsplanen för Socialt hållbart Borås- vi tar ansvar för barn och unga. 

Återkoppling av arbetet till Kommunstyrelsen mars och september 2020.    

Lägga informationen om verkställighetsplanen för Socialt hållbart Borås - vi tar 

ansvar för barn och unga till handlingarna. Kommunstyrelsen förutsätter att 

förslagen i verkställighetsplanen som längre fram kan kräva politiska beslut 

behandlas i berörda nämnder. 
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Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart 

Borås - vi tar ansvar för barn och unga" 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa det strategiska inriktningsdokument och den politiska 

handlingsplanen för Socialt hållbart Borås- vi tar ansvar för barn och unga. 

Återkoppling av arbetet till Kommunstyrelsen mars och september 2020.    

Lägga informationen om verkställighetsplanen för Socialt hållbart Borås - vi tar 

ansvar för barn och unga till handlingarna. Kommunstyrelsen förutsätter att 

förslagen i verkställighetsplanen som längre fram kan kräva politiska beslut 

behandlas i berörda nämnder. 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade i september 2018 att ansöka om statsbidrag till 

Tillväxtverket för stadens långsiktiga arbete för att motverka segregation. Borås 

Stad beviljades 34,8 mnkr för en treårsperiod, anmälningsärende i 

Kommunstyrelsen 2018-11-26, Dnr. 2018-00723.  

Innan Tillväxtverkets beslut begärdes en komplettering av ansökan avseende 

organisering av arbetet och dess ägarskap. Kommunstyrelsen har med 

anledning av detta lämnat följande information till Tillväxtverket; 

 För att samordna Borås stads insatser kring dessa ansökningar och för att få en 

samlad strategi i arbetet med att minska och motverka segregation bildas en 

styrgrupp.  

Styrgruppen kommer att bestå av ett urval av Borås stads förvaltningschefer 

samt kommunchef. Kommunstyrelsen ansvarar för detta arbete och kommer 

även att vara politisk referensgrupp till styrgruppen, anmälningsärende i 

Kommunstyrelsen 2018-11-26, Dnr. 2018-00723. 

Förordningen som styr vad statsbidraget kan användas till ger Borås Stad 

möjlighet att i stor utsträckning avgöra vilka insatser som ska genomföras 

utifrån egna förutsättningar, analyser, utredningar och planer.  

Kommunchefen har tillsatt en förvaltningsövergripande styrgrupp. I 

styrgruppen ingår bl.a. förvaltningscheferna för Förskole-, Grundskole-, 

Gymnasie- och vuxenutbildning-, Individ- och familjeomsorgs-, Fritids- och 

folkhälso-, Arbetslivs-, Sociala omsorgs- och Kulturförvaltningen tillsammans 

med kvalitetschef, chefen för centrum för kunskap och säkerhet och 

kommunikationschef på Stadsledningskansliet. Kommunchefen har gett 
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förvaltningschefen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag 

att leda arbetet.  

Styrgruppen har med utgångspunkt i bl.a. i statsbidragets omfattning valt att 

fokusera på dels tidiga insatser för barn och unga dels på fördjupade analyser av 

livsvillkoren i Borås. Utifrån analyserna prövas successivt i vilken utsträckning 

ytterligare målgrupper och åtgärder kan omfattas.   

Styrgruppen har startat tre arbetsgrupper med medarbetare från berörda 

förvaltningar; 

¤Analysgrupp 

¤ Familjecentrerat arbete 

¤ Fullföljda studier 

Arbetsgrupperna har lämnat en redovisning av sitt arbete.  

Kommunchefen samt förvaltningschefen som har uppdraget att leda detta 

arbete har vid kommunalrådsberedning informerat om styrgruppens pågående 

arbete med fördjupade analyser av livsvillkoren i Borås. Detta arbete är grunden 

för innehållet i det strategiska inriktningsdokument med bifogad handlingsplan 

för Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga för 

perioden 2019 - 2021 som nu upprättats och Kommunstyrelsen föreslås 

godkänna. 

Handlingsplanen är i första hand inriktad på tidiga insatser för barn och unga 

och fördjupade analyser av livsvillkoren i Borås Stad. Planen kan efterhand 

utökas med fler målgrupper och åtgärder. Handlingsplanen består av två delar, 

en politisk del som förutsätter politisk behandling och en verkställighetsdel som 

inte kräver politisk behandling utan hanteras i förvaltningsorganisationen. 

 Kommunstyrelsen förutsätter att förslagen i verkställighetsplanen som längre 

fram kan kräva politiska beslut behandlas i berörda nämnder. 

Beslutsunderlag 

1. Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för 

barn och unga"   

2. Handlingsplan för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och unga"  

3. Rapport 3x Fullföljda studier, Analysgruppen, Familjecentrerat arbete 

Samverkan 

Information på CSG den 23 maj 2019. 

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder och styrelser 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd   Svante Stomberg 

Kommunchef 
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Strategiskt inriktningsdokument  för ” Socialt hållbart Borås – vi tar ge-
mensamt ansvar för barn och unga”  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen lämnade i september 2018 en ansökan om statsbidrag till Tillväxtverket för 

stadens långsiktiga arbete för att motverka segregation.  

Ansökan motsvarade insatser för 36 mnkr för en treårsperiod varav Tillväxtverket beviljade 

Borås stad 12 mnkr. Förordningen som styr vad statsbidraget kan användas till ger Borås Stad 

möjlighet att i stor utsträckning avgöra vilka insatser som ska genomföras utifrån egna förut-

sättningar, analyser, utredningar och planer.  

Kommunchefen har utifrån Kommunstyrelsens ansökan och beslut samt Tillväxtverkets till-

delning av statsbidrag upprättat ett strategiskt inriktningsdokument med bifogad handlings-

plan för Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga för perioden 2019 

- 2021. Handlingsplanen är i första hand inriktad på tidiga insatser för barn och unga och för-

djupade analyser av livsvillkoren i Borås Stad. Planen kan efterhand utökas med fler målgrup-

per och åtgärder. Handlingsplanen består av två delar, en politisk del som förutsätter politisk 

behandling och en verkställighetsdel som inte kräver politisk behandling utan hanteras i för-

valtningsorganisationen.  

Ärendet i sin helhet 

Utgångspunkter och inriktning 

I Borås Stads välfärdsbokslut framgår det att folkhälsan utvecklas positivt men att skillna-

derna i livsvillkor mellan olika grupper ökar. Det finns ett samband mellan utbildningsnivå 

och hälsa/tillit och det finns skillnader mellan olika geografiska områden, åldersgrupper och 

mellan könen. Skillnader som i hög grad sammanfaller med befolkningens sociala samman-

sättning. 

Handlingsplanen är inriktad på tidiga insatser för barn och unga och fördjupade analyser av 

livsvillkoren i Borås Stad. Planen kan efter hand utökas med fler målgrupper och åtgärder. 

I Handlingsplanen ”Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” är ut-

gångspunkten att arbetet sker tvärsektoriellt, över nämnd-, förvaltnings- och professionsgrän-

ser i syfte att med gemensamt arbete och gemensamma insatser minska skillnaderna i levnads-

villkor i staden.  

Den bygger på insikten att ingen enskild aktör kan lösa komplexa och komplicerade problem 

på egen hand och att det sällan finns några enkla lösningar.  

Handlingsplanen förutsätter en tvärsektoriell gemensam problem- och målbild som bas till-

sammans med gemensamma strukturer och organisation för ledning, styrning, uppföljning och 

utvärdering. I Handlingsplanen förutsätts vidare att aktiviteter och åtgärder som kan minska 

skillnader i livsvillkor har sin utgångspunkt i kunskap- och evidensbaserade metoder. Fokus 

är långsiktighet och att arbetet ska bidra till att stärka respektive huvudmans grunduppdrag.  

Godkänna den politiska delen i Handlingsplan för Socialt hållbart Borås – vi tar gemen-

samt ansvar för barn och unga och att notera kommunchefens information om hand-

lingsplanens verkställighetsdel.  
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Styrgrupp 

Kommunchefen har tillsatt en förvaltningsövergripande styrgrupp. I styrgruppen ingår bl.a. 

förvaltningscheferna för förskole-, grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning-, individ- och 

familjeomsorgs-, fritid- och folkhälso-, arbetslivs- och kulturförvaltningen tillsammans med 

chefen för kvalitet- och utveckling, chefen för centrum för kunskap och säkerhet och kommu-

nikationschef på Stadsledningskansliet. Kommunchefen har gett förvaltningschefen för Gym-

nasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att leda arbetet.  
 
Avgränsning och omfattning 

Styrgruppen har med utgångspunkt i bl.a. i statsbidragets omfattning valt att fokusera på dels 

tidiga insatser för barn och unga dels på fördjupade analyser av livsvillkoren i Borås. Utifrån 

analyserna prövas successivt i vilken utsträckning ytterligare målgrupper och åtgärder kan 

omfattas.  

  

Barn och unga  
Borås 2025 är visionen om det framtida Borås. Den består av sju strategiska målområden, där 

ett av områdena är ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”. Målområdet inleds med föl-

jande formulering: ”Stadens vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att barn och unga 

ska få goda uppväxtvillkor”.  

Vidare står det ”Om fler tar ansvar för barn och ungas uppväxt och lärande skapas bra förut-

sättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla 

vuxna”. I strategin för målområdet anges att: 

 Vi gör det möjligt för näringslivet att samverka med skolan kring barns och ungas lä-

rande och växande. 

 Vi uppmuntrar och stödjer medborgare och ideella organisationer som bidrar till barns 

och ungas utveckling och lärande. 

 Vi stärker samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande såväl inom Borås 

Stad som mellan kommunen och andra offentliga aktörer. 

 Vi utvecklar föräldrastöd för barns och ungas hela uppväxt. 

Det finns andra styrdokument i Borås Stad som har koppling till ”Socialt hållbart Borås – vi 

tar gemensamt ansvar för barn och unga” och som har fokus på barn och unga. Några exempel 

är; Bildningsstaden Borås, Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan, Program för öp-

pen ungdomsverksamhet i Borås Stad, Program för föräldraskapsstöd, Program för jämställd-

hetsintegrering, Skolbiblioteksprogram och Ungdomspolitiskt program.  
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Därutöver finns ett antal utredningar från Borås Stad som är av intresse bl.a., Lokal uppfölj-

ning av ungdomspolitiken (LUPP) och rapporterna Ung i Borås 2017 och Mänskliga rättig-

heter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete i Borås Stad. 
 
Arbetsgrupper 

Styrgruppen har med utgångspunkt i den egna verksamheten, forskning och erfarenheter från 

andra kommuner, bl.a. Malmö och Göteborg startat tre arbetsgrupper: 
 

1. Analysgrupp 

Det finns skillnader i levnadsvillkoren i Borås Stad. Många barn och unga lever i ett socialt 

och ekonomiskt utanförskap. Det behövs en mer samlad kunskap om barns olika behov så att 

stöd och resurser satsas på de grupper som behöver det bäst.  

Arbetsgruppen har fått i uppdrag att ta fram fördjupade beskrivningar av skillnader i livsvill-

kor i Borås Stad. Arbetsgruppen består av medarbetare från förskole-, individ- och familje-

omsorgs-, kultur-, fritid- och folkhälso-, grundskole-, arbetslivs-, gymnasie- och vuxenutbild-

ningsförvaltningen samt Stadsledningskansliet.  

Arbetsgruppens uppdrag; 

 Fördjupad kartläggning av Boråsarnas livsvillkor 

 Samband mellan socioekonomiska faktorer (utbildning/inkomst) och levnadsvillkor 

(hälsa/tillit). 

 Skillnader i livsvillkor i olika geografiska områden 

 Särskilt utsatta och/eller diskriminerade gruppers livsvillkor 

 Kartlägga pågående insatser i Borås Stad 

o Med fokus på insatser för att kompensera för skillnader i livsvillkor 

o Mot målgruppen 0-19 år 

o Som är evidensbaserade (forskning eller beprövad erfarenhet, utvärderingar) 

och har dokumenterat goda effekter. 

o Sker i samverkan mellan förvaltningar/ andra huvudmän/ föreningar/ 

organisationer/ näringsliv 

 Kartlägga pågående samverkansstrukturer som uppfyller dessa fyra (4) kriterier 

 Resultatet redovisas i rapport till styrgruppen. 

 

Arbetsgruppen har dessutom gjort en genomgång av hur Borås Stad mäter och följer invånar-

nas livsvillkor, bl.a. i Välfärdsbokslutet där mätetal redovisas på kommundelsnivå m.fl. 

undersökningar och definierat ett behov av data på mindre geografiska områden. Arbetsgrup-

pen har genom bearbetning av statistik från SCB tagit fram fördjupad data avseende barn och 

unga på fler geografiska områden som kan användas i form av index/indikatorer. Genom-

gången visar också att det finns ett par grupper som i högre grad upplever otrygghet och 

ohälsa och det är unga som uppger en annan sexuell läggning än heterosexuell och personer 

med funktionsnedsättning.  

 

2. Familjecentrerat arbete 

Ett familjecentrerat arbetssätt avser att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela 

familjen och deras levnadsvillkor. Familjerna eller barnet/den unge ska alltid uppleva att de 

kommit rätt med sina frågor. Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom 

att stärka familjen. 
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På familjecentralerna finns flera verksamheter under ett och samma tak, bland annat barn-

morskemottagning, barnavårdscentral, socialrådgivning och öppen förskola. Det finns tre fa-

miljecentraler i Borås, en på Boda, en på Norrby och en på Sjöbo och ytterligare familjecen-

traler planeras.  

 

Familjecentralen riktar sig till gravida och familjer med barn 0-5 år och syftar till att: 

 Vara en mötesplats 

 Stärka det sociala nätverket runt familjen  

 Vara kunskaps- och informationscentrum 

 Vara tillgänglig och ge stöd och god service 

Arbetsgruppen har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur det familjecentrerade arbetet kan 

utvecklas. Arbetsgruppen består av medarbetare från förskole-, individ- och familjeomsorgs-, 

kultur och fritid- och folkhälsoförvaltningen samt Västra Götalandsregionen (Närhälsan).  

Arbetsgruppens uppdrag; 

 Omvärldsanalys – identifiera goda exempel nationellt och internationellt 

 Evidens – beskriva forskningsresultat, utvärderingar som gjorts inom området 

 Ta fram förslag på insatser, åtgärder, beskriv hur (metoder), indikatorer 

 Resultatet redovisas i rapport till styrgruppen.  

 

Arbetsgruppen redovisar utöver förslagen som finns i handlingsplanen några åtgärder som be-

höver utredas mer innan de kan läggas till handlingsplanen. Det gäller dels arbetet med att 

skapa och upprätta en processkarta och rutin för samverkan mellan verksamheter som möter 

barn, ungdomar och vårdnadshavare, en s.k. ”Barnets plan” dels att utreda möjligheterna att ta 

ett nytt grepp kring samverkan för tidiga insatser genom att inspireras av ”Skottlandsmo-

dellen” som bygger på ett helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa.   

 

3. Fullföljda studier 

Nästan en femtedel av eleverna som går ut nian saknar behörighet till gymnasiet. Omkring en 

tredjedel av gymnasieleverna fullföljer inte sina studier. Studier visar att individer utan full-

följd gymnasieutbildning även löper ökad risk för återkommande perioder av arbetslöshet se-

nare i livet – och i förlängningen risk för utanförskap.  

 

Inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret ska alla kommuner arbeta uppsökande 

gentemot gruppen arbetslösa 16-19 år. Den uppsökande verksamheten innebär ett aktivt ar-

bete för att få målgruppen in i insatser som ska leda till studier eller arbete. 

 

Arbetsgruppen har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur arbetet med att förebygga studieav-

brott och det uppsökande arbetet kan utvecklas. Arbetsgruppen består av medarbetare från 

grundskole-, arbetslivs- och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 

Arbetsgruppens uppdrag; 

 Omvärldsanalys – identifiera goda exempel nationellt och internationellt 

 Evidens – beskriva forskningsresultat, utvärderingar som gjorts inom området 

 Ta fram förslag på insatser, åtgärder, beskriv hur (metoder), indikatorer 

 Resultatet redovisas i rapport till styrgruppen. 

 

Utöver förslagen så föreslår arbetsgruppen en fortsättning av det utvecklingsarbete som pågår 

inom ramen för Grundskoleförvaltningens och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
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grunduppdrag. Det rör områden som flexibel skolgång och skolstart, relationer och bemötande 

och minskad skolsegregation.  

 
Forskning och utveckling 
FoU Sjuhärad (FoUS) är kompetenscentrum för forskning och utveckling inom kommunernas 

välfärdsområden. Ägarparter är Högskolan i Borås, Borås Stad samt kommunerna Bollebygd, 

Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.  

Insatser som FoUS gör är bland annat FoU-projekt, utvärderingar och/eller följeforskning. 

FoU-insatserna genomförs av vetenskapliga ledare, verksamhetschef och projektanställda 

medarbetare. De senare har ofta förankring hos ägarparterna, genom anställning i någon av 

ägarpartskommunerna eller på Högskolan i Borås.  

I ” Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” är FoUS en intressant 

partner. Det gäller följeforskning kring t.ex. ledning, styrning, uppföljning av det tvärsektori-

ella arbetet och effektutvärdering utav åtgärder som genomförs. Diskussion pågår med Högs-

kolan i Borås om innehåll och utformning av Högskolans medverkan. 

   

Kommunikation  

Styrgruppen har säkerställt en beredskap för de kommunikationsinsatser som kan behövas uti-

från arbetsgruppernas förslag. Beredskapen omfattar kommunikatörer på Stadslednings-

kansliet och hos förvaltningarna. 

 

Resurser för genomförande 

Under perioden 2019 – 2021 förstärker statsbidraget möjligheterna till genomförande av olika 

åtgärder och insatser som kan minska skillnaderna i livsvillkor i Borås Stad. Statsbidraget ger 

möjlighet att t.ex. förstärka organisationen med koordinatorer för olika åtgärder och insatser 

som genomförs hos förvaltningarna. För det kommunövergripande arbetet och för stöd till för-

valtningarna har en processledare rekryterats med placering på Gymnasie- och vuxenutbild-

ningsförvaltningen. 

  
Handlingsplanen 

Kommunchefen har utifrån Kommunstyrelsens ansökan och beslut samt Tillväxtverkets till-

delning av statsbidrag upprättat en handlingsplan för ” Socialt hållbart Borås – vi tar gemen-

samt ansvar för barn och unga” för perioden 2019 - 2021.  

Handlingsplanen består av två delar, en politisk del som förutsätter politisk behandling och en 

verkställighetsdel som inte kräver politisk behandling utan hanteras i förvaltningsorganisat-

ionen.  

Handlingsplanen är inriktad på tidiga insatser för barn och unga och fördjupade analyser av 

livsvillkoren i Borås Stad. Planen kan efterhand utökas med fler målgrupper och åtgärder.. 

Den politiska delen av Handlingsplanen innehåller fem förslag och Verkställighetsplanen om-

fattar  sju förslag inom förvaltningarnas ansvarsområden. Handlingsplanen förutsätter att det 

finns en planering för en fortsättning av åtgärderna och insatser efter år 2021 hos respektive 

nämnd och förvaltning.  
 
 
 

Svante Stomberg    

Kommunchef     

 Christer Samuelsson  
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Förvaltningschef  

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

 

 



 

         2019-07-09 
HANDLINGSPLAN   Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

POLITISK DEL (politiska beslut krävs) 

 Förslag som förutsätter poli-

tiska beslut  

Skäl till förslaget  Aktivitet Ansvar  Tidplan                   

(start inom) 

1 Formulera mål för det före-

byggande arbetet med barn 

och unga i Borås Stad  

Det behövs bättre samordning 

och styrning mot gemensamma 

mål i arbetet med barn och unga 

 

Måldokument tas fram till-

sammans med berörda  

Berörda nämnder 

och styrelser (KS 

samordningsansvar)  

1-6 månader 

2 Utveckla samverkan mellan 

Borås Stad och Västra Göta-

landsregionen avseende arbe-

tet med barn och unga  

En bra samverkan och resursut-

nyttjande m.m. mellan Borås 

Stad och VGR har avgörande 

betydelse för det samlade arbetet 

med barn och unga 

Avsiktsförklaring tas fram 

på övergripande nivå, däref-

ter avtal på olika nivåer som 

innehåller t.ex. gemen-

samma mål, resurser, orga-

nisation, arbetssätt  

KS, HSN  1-6 månader  

3 Låta en grundskola arbeta uti-

från konceptet arenaskola, 

(”en skola mitt i byn”) 

Behov av utvecklat samarbete 

och engagemang från och med 

föräldrar, närsamhälle, för-

enings- och näringslivliv m.fl. 

Tydlig skolstruktur som kan för-

bättra elevens måluppfyllelse   

Utreda förutsättningarna för 

att pröva ”arenaskola” (en 

skola mitt i byn), på en av 

Borås befintliga grundskolor  

GRN tillsammans 

med berörda nämn-

der  

6-12 månader 

4 Stärka det kommunala aktivi-

tetsansvaret (KAA) 16-20 år 

Behov av effektivare resursut-

nyttjande, samordning, ökad 

flexibilitet och individualiserade 

insatser gentemot en heterogen 

målgrupp samt tydligare ansvar 

Skapa en gemensam KAA-

enhet som bl.a. arbetar med 

förebyggande och åtgärd-

ande samtal samt med upp-

sökande verksamhet och 

uppföljning 

GVUN, tillsam-

mans med berörda 

nämnder   

1-6 månader 



 

 Förslag  Skäl till förslaget  Aktivitet Ansvar  Tidplan                   

(start inom) 

5 Starta ett vägledningscentrum 

för ungdomar som inte full-

följt sina studier – ”en väg in” 

Behov av effektivare resursut-

nyttjande, flexibilitet, en plats 

för ungdomar för att komma vi-

dare till studier eller arbete samt 

bättre samverkan mellan olika 

professioner och myndigheter, 

Centret kan fungera som ”lots”  

Utreda förutsättningarna för 

ett vägledningscentrum ”En 

väg in” 

GVUN, tillsam-

mans med berörda 

nämnder och öv-

riga aktörer 

1-6 månader 

 
Förkortningar: GRN = Grundskolenämnden,  GVUN= Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,  HSN= Hälso- och sjukvårdsnämnden, KS= Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HANDLINGSPLAN   Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

VERKSTÄLLIGHETSDEL 

Förvaltningens uppgift (inga politiska beslut krävs) 

 

 Förslag  Skäl till förslaget  Aktivitet Ansvar  Tidplan                   

(start inom) 

1 Förtydliga och förbättra sam-

verkansstrukturerna  

Det finns ett stort antal samver-

kansstrukturer (grupper) kring 

barn och unga 0-18 år. Ett flertal 

har otydliga mål och uppdrag 

samtidigt som samordning och 

systematik brister, med risk för 

ineffektivitet 

Utredning som går igenom 

alla samverkansstrukturer på 

förvaltnings- och verksam-

hetsnivå, förtydligar mål, 

och uppdrag, sorterar bort, 

lägger till m.m.   

Samtliga förvalt-

ningar med sam-

ordningsansvar hos 

SKA  

 

2 Se till att insatser för barn och 

unga 1 -18 år hänger ihop 

Det behövs hållbara föräldra-

stödjande insatser 0-18 år   

Ta fram en samlad föräldra-

guide, föräldrastödskurser, 

tematiska föräldramöten kan 

integreras i ordinarie verk-

samheter 

Berörda förvalt-

ningar, FF, IFO, 

GRF m.fl. 

12-24 månader 

3 Fortsatt utveckling av det fa-

miljecentrerade arbetssättet 

Samsyn och samverkan är avgö-

rande i familjecentralernas inte-

grerade verksamheter  

Gemensamma mål, definit-

ioner och vägledningar ar-

betas fram 

Berörda förvalt-

ningar, VGR 

 

4 Familjecentralernas arbetsfor-

mer ses över. 

Behov av förbättrad samordning, 

kunskapsspridning, resursutnytt-

jande, möjligheter till förbättrad 

uppföljning, utvärdering och ut-

veckling  

Utredningsuppdrag till be-

rörda 

Berörda förvalt-

ningar, VGR  

 



 

5 Stärka kunskapen om skillna-

der i livs- och uppväxtvillkor 

i Borås Stad genom fördju-

pade analyser 

Med mer kunskap kan åtgärder 

och insatser som har effekt ge-

nomföras  

Fördjupade analyser och 

förslag från analysgruppens 

sida till ytterligare åtgärder  

Berörda förvalt-

ningar 

 

6 Se över Borås Stads befint-

liga arbetsformer avseende 

lokal närvårdssamverkan 

Tydligare styrning och uppdrag 

behövs. Insatser från olika håll 

och nivåer behöver hänga ihop 

bättre 

Utredningsuppdrag Berörda förvalt-

ningar med sam-

ordningsansvar hos 

GVUF 

 

7 Främja närvaron och för-

hindra frånvaro i grund-, 

gymnasie-, grundsär- och 

gymnasiesärskolan 

Gemensamma rutiner för frånva-

rorapportering, övergångar, ti-

diga insatser. Åtgärder vid av-

brott mm är närvarofrämjande 

Arbeta fram gemensam när-

varorutin för grund-, gym-

nasie-, grundsär- och gym-

nasiesärskolan 

Berörda förvalt-

ningar, GRF, 

GVUF m.fl. 

1-6 månader 

Förkortningar:  FF= Förskoleförvaltningen,  GRF= Grundskoleförvaltningen, GVUF= Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, IFO= Individ- och familjeomsorgsför-

valtningen, SKA= Stadsledningskansliet, VGR= Västra Götalandsregionen, VÄF= Vård- och äldreförvaltningen.  
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1 Sammanfattning  

Allt för många ungdomar i Borås Stad mellan 16 och 19 år har avbrutit eller aldrig 

påbörjat en gymnasial utbildning. Detta får stora negativa konsekvenser för både 

individen och samhället och det är därför av stor vikt att staden arbetar aktivt för 

att fler ska fullfölja sina studier. 

 

Arbetsgruppen Fullföljda studier har haft i uppdrag att arbeta fram förslag till 

insatser för att utveckla och förbättra detta arbete och följande fokusområden har 

utkristalliserat sig under arbetets gång:  

 

 Det kommunala aktivitetsansvaret 

 En väg in 

 Flexibel skolgång och skolstart 

 Relationer och bemötande 

 Minskad frånvaro 

 Minskad skolsegregation 

 Community School 

Med utgångspunkt i dessa områden föreslår vi att Borås Stad påbörjar detta arbete 

genom följande kort- och långsiktiga insatser vilka alla syftar till att fler ungdomar i 

Borås Stad deltar i och fullföljer gymnasiala studier: 

 

 Skapa en för grundskolan och gymnasieskolan gemensam rutin för 

frånvarohantering, från första frånvarotillfället till eventuellt avbrott, 

med tydlig ansvarsfördelning. 

 Skapa en sammanhållen KAA-enhet med professioner från olika 

områden som tillsammans arbetar med de aktuella ungdomarna. 

Enheten kan på sikt vidareutvecklas till en mötesplats för ungdomar där 

stöd och hjälp i ett bredare perspektiv erbjuds.  

 Se över hur gymnasieskolan kan göras mer flexibel för att fler 

ungdomar ska fullfölja sina studier. Onlineskola, lärcentrum och flexibel 

skolstart är några av de insatser vi föreslår. 

 Utse en grundskola i ett socioekonomiskt utsatt område som får i 

uppdrag att påbörja processen att bli en Community School för att 

därigenom uppnå en större närhet mellan civilsamhället och skolan.  
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2 Bakgrund  

Uppdraget  

Kommunstyrelsen har beslutat att inleda ett tvärsektoriellt arbete för att utjämna 

skillnader i livsvillkor och hälsa i Borås. En styrgrupp har beslutat om den fortsatta 

inriktningen inom tre områden som anses särskilt viktiga. För varje område har tre 

arbetsgrupper utsetts: Familjecentraler och familjecentrerat arbete, Analysgruppen 

samt Fullföljda studier (tidigare kallad Uppsökande verksamhet 16-19 år). 

 

Denna rapport är framtagen av arbetsgruppen Fullföljda studier och handlar om 

arbetet för att fler ska fullfölja sina studier, med särskilt fokus på de ungdomar 16-

19 år som står utanför skolsystemet och finns registrerade i kommunens KAA-

register (Kommunala AktivitetsAnsvaret). Bland annat handlar det om att nå dessa 

ungdomar med uppsökande verksamhet. I rapporten behandlas också det 

förebyggande arbetet mot avbrott, i ett vidare perspektiv.  

 

Gruppens uppdrag har varit att arbeta fram förslag till insatser för att utveckla och 

förbättra arbetet i Borås Stad, för att fler ska fullfölja sina studier. Med kunskap om 

målgruppen och utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet har gruppen 

som mål att ta fram ett antal evidensbaserade förslag till insatser. Insatserna gäller 

både direkt för målgruppen som ingår i KAA-registret och förebyggande insatser 

som i förlängningen leder till att fler fullföljer sina studier. 

 

Mål och delmål  

Utifrån den kunskap som redan fanns har gruppen utgått från ett huvudmål och 

några delmål, vars uppfyllelse nås genom de insatser som beskrivs i rapporten.  

 Huvudsakligt mål: Att minska antalet ungdomar 16-19 år i Borås Stad som 

står utan arbete, studier eller annan sysselsättning. 

 Delmål: Minska antalet avbrott från de nationella programmen och 

introduktionsprogrammet. 

 Delmål: Öka antalet ungdomar 16-19 år som är inskrivna inom 

gymnasieskolans verksamhet och läser antingen på hel- eller deltid. 

 Delmål: Att organisera verksamheten inom Borås Stad för att underlätta 

återgång i gymnasiestudier. 

 

Medverkande och arbetssätt  

Gruppen är sammansatt av representanter från fyra av stadens 

förvaltningsområden: Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF), 

Arbetslivsförvaltningen (ALF), Grundskoleförvaltningen (GRF) och Gymnasie- 

och vuxenutbildningsförvaltningen (GVUF).  

Förvaltningscheferna för respektive förvaltning har utsett följande representanter 

till gruppen: Marie Schörling Eriksson och Ricard Sunding (FOF), Anna 
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Gustafsson och Linda Johansson (ALF), Henric Bergqvist och Carina Häll (GRF), 

Tina Lundell, Asal Josefsson, Marcus Magnusson, Lotta Seger, Karin Åhman, 

Merike Sewring och Mia Sundström (GVUF).  

Till gruppens stöd har funnits Camilla Winter och Anki Holst, som har lett LFA-

workshopen, och kommunikatörerna Jesper Wasling och Ida Saapunki (GVUF). 

Tina Lundell leder gruppens arbete.  

 

Under två månader har gruppen arbetat målinriktat med att få fram förslag till 

insatser för att fler ungdomar i Borås ska fullfölja sina gymnasiestudier. Gruppen 

träffades inledningsvis för att dela erfarenheter och kunskaper inom området för att 

sedan ta fram en gemensam litteratur- och referenslista (se kapitel 8). Den 

gemensamma kunskapsnivån höjdes genom att alla läste in sig på och tog del av 

exempel från listan. 

 

Gruppen gjorde ett gemensamt studiebesök till Göteborg där det 

kommungemensamma arbetet med KAA och Onlineskolan vid Angeredsgymnasiet 

presenterades. 

 

Efter detta hade gruppen en heldag med workshop enligt LFA- metoden (Logical 

Framework Approach). Under denna dag summerades nuläget och den 

gemensamma problemställningen och målbilden formulerades. Gruppen ringade 

även in intressenter och hur de berörs av elevernas avbrott.  

Allt detta mynnade ut i sju stycken evidensbaserade fokusområden vars insatser 

beskrivs i kapitel 6.  

 

Alla gruppmedlemmar har tillsammans formulerat texter för att beskriva de olika 

förslagen till insatser som vi systematiskt arbetat fram.  
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3 Problemställning 

Att fler unga fullföljer sina gymnasiestudier är en viktig fråga. Sett ur individens 

perspektiv visar forskning och kunskap att gymnasieexamen är en av de viktigaste 

faktorerna för individers etablering på arbetsmarknaden och i samhället i stort. 

 

Arbetsgruppen Fullföljda studier började med att formulera problemet vilket 

fastställdes till:  

”I Borås finns det ungdomar som inte påbörjar eller fullföljer gymnasiestudier”,  

 

Detta omformulerades därefter till målet: 

”I Borås fullföljer ungdomar sina gymnasiestudier.” 

 

I Borås Stad finns det ungefär 430 ungdomar (mars 2019) mellan 16-19 år som står 

utanför utbildningssystemet. Varje elev som fullföljer en gymnasieutbildning 

medför stora besparingar för samhället, mellan 10-40 miljoner kronor, beroende på 

beräkningsmodell, samt minskade svårigheter i ett livsperspektiv för den enskilde 

[Nilsson/Wadeskog]. Det är därför en högprioriterad fråga att vidareutveckla 

arbetsmetoder som ännu bättre fångar upp målgruppen. 

 

Avgörande är att återknyta så många som möjligt av dem till skolverksamhet för att 

undvika svårigheter längre fram i livet. Ekonomiskt utanförskap, arbetslöshet, ökad 

ohälsa och boendesegregation följer ofta på oavslutade gymnasiestudier. Ju längre 

tid som går efter avbrott från skolan, desto större risker medför det för den 

enskilde ungdomen (SOU 2016:77 och SOU 2018:11). Det är därför önskvärt att 

Borås Stad ser efter alla möjligheter hur denna heterogena grupp på olika sätt kan 

reduceras i mesta möjliga mån. 

Varför hoppar ungdomar av? 

Att unga avbryter sina studier, eller inte börjar på gymnasiet, kan ha flera orsaker. I 

rapporten ”10 orsaker till avhopp” redovisas de tio vanligaste.  

 Mobbning och socialt utanförskap. 

 Brist på pedagogiskt stöd i skolan vid inlärningsproblem. 

 Bristfälligt pedagogiskt stöd i skolan efter långvarig frånvaro (på grund av 

sjukdom eller missbruk). 

 Vuxna som inte bryr sig. 

 Dåligt bemötande i skolan. 

 Behov av mer praktik och mindre teori. 

 Stökig skolmiljö. 

 Fel gymnasieprogram. 

 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte upptäcks under 

utbildningen. 

 Bristfälliga hemförhållanden. 
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Vad händer efter avbrottet? 

För de unga som inte fullföljer sin gymnasieutbildning blir konsekvensen ofta att 

inträdet på arbetsmarknaden fördröjs och försvåras. Eller i värsta fall uteblir. Detta 

kan medföra både direkta och indirekta, framtida risker för den unge i form av 

droger, låg inkomst, fysisk och psykisk ohälsa. Flera rapporter lyfter fram just den 

utbredda psykiska ohälsan som en framträdande och riskabel faktor bland den här 

gruppen ungdomar (se referenslistan). 

 

Det blir även kostsamt för samhället och skapar stora problem med arbetskrafts- 

och matchningsbrister för arbetsgivare. En som har ägnat en stor del av sitt 

yrkesverksamma liv åt att beräkna vad utanförskapet kostar individen och samhället 

är nationalekonomen Ingvar Nilsson. Han lyfter fram tre typer av kostnader:  

 Produktionsförluster. Samhället tappar människors arbetsinsatser.  

 Reala kostnader. Olika insatser och åtgärder som samhället gör för att 

hjälpa människor.  

 Finansiella kostnader. Samhället försörjer människor genom bidrag.  

 

Till detta kommer uteblivna skatteintäkter och det stora personliga lidandet av att 

leva i utanförskap.  
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4 Vad säger forskningen? 

Det är ett välkänt problem att många ungdomar inte fullföljer sina studier och att 

det får negativa konsekvenser både för individen och för samhället i stort.  

Det finns därför en hel del forskning, projekt och pilotverksamheter kring hur man 

kan öka andelen unga som fullföljer sina studier.  

 

En central studie är slutrapporten från Plug In, den sex år långa satsningen från 

SKL och Skolverket där åtta regioner och ett 70-tal kommuner har samverkat.  

 

 
 

Bilden visar de fem viktigaste dimensionerna som är särskilt centrala i arbetet med att motverka 

studieavbrott. 

 

Syftet med Plug In är att ge fler ungdomar bättre möjligheter att slutföra sina 

studier och under projektet har fem framgångsfaktorer utkristalliserat sig. 

 Individbaserat arbetssätt. Vikten av att elevens helhetsbehov beaktas, att ta 

reda på vad det är som hindrar eleven från att komma till skolan, som 

hindrar eleven från att delta i undervisningen och lyckas med sina studier. 

Att se behoven som finns bortom det pedagogiska stödet.  

 Koll och uppföljning. Vikten av att skolan systematiskt arbetar med att 

kartlägga och följa upp elevers närvaro, frånvaro och studieresultat för att 

tidigt kunna identifiera elever som riskerar att avbryta sina studier.  

 Bemötande. Vikten av positiva relationer till lärare och andra vuxna i 

skolan, inte minst för de elever med svag skolanknytning.  

 Flexibilitet. För att nå de elever som har en historik av svaga resultat, låg 

närvaro och ”skolmisslyckanden” bakom sig måste man tänka fritt och 

mindre traditionsbundet.  

 Samverkan. Elever som redan har avbrutit sina studier eller är i riskzonen 

för studieavbrott befinner sig ofta i komplexa situationer och behöver stöd 

från flera olika professioner och instanser i samhället. För den enskilde kan 

de vara svåra att överblicka och det kan göra stor skillnad för eleven att få 

hjälp med vem, hur och varför olika kontakter ska tas.  
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5 Vem berörs av avbrotten? 

Ingen människa är en ö och den enskilda elevens avbrott från skolan påverkar både 

människor och institutioner runt omkring. Här har vi sammanfattat de intressenter 

som på något sätt påverkas, direkt eller indirekt, av elevens avbrott.  

 

Direkt påverkade av elevens avbrott 

 Ungdomarna själva 

 Föräldrar, syskon och anhöriga 

 Kompisar  

 Skolan (förskola upp till högskola) 

 Arbetsförmedlingen (AF) 

 Grundskolan (GRF) 

 Gymnasie-och vuxenutbildningen (GVUF)  

 Arbetslivsförvaltningen (ALF)  

Indirekt påverkade av elevens avbrott 

 Individ och familjeomsorgen (IFO)  

 Fritid och folkhälsa (FOF)  

 Näringslivet  

 Polis  

 Sjukvården 

 Försäkringskassan  

 Primärvården  

 Ideella föreningar/civilsamhället 

 

 
 



 

10 

 

6 Fokusområden 

Workshopen mynnade ut i sju fokusområden som var för sig genererade ett flertal 

insatser.  
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6.1 Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Arbetsgruppen Fullföljda studier har undersökt hur det kommunala 

aktivitetsansvaret, KAA, kan effektiviseras. En slutsats är att det behövs en 

samordning av det arbete som idag ryms inom KAA, en särskild KAA-enhet. 

Denna enhet ska stå för samordning mellan förvaltningar på flera nivåer samt bära 

Borås Stads gemensamma målbild. Via ett tvärprofessionellt team skulle 

måluppfyllelsen kunna öka. KAA-enheten kan ligga under till exempel ALF eller 

GVUF. 

 

Den KAA-analys som gjordes i december 2018 visar att Borås Stad har kännedom 

om 35 procent av de unga i KAA (”Unga i det kommunala aktivitetsansvaret”, 

2018), något som kan jämföras med Göteborg där det samordnade arbetet medför 

en kännedom om 90 procent. Skillnaden ligger i hur arbetet är organiserat och hur 

förvaltningsöverbryggande insatser koordineras.  

 

Idag finns i Borås Stad en god samverkan mellan GVUF och ALF kring 

målgruppen. Det är dock tydligt att en samordning behövs där också fler 

förvaltningar är delaktiga som till exempel IFO, FOF och GRF vilka alla möter 

målgruppen.  

 

Idag finns en känsla av att problemet är ”ingens” och en samordning skulle få till 

följd att denna känsla övergår till en medvetenhet om att det faktiskt är Borås Stads 

gemensamma ansvar. Det är därför viktigt att vi drar nytta av, och vidareutvecklar 

de insatser som idag görs på förvaltningarna. Med ytterligare resurser är det möjligt 

att arbeta mer effektivt, relationsnära och flexibelt med de aktiviteter som redan 

idag (i mindre skala) erbjuds. Som exempel kan praktik, ungdomsanställning, 

hälsoinriktade- och studieinriktade aktiviteter nämnas. 

 

KAA-arbetet i Borås Stad möter ofta sekretesshinder kring den enskilde vilket 

påverkar samarbetet mellan förvaltningarna och begränsar möjligheterna till att 

hitta rätt insatser. Genom att bygga upp en KAA-enhet med fler olika funktioner 

kan sekretesshinder åtminstone till någon del överbryggas. Så har gjorts i Göteborg 

där också den verksamhet med starkast sekretess, i regel socialtjänsten, har 

involverats. Samordningen innebär inte brott mot några sekretessregler utan enbart 

ett säkerställande av att all kunskap om en individ finns samlad i en organisation. 

 

Vår målgrupp är heterogen och både insatserna och tillvägagångssätten måste vara 

varierande. Med ökad kännedom om individen får vi också bättre kunskap om vilka 

resurser som behövs. Om en ungdom till exempel är placerad av IFO så behöver 

inte resurser för uppsökande arbete läggas på individen. Resurser läggs därmed på 

rätt saker och rätt individer och vi kan nyttja samlad kunskap. Idag är kännedomen 

spridd och inte sammanlänkad, vilket försvårar KAA-arbetet. 

 

En särskild KAA-enhet är en resurssmart funktion med ansvar för hela kedjan 

kring KAA-arbetet: det avbrottsförebyggande arbetet, det uppsökande arbetet och 
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genomförandet av aktiviteter. Borås Stad kan här välja vilka delar i kedjan som ska 

prioriteras och hur de kan organiseras. Det första steget måste dock vara att skapa 

förutsättningar för en effektiv KAA-enhet, som både har en helhetsbild av 

målgruppen och som dessutom har tillräckliga resurser för att kunna göra det som 

uppdraget kräver.  

Insatser  

 Insats 1. Avbrottsförebyggande samtal. Samtal bokas in för elever med hög 

frånvaro. Vid samtalet deltar utöver eleven också eventuella vårdnadshavare 

samt personal från skolan och KAA. Samtalet ska syfta till att förebygga 

avbrottet. 

 Insats 2. Avbrottsmöte. När ett avbrott är ett faktum bokas möte med 

skolan så att en övergång till KAA-enheten kan göras. Avbrottsmötet ska 

kunna avropas av alla instanser som möter eleven.  

 Insats 3. Uppsökande arbete. Det första kontaktförsöket sker genom 

utskick av foldrar, vykort eller via telefon/sms. De ungdomar som inte går 

att nå följs upp av KAA-enheten genom andra kanaler och verksamheter 

som till exempel IFO, FOF och AF. Om det fortfarande är oklart vad 

ungdomen gör genomförs ett hembesök, enligt samma modell som i 

Göteborg.  

 Insats 4. Uppföljning. Kontinuerlig uppföljning av de ungdomar som 

arbetar, inte gått att nå, befinner sig i annan åtgärd eller som har tackat nej 

till kontakt och vidare insatser.  

Vem/vilka ska göra?  

 Insats 1. Gymnasieskolorna tillsammans med KAA-enheten. 

 Insats 2. Gymnasieskolorna tillsammans med KAA-enheten. 

 Insats 3. KAA-enheten där personal från IFO, FOF, GVUF, ALF, GRF 

finns representerade. 

 Insats 4. KAA-enheten där personal från IFO, FOF, GVUF, ALF, GRF 

finns representerade. 

 Vilka resurser behövs för genomförandet? 

 Insats 1. Personella resurser från KAA-enheten och skolan, till exempel 

studie- och yrkesvägledare eller mentor.  

 Insats 2. Upprättande av en rutin som innebär skyldighet för skolorna att 

alltid kalla KAA-enheten vid avbrott. Detta förutsätter också handläggare 

på KAA-enheten som är flexibla, har rätt kompetens och som kan inställa 

sig med kort varsel.  

 Insats 3. Insatsen kräver ett multikompetent team med representanter för 

IFO, FOF, ALF, GVUF och GRF. 

 Insats 4. Insatsen kräver ett multikompetent team med representanter för 

IFO, FOF, ALF, GVUF och GRF. 
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Tidsplan 

 Insats 1. Löpande under hela skolåret. 

 Insats 2. Löpande under hela skolåret. 

 Insats 3. Löpande arbete som följer KAA-enhetens kommunikationsplan. 

 Insats 4. Görs fram tills ungdomen återgår i studier eller fyller 20 år. 

Förväntat resultat 

 Insats 1. God kunskap om antalet elever som fortsätter sina studier efter de 

avbrottsförebyggande samtalen. God kunskap om hur många elever som 

aktiveras på KAA-enheten efter ett avbrott. Eleven ska tidigt kunna se sin 

framtid på skolan och stanna kvar alternativt hitta andra lösningar gällande 

studier, till exempel annat program eller folkhögskola.  

 Insats 2. Vid avbrott är kontakten mellan eleven och KAA-enheten redan 

etablerad och tröskeln till en insats på KAA-enheten minimerad. 

Aktiviteterna som erbjuds syftar först och främst till återgång i studier. 

Kännedom finns om de elever som gjort avbrott och som befinner sig i 

annan åtgärd och uppföljning sker kontinuerligt.  

 Insats 3. Borås Stad har ökad kännedom om målgruppen och har kontakt 

med fler av ungdomarna. Den ökade kunskapen innebär att fler erbjuds 

insatser och dessutom rätt insatser.   

 Insats 4. Borås Stad har ökad kännedom om målgruppen och har kontakt 

med fler av ungdomarna. Den ökade kunskapen innebär att fler erbjuds 

insatser och dessutom rätt insatser.  
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6.2 En väg in 

Som underlag för förslaget och exempel på beprövad erfarenhet har vi studerat 

bland annat Porten vägledningscentrum i Partille som beskrivs i Plug In. Porten är 

en vägledande och kompetenshöjande verksamhet som har utvecklats ur ett 

ungdomsnätverk. Porten bemannas av studie- och yrkesvägledare, 

arbetsförmedlare, jobbcoacher och fältarbetare och fungerar som en 

vägledningsinstans för ungdomar som inte fullföljt sina gymnasiestudier eller är 

utan arbete. 

 

Ytterligare ett exempel på en liknande verksamhet fast i en mycket större 

omfattning är Stockholms Stads ”Jobbtorg för unga” ute i stadsdelarna. På 

jobbtorgen arbetar man med individuell handledning och stöd på vägen mot arbete 

eller fortsatta studier. Samverkan sker med andra myndigheter, privata företag, 

organisationer, föreningar, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan med flera. De 

ungdomar man möter i verksamheten är ungdomar som behöver stöd i övergången 

från skola till arbete eller fortsatta studier, ensamkommande, unga med psykisk 

ohälsa, hemmasittare, ungdomar med missbruksproblematik och unga med 

kriminell livsstil. Förutom handledning och uppsökande verksamhet ordnar man 

också anhörigkvällar och aktiviteter med hälsofrämjande fokus. Sociala medier är 

viktiga redskap liksom de lokala ambassadörer man samverkar med.  

 

Vårt förslag är att det finns en plats med olika funktioner att gå till då ungdomar 

som varken studerar eller arbetar behöver stöd på vägen mot fortsatta studier men 

personalen ska också arbeta uppsökande för att nå berörda ungdomar. Syftet är att 

fånga upp, stötta och lotsa ungdomar vidare till rätt instans med det yttersta målet 

att fortsätta i studier eller arbete. Platsen bemannas dagligen med studie- och 

yrkesvägledare, socialsekreterare, Jobb Borås, arbetsförmedlare, kuratorer med flera 

utifrån målgruppens behov. Tillgänglighet är en viktig faktor - ungdomar ska kunna 

få kontakt utan tidsbokning och utan att behöva passa begränsade öppettider.  

 

Det krävs samverkan mellan berörda professioner för att effektivisera arbetet kring 

varje individ för att undvika parallellprocesser. Vi tänker också att nämnda 

verksamhet ska vara på en neutral plats och att den kan bedrivas i samverkan med 

Brygghusets ungdomsaktiviteter. Istället för att ungdomar slussas fram och tillbaka 

mellan olika instanser så finns en tydlighet och en väg in. 

 

Verksamheten kombineras även med uppsökande verksamhet. De som arbetar på 

plattformen ska inte bara vara där och ta emot ungdomar utan också bege sig ut i 

våra stadsdelar på platser där ungdomarna finns och hitta dem som inte kommer 

till mötesplatsen. Andra delar i den uppsökande verksamheten kan liksom i 

exemplet från Stockholm vara aktiviteter för anhöriga, arbete med sociala medier, 

lokala ambassadörer i syfte att komma i kontakt med ungdomar som varken 

studerar eller arbetar. 
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Insatser  

 Insats 1. En plats att gå till för ungdomar med behov av olika insatser för 

att komma vidare till studier eller arbete. Verksamheten bemannas med 

olika professioner, exempelvis studie- och yrkesvägledare, socialsekreterare, 

arbetsförmedlare, personal från Jobb Borås och kuratorer.  

 Insats 2. Verksamheten kombineras med uppsökande verksamhet i 

stadsdelarna, arbete med sociala medier och lokala ambassadörer. 

Vem/vilka ska göra detta? 

 Insats 1. Samverkan mellan olika enheter inom stadens förvaltningar såsom 

GVUF, ALF och FOF. Även Arbetsförmedlingen är en viktig aktör. 

 Insats 2. Anställd personal med rätt kompetens.  

Vilka resurser behövs? 

 Insats 1. En gemensam lokal för verksamheten, förslagsvis Brygghuset. 

Utökade resurser eller omfördelning av befintliga resurser (personal) inom 

förvaltningarna för tjänstgöring i den beskrivna verksamheten. 

 Insats 2. Personella resurser med rätt kompetens.  

Tidsplan 

 Insats 1. Omgående. 

 Insats 2. Hösten 2019. 

Förväntat resultat  

 Insats 1. Ökad möjlighet till återgång i studier. Fånga upp, stötta och lotsa 

ungdomar vidare till rätt instans med det yttersta målet att fortsätta med 

studier eller arbete. Samverkan mellan olika enheter kring individer.  

 Insats 2. Ökad möjlighet till återgång i studier. Fånga upp, stötta och lotsa 

ungdomar vidare till rätt instans med det yttersta målet att fortsätta med 

studier eller arbete. Samverkan mellan olika enheter kring individer.  
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6.3 Flexibel skolgång och skolstart 

Arbetsgruppen Fullföljda studier har under våren 2019 förutsättningslöst lyft ett 

antal olika perspektiv för att minska gruppen som står utanför gymnasiestudier och 

funderat över hur Borås Stad kan tänka i nya banor. Ett av de fokusområden vi har 

identifierat är möjligheten till flexibel skolgång och inom det området har vi fyra 

förslag som vi menar kan leda till en högre genomströmning i gymnasieskolan och 

till att fler kan nå gymnasieexamen. Vi föreslår därför: 

 En översyn av de rutiner som gäller det stöd vi erbjuder elever som är nära 

avbrott eller har hög frånvaro. Det kan innebära att gymnasieskolorna 

betonar och aktivt arbetar med elevanpassade lösningar där deltidsstudier 

erbjuds i kombination med rehabilitering eller praktik. 

 Erbjuda elever som har gjort avbrott eller inte kommit in på nationellt 

program, möjlighet till att skolförlagt läsa enstaka eller flera kurser på 

gymnasienivå.  

 Möjligheten till skolstart på nationellt program i januari bör undersökas för 

att erbjuda ett paket av gymnasiegemensamma ämnen som kan läsas under 

en termin, till exempel svenska, engelska och matematik.  

 Möjligheten att starta en Onlineskola vid någon av gymnasieskolorna i 

Borås bör utredas. 

 

Skolinspektionen menar i sin kvalitetsgranskning ”Att motivera ungdomar tillbaka 

till utbildning” att det finns flera goda exempel där kommuner arbetar flexibelt och 

motiverande för att få tillbaka ungdomar i utbildning genom att erbjuda 

individanpassade lösningar. Lösningarna kan vara att läsa via distans eller i mindre 

omfattning än vid heltidsstudier. Målsättningen är att erbjuda alternativ inom 

ramen för en ordinarie skolverksamhet. 

 

Sveriges kommuner och landsting, SKL, skriver i sin rapport ”Undervisning med 

flexibel timplan” om ökade meritvärden och ökad måluppfyllelse på de skolor som 

använder en flexibel timplan. En sådan innebär en större möjlighet att anpassa 

undervisningens längd och utförande efter gruppers eller enskilda ungdomars 

behov och förutsättningar.  

 

Flera finska skolor erbjuder kontinuerlig ansökan för elever i gymnasieåldern, vilket 

innebär möjlighet att påbörja yrkesinriktade gymnasiestudier löpande under läsåret. 

Den finska Utbildningsstyrelsen, OPH, skriver på sin hemsida:  

”Den kontinuerliga ansökan öppnar möjligheter att svara på yrkesinriktade 

kunskapskrav flexibelt och kundinriktat. Via kontinuerlig ansökan är det 

möjligt att ansöka om studieplats genast då ett utbildningsbehov uppstår. För 

utbildningsanordnarna ger det ökade möjligheter att rikta ansökan till olika 

målgrupper och för olika behov. Det medför samtidigt ett större ansvar för 

utbildningsanordnarna att informera om utbildningarna och att ge jämlik 

handledning till alla sökande.”  

 



 

17 

 

Detta exempel från Finland visar att det är möjligt att skapa en gymnasie-

organisation som öppnar dörrarna vid fler tillfällen än i augusti. 

 

Det finns många goda exempel också från kommuner i Sverige som visar att det 

går att nå ett gott resultat när det gäller att fånga upp och motivera elever att 

komma tillbaks till studier. Det är en kedja av insatser som måste kopplas ihop, 

från att etablera kontakt, erbjuda ett varierat utbud av insatser till det uppföljande 

arbetet. Insatserna kan vara en palett av möjligheter – gymnasiestudier, anpassad 

studiegång, andra studier, motiverande samtal, aktiviteter, praktik/arbete. 

Det är även en förutsättning att skolorna jobbar förebyggande med att förhindra 

avbrott genom att arbeta med riskfaktorer innan avbrott från gymnasieskolan sker. 

SOU 2018:11 pekar på betydelsen av att skolorna och huvudmännen har rutiner för 

att motverka tidig avgång från nationella program, vilket bland annat innebär att 

det behövs en flexibilitet från skolorna för att anpassa studieplan, timplaner etc. 

 

Enligt Skollagen har elever rätt att fullfölja sin utbildning inom ett nationellt 

program även efter ett avbrott. Det är oklart huruvida detta tillämpas och verkligen 

erbjuds. Hur utbildningen därefter utformas vid återinskrivning beskrivs inte i 

Skollagen, men det åligger Borås Stad att göra detta möjligt för den enskilde 

ungdomen. Rätten att få återta sin plats i skolan är ett mycket viktigt incitament för 

elevens möjlighet till återgång i studier.  

 

Onlineskolan vänder sig till hemmasittare och till andra elever som av olika skäl 

inte kan delta i ordinarie skolform. Den har inget förutbestämd upplägg som varje 

individ tvingas följa och det finns inget påtvingat lärande med formella krav på 

deadline, betyg och kursmål. Lärandet sker där eleven befinner sig i sin 

kunskapsutveckling och utifrån sin egen ambition och intresse. Utgångspunkten är 

att eleverna studerar när de själva vill och kan på dygnet. Målet är att få tillbaka 

ungdomarna till lärandet, först genom Onlineskolan och sedan till traditionell 

skolform och ett socialt liv. Läs mer i bilaga 1. 

 

Lärcentrum för en flexiblare studiegång håller just nu på att byggas upp vid 

Vuxenutbildningen. På Lärcentrum kommer resurser och kompetens att finnas 

som också kan erbjudas gymnasieskolans elever. 

Insatser  

 Insats 1. En översyn av rutiner hur arbetet med elever som är nära avbrott 

eller har hög frånvaro kan få stöd för att undvika avbrott. Översynen ska 

leda till användande av metoder som reducerar antalet avbrott.  

 Insats 2. Möjlighet att läsa enstaka gymnasiekurser. Studera gymnasieämnen 

en eller några dagar i veckan. Studierna ska vara betygsgrundande och 

kopplade till någon av gymnasieskolorna men lokalen kan vara på neutral 

mark. Detta ska vara en möjlighet främst för de som gjort avbrott och ska 

inte vara externt sökbart. 

 Insats 3. Flexibel skolstart. Studiestart i januari på någon av 

gymnasieskolorna i ett första skede, för att efter utvärdering kunna omfatta 
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fler skolor eller fler starter. Studierna ska vara förlagda på någon av de 

kommunala gymnasieskolor som erbjuder nationella program för att 

markera närheten till en ordinarie skolverksamhet. Flexibel studiestart 

används främst för elever som blivit behöriga på introduktionsprogram, de 

som har gjort avbrott eller är aktuella inom KAA. Det är inte tänkt som en 

alternativ studieväg som marknadsförs likt andra studiealternativ. 

 Insats 4. Onlineskola. Möjligheten att starta en Onlineskola vid någon av 

gymnasieskolorna i Borås bör utredas.  

 Insats 5. Möjlighet att läsa enstaka gymnasiekurser på gymnasieskolan i 

samverkan med Vuxenutbildningen/Lärcentrum. 

Vem/vilka ska göra vad?  

 Insats 1. GVUF leder arbetet i samarbete med skolledning och elevhälsan. 

 Insats 2. GVUF står för lärare, ALF eller FOF för lokalerna och rekrytering 

av elever sker i samverkan mellan GVUF och ALF. 

 Insats 3. GVUF organiserar arbetet, vilket både berör aktuell skola och den 

enhet som står för antagningsförfarandet. 

 Insats 4. GVUF leder arbetet med att inrätta Onlineskolan. 

 Insats 5. GVUF (Vuxenutbildningen) ansvarar för att Lärcentrums 

verksamhet också blir öppen för ungdomar i gymnasial ålder.  

Vilka resurser behövs  

 Insats 1. Resurser behövs i form av avsatt tid för utarbetande av fungerande 

arbetsmetoder. 

 Insats 2. Gymnasiebehöriga lärare och handläggare på ALF för rekrytering 

av elever samt lokaler. 

 Insats 3. Behöriga lärare samt övriga skolfunktioner, såsom antagning, 

elevhälsa etc. 

 Insats 4. Ytterligare personella och ekonomiska resurser måste tillföras 

eftersom vi förväntar oss att nå elever som idag inte finns inom 

gymnasieskolan. 

 Insats 5. Omfördelning av befintliga resurser inom GVUF. 

Tidsplan  

 Insats 1. Arbetet bör kunna göras klart under läsåret 2019/20.  

 Insats 2. Start läsåret 2020/21. 

 Insats 3. Försöksverksamhet bör kunna starta i januari 2020 och 

permanentas året därpå vid lyckat resultat. Då en fungerande organisation 
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finns kan flexibiliteten byggas ut och även omfatta fler tillfällen per läsår, 

eller möjlighet att läsa fler kurser. 

 Insats 4. Läsåret 2020/21. 

 Insats 5. Start i mindre skala höstterminen 2019.  

Förväntat resultat 

 Insats 1. I samband med kvalitetsredovisning för läsåret 2019/20 bör 

resultat finnas för utvärdering. Utvärderingen förväntas visa på sjunkande 

antal avbrott. 

 Insats 2. Flertalet ungdomar har en positiv erfarenhet av att studera genom 

att de klarat godkänt betyg i ett eller några ämnen. Det långsiktiga målet är 

att de återgår till reguljär skolform och får gymnasieexamen.  

 Insats 3. Uppföljning sker löpande och en utvärdering görs efter 12 

månader som visar hur väl Borås Stad lyckats med arbetet.  

 Insats 4. Vi når ungdomar som vi annars inte hade nått och fler får därför 

möjlighet att fullfölja sina studier.  

 Insats 5. Vi når ungdomar som vi annars inte hade nått och fler får därför 

möjlighet att fullfölja sina studier. 
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6.4 Relationer och bemötande 

Relationer och bemötande är centralt för en lyckad skolgång. I rapporten 

”Studieavbrott, en fråga om konsekvenser långt utanför klassrummet” (Plug In 2.0 

& SKL) beskrivs att bemötande handlar om att eleverna behöver bli sedda och 

uppmärksammade som individer med sina olika intressen och egenskaper. 

Relationerna behöver också präglas av förtroende, tillit, respekt och medkänsla (s 

23).  

 
För ungdomar som riskerar att avbryta sina studier är starka relationer till vuxna i 

skolan särskilt viktigt eftersom relationerna stärker individens anknytning till 

skolan. Genom ett systematiskt relationsskapande arbete läggs en god grund för 

elevernas anknytning till skolan.  

 

Många verksamheter inom Plug In (läs mer i kapitel 4) har mycket framgångsrikt 

arbetat med till exempel skolcoacher och förstärkta elevhälsoteam för att stötta 

pedagogerna i det sociala arbetet. Forskningen på området pekar på vikten av tidiga 

insatser och med det menas ett proaktivt arbete för att stötta elever att fullfölja sina 

studier. Det kan innebära att man från skolstart kontinuerligt följer upp centrala 

riskindikatorer för att snabbt kunna adressera dem och på så vis ingripa i ett tidigt 

stadium, innan negativa spiraler fått fäste och eleverna distanserat sig från skolan. 

Många kommuner har varit delaktiga i projektet Plug In och där finns exempel på 

goda idéer och lyckosamma insatser, väl värda för Borås Stad och varje skola att ta 

del av. 

 

Fem högstadieskolor i Borås Stad har under en tid arbetat med studiecoacher. 

Studiecoachernas närvaro har varit trygghetsskapande för eleverna och bidragit till 

att antalet konflikter har minskat. Skolorna upplever såväl ökad studiero som ökad 

trygghet under hela skoldagen och skolfrånvaron har också minskat (Resultat av 

projektet studiecoacher, 2019).  

 

Fritidsledare/skolvärdar, som finns i grundskolan och på någon enstaka 

gymnasieskola, har en viktig roll i det relationsskapande arbetet med eleverna. De 

arbetar med grupper på olika sätt i förebyggande syfte och möter eleverna på andra 

arenor än i klassrummet. Det kan mycket väl vara så att fritidsledare/skolvärdar, 

eller annan liknande personalfunktion, skulle kunna ha en viktig roll på alla 

gymnasieskolor. 

 

Andra resurser som är möjliga att arbeta med är exempelvis 

”skolmormor/skolmorfar” och vilket några av grundskolorna i Borås Stad 

använder sig av. De har möjlighet att skapa relationer med eleverna på rasterna, 

vara förebilder och skapa trygghet för eleverna. Forskning visar på goda resultat 

(Boström, 2003).   
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Insatser 

 Insats 1: Utbildning av all personal om betydelsen av relationsskapande 

arbete och motiverande samtal.  

 Insats 2. Utökning av personella resurser som till exempel förstärkt 

elevhälsoteam, studiecoacher, fritidsledare och ”skolmormor/ skolmorfar”.  

 Insats 3. Implementering av idéer hämtade från projektet Plug In.  

Vem/vilka ska göra?  

 Insats 1. Respektive skolenhet alternativt gemensamt inom GVUF.  

 Insats 2. En ekonomisk fråga som, om det hamnar inom skolans befintliga 

budgetramar, blir en fråga för skolledningen i budgetarbetet men en fråga 

för GVUF om särskilda resurser kan tillföras från högre ort.  

 Insats 3. Ledning, pedagogisk personal samt elevhälsans personal vid varje 

skolenhet bör ta del av lärdomarna från projektet Plug In. Ansvaret för att 

införa nya arbetssätt och rutiner med anledning av nya insikter är 

skolledningens.  

Vilka resurser behövs?  

 Insats 1. Tid för ledning och skolpersonal att delta i utbildningsinsats. 

 Insats 2. Utökade resurser (pengar) eller omfördelning av befintliga 

(personella) resurser; inom skolenheten eller inom förvaltningen.  

 Insats 3. Tid för ledning och skolpersonal att delta i utbildningsinsats samt 

för implementering av nya rutiner. 

Tidsplan 

 Insats 1. Omgående. 

 Insats 2. Till höstterminens start 2019. 

 Insats 3. Omgående.  

Förväntat resultat 

 Insats 1. Ökad förståelse bland personalen om vikten av goda relationer för 

elevers studieresultat. 

 Insats 2. Eleverna upplever ökad trygghet och motivation vilket ger 

minskad skolfrånvaro och därmed större chans till fullföljda studier. 

 Insats 3. Eleverna upplever ökad trygghet och motivation vilket ger 

minskad skolfrånvaro och därmed större chans till fullföljda studier. 
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6.5 Minskad frånvaro 

Arbetet med att förhindra frånvaro startar med att främja närvaro. Rapporten 

”Redovisning av Skolverkets uppdrag om att genomföra verksamhetsnära insatser 

för att förebygga avhopp från gymnasieskolan” (2019-02-20) har genomförts i nära 

samarbete med Plug In vid GR Utbildning i Göteborg. Skolverkets rapport tar 

därmed sin utgångspunkt i de framgångsfaktorer som Plug In redan identifierat 

som närvarofrämjande, nämligen individbaserat arbetssätt, bemötande, samarbete, 

flexibilitet samt koll och uppföljning. Dessa faktorer ligger också i linje med tidigare 

forskning och beprövad erfarenhet, enligt Skolverkets rapport.  

 

Såväl rapporten som erfarenheterna från Plug In slår fast att ett aktivt 

uppföljningsarbete inom varje skola är en förutsättning för att kunna genomföra 

rätt insatser i rätt tid, det vill säga verksamma åtgärder i ett tidigt skede. Det handlar 

om att ha implementerat system, rutiner och tydliga handlingsplaner för främjande 

av närvaro men också för vilka åtgärder som ska vidtas i vilka steg när frånvaron är 

ett faktum.  

 

Täta och regelbundna avstämningar vad gäller såväl skolresultat som frånvaro är 

kärnan i arbetet med att främja närvaro och goda skolresultat. Den uppmärksamhet 

som eleven får vid ett sådant arbetssätt gynnar också det relationsskapande arbetet 

på skolan – eleven förstår att skolans personal bryr sig och inte har för avsikt att 

släppa taget.  

 

Vikten av en noggrann närvaro-/frånvarorapportering kan i sammanhanget inte 

nog understrykas. En ökande frånvaro är kanske den viktigaste indikatorn som 

visar att något håller på att hända – åtminstone är det sannolikt den tidigaste. Alltså 

är frånvarorapportering ett mycket viktigt instrument som måste tas på största 

allvar. Tidsfaktorn ska inte underskattas. Kanske viktigare än vad som görs är när 

det görs, det vill säga att reaktionen från skolan sker tidigt och i samarbete med 

vårdnadshavare, i den mån det finns. I ”Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro 

och agera.” (SOU 2016:94) fastslås också vikten av tidig upptäckt och tidiga 

insatser vid frånvaro men man påpekar också att det gäller all frånvaro, inte bara 

den ogiltiga. Även giltig frånvaro påverkar elevens möjlighet till måluppfyllelse och 

bör därför också vara föremål för uppmärksamhet.  

 

Ett gott bemötande och goda relationer till eleverna är den främsta 

närvarofrämjande faktorn. Med andra ord handlar mycket om förhållningssätt, hur 

var och en av oss som finns inom skolans hägn förhåller oss till våra elever. Det går 

dock inte helt att bortse ifrån att närvarofrämjande arbete och relationsskapande 

verksamhet tar tid, varför insatser som elevcoacher och utökad mentorstid kan göra 

stor skillnad. Utredaren i regeringsbetänkandet går till och med ett steg längre och 

föreslår att varje skolenhet bör ha en särskild funktion för regelbunden uppföljning 

av frånvaro på individ- och skolnivå i form av en särskilt utsedd person eller ett 

särskilt utsett team.  

 



 

23 

 

Övergången från grundskola till gymnasiet är för somliga elever ett vanskligt steg 

och för dessa elever är det viktigt att en särskild överlämning sker. Den nya skolan 

får härigenom möjlighet att ägna berörda elever extra uppmärksamhet, bland annat 

genom tidiga samtal. Lärarens roll i detta uppföljande arbete lyfts i 

regeringsbetänkandet fram som mycket viktig. 

 

Om det som inte får ske ändå sker så ska i alla fall ingen elev avbryta sina studier 

utan att ett avslutande samtal har ägt rum där någon form av utvärdering sker och 

där också en plan för den närmaste framtiden utformas. Det kan handla om 

överlämning till Arbetslivsförvaltningen/Jobb Borås eller ett nytt, inbokat möte 

med studie- och yrkesvägledaren på den avlämnande skolan – eller något annat. 

Det viktigaste är att det finns en plan med åtminstone någon fast, 

avstämningspunkt.  

 

För att ge tyngd åt detta arbete bör en förvaltningsgemensam handlingsplan 

utformas som tar sin början redan vid första, ogiltiga frånvarotillfället, och som är 

tvingande för alla skolenheter att följa.  
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Insatser  

 Insats 1. Noggrann frånvarorapportering/närvarokontroll vid varje 

lektionstillfälle.  

 Insats 2. Noggrann uppföljning av all frånvaro, såväl giltig som ogiltig, följt 

av snabbt agerande/tidiga insatser. 

 Insats 3. Tillförande av särskilda resurser som elevcoach, utökad mentorstid 

och/eller särskilt uppföljningsteam. 

 Insats 4. Särskilda överlämningar vid övergång från grundskola till 

gymnasieskola för elever i riskzonen för avbrott.  

 Insats 5. Avslutningssamtal vid studieavbrott där handlingsplan upprättas 

för kommande steg/insatser.  

 Insats 6. Fastställande av förvaltningsgemensamma rutiner vid skolfrånvaro 

i form av en handlingsplan som steg för steg beskriver vilka åtgärder som 

ska sättas in vid vilka tidpunkter och i vilka situationer.  

Vem/vilka ska göra det? 

 Insats 1. Skolenheten, i detta fall representerat av läraren i klassrummet. 

 Insats 2. Skolenheten, i detta fall representerat av personal på skolan som 

tilldelats uppdraget. 

 Insats 3. En ekonomisk fråga som, om det hamnar inom skolans befintliga 

budgetramar, blir en fråga för skolledningen i budgetarbetet en en fråga för 

GVUF om särskilda resurser kan tillföras från högre ort.  

 Insats 4. Skolenheterna, det vill säga avlämnande grundskola och 

mottagande gymnasieskola, i detta fall representerat av berörda mentorer 

och EHT-personal vid båda enheterna.  

 Insats 5. Skolenheten, i detta fall bland annat representerat av studie- och 

yrkesvägledaren men möjligtvis också ytterligare personal vid skolan.  

 Insats 6. GVUF. 

Vilka resurser behövs? 

 Insats 1. Utbildning. Lärare måste prioritera en noggrann, utförd 

närvarokontroll och inse vilka konsekvenserna blir om så inte sker.  

 Insats 2. Utbildning. All personal/särskilt utsedd personal på skolan måste 

snabbt reagera och agera vid skolfrånvaro och inse vilka konsekvenserna 

blir om så inte sker.  

 Insats 3. Utökade resurser (pengar) eller omfördelning av befintliga 

(personella) resurser; inom skolenheten eller inom förvaltningen.  

 Insats 4. Utbildning. Berörd personal på båda skolenheterna måste 

prioritera särskilda överlämningar för vissa elever och inse vilka 

konsekvenserna blir om så inte sker.  

 Insats 5. Utbildning. Berörd personal måste säkerställa att ingen elev slutar 

skolan obemärkt och att en plan upprättas tillsammans med eleven för den 

närmaste framtiden. 

 Insats 6. Utbildning/omvärldsanalys. Hur ser andra kommuners 

handlingsplan/åtgärdsplan ut när det gäller skolfrånvaro, vilka lärdomar kan 

Borås Stad dra? 
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Tidsplan 

 Insats 1. Omgående. 

 Insats 2. Omgående. 

 Insats 3. Till höstterminens start 2019. 

 Insats 4. Vid vårterminens överlämningar.  

 Insats 5. Omgående. 

 Insats 6. Till höstterminens start 2019.  

Förväntat resultat.  

 Insats 1. Korrekt underlag för rätt insatser i rätt tid.  

 Insats 2. Minskad skolfrånvaro, bättre studieresultat. 

 Insats 3. Ökad möjlighet att lyckas i uppdraget att minska skolfrånvaro och 

antalet studieavbrott. 

 Insats 4. Ökad möjlighet för eleven att fullfölja skolgången. 

 Insats 5. Återgång i studier.  

 Insats 6. Ökad möjlighet att lyckas i uppdraget och att minska skolfrånvaro 

och antalet studieavbrott.  
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6.6 Minska skolsegregationen  

Fördelningen av gymnasieprogram mellan de olika gymnasieskolorna i Borås är 

sådan att yrkesprogrammen huvudsakligen är förlagda till Viskastrandsgymnasiet 

samt Almåsgymnasiet, de högskoleförberedande programmen till 

Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet och introduktionsprogrammen till 

Björkängsgymnasiet. Språkintroduktionsprogrammet finns förvisso på samtliga 

skolor men i övrigt är avvikelserna från den nyss gjorda beskrivningen få. Denna 

uppdelning innebär också att Borås har en ”pojkskola” i form av 

Viskastrandsgymnasiet, en ”flickskola” i form av Almåsgymnasiet och en skola med 

enbart elever som inte klarat grundskolan och elever som är nyanlända.  

 

Det är en uppdelning av elever som knappast någon i Borås Stad kan vara vare sig 

nöjd med eller stolt över och arbetet med att luckra upp strukturen har också 

påbörjats. Behovet av ytterligare en gymnasieskola är fastställt och utredning pågår 

just nu hur en sådan utökning av den gymnasiala organisationen bäst ska 

genomföras. Om inte förr så i samband med detta bör givetvis fördelningen av 

program mellan skolorna ses över så att yrkesprogram, högskoleförberedande 

program och introduktionsprogram återfinns på varje skola. Som en direkt följd av 

detta får skolorna en mer heterogen elevgrupp såväl sett till kön som till etnisk 

bakgrund och studiemotivation.  

 

En stor del av eleverna på Björkängsgymnasiet bor i utsatta bostadsområden i 

Borås där andelen utlandsfödda är stor. Dessutom har över 90 procent av eleverna 

ett annat modersmål än svenska. Om eleven inte blir behörig till ett nationellt 

program är enda alternativet att gå om årskurs nio i grundskolan eller att fortsätta 

sin skolgång på Björkängsgymnasiet. 

 

På Björkängsgymnasiet finns således enbart elever som inte har fullföljt 

grundskolan; antingen för att de inte har klarat av att bli behöriga till gymnasiet 

eller för att de aldrig har fått chansen att gå i grundskolan, det vill säga de är 

nyanlända. Att dessutom vara boende i ett segregerat och socioekonomiskt svagt 

område skapar en låg motivation och en upplevelse av utanförskap. Ingen vill 

komma till Björkängsgymnasiet. Att vara elev på skolan är stigmatiserande och 

ungdomar väljer därför att inte påbörja sina studier över huvud taget. De väljer 

istället att stanna hemma utan sysselsättning. Avbrottsstatistiken är klart högre för 

dessa elever än för de som avbryter sina studier vid ett nationellt program (Unga i 

det kommunala aktivitetsansvaret, 2018) 

 

Eleverna upplever också att de inte lär sig svenska eftersom de inte är integrerade 

med ungdomar som har svenska som modersmål. På rasterna hör de många språk, 

men sällan det svenska, och pratar själva modersmålet med sina kamrater. (KAA-

rapporten) 
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Insats 

 Insats 1. Starta nationella program på Björkängsgymnasiet.  

 Insats 2. Tillse att samtliga gymnasieskolor i Borås har fler 

introduktionsprogram än språkintroduktion.  

 Insats 3. Gör en ny fördelning av gymnasieprogram mellan skolorna i Borås 

när ytterligare en gymnasieskola är ett faktum i Borås. 

Vem/vilka ska göra det? 

 Insats 1. GVUF. 

 Insats 2: GVUF. 

 Insats 3: GVUF. 

Vilka resurser behövs? 

 Insats 1. GVUF. Omfördelning av befintliga resurser inom GVUF. 

 Insats 2: GVUF. Omfördelning av befintliga resurser inom GVUF. 

 Insats 3: GVUF. Omfördelning av befintliga resurser inom GVUF. 

Tidsplan 

 Insats 1. GVUF. Läsåret 2020/21. 

 Insats 2: GVUF. Läsåret 2020/21. 

 Insats 3: GVUF. När ny gymnasieskola är på plats. 

Förväntat resultat 

 Insats 1. Björkängsgymnasiet blir en skola som kan vara ett alternativ för 

många elever och där eleverna också kan fortsätta på nationellt program om 

de önskar.  

 Insats 2: Fler elever vid introduktionsprogrammet får möjlighet att gå på en 

skola med nationella program där studiemotiverade elever finns som 

förebilder. 

 Insats 3. Elever får möjlighet att läsa det program de önskar på den skola de 

önskar. Statusskillnaden mellan stadens skolor minskar och skolorna har 

likartade, heterogena elevgrupper.  
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6.7 Community School  

Community School är ett begrepp för en skola som på ett medvetet och aktivt sätt 

väljer en kraftfull interaktiv samverkan med sin närmiljö. Översatt till svenska 

förhållanden skulle man kunna benämna den som en skola mitt i byn eller till och 

med som ett möjligheternas hus. Järvaskolan och Quadriceps är skolor i Sverige 

som ligger nära denna beskrivning (www.quadriceps.se).  

 

Den teoretiska bakgrunden tar sin utgångspunkt i skolutvecklingsteorin ”Effektiva 

framgångsrika skolor” inom vilken forskaren Lennart Grosin har varit en drivande 

kraft i Sverige. De ursprungliga tankarna är hämtade från Harlem, där Lorraine 

Monroe framgångsrikt drev en skola i denna anda, vilket hon har berättat om i sin 

bok ”Våga leda i skolan”.  

 

Det finns ett antal centrala begrepp i arbetet med en Community School. Det 

handlar om den ”heliga lektionen” som alltid börjar i tid, aldrig slutar i förtid, som 

alltid har ett kvalitativt innehåll och en tydlig, pedagogisk ledare. Det råder höga, 

positiva förväntningar på eleverna och goda relationer mellan lärare och elev. 

Tydliga regler och gemensamma värderingar är andra ledord. Det pedagogiska och 

sociala klimatet (PESOK) följs kontinuerligt upp genom olika undersökningar. En 

Community School tillämpar något som kallas hemmets läroplan (bilaga 3) vilken 

tydliggör vad hemmet kan bidra med för en lyckad skolgång, till exempel tillse att 

eleven sover, får mat, gör sina läxor och i allmänhet har en tydlig struktur att 

förhålla sig till, även hemma. Det förväntas dessutom av föräldrarna att de ska 

prata väl om skolan.  

 

För att lyckas med en Community School krävs ett salutogent förhållningssätt 

vilket innebär att arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och 

mening med fokus på faktorer som ger välbefinnande. Förhållningssättet 

genomsyrar all verksamhet och handlar om att inkludera, möta, se och bekräfta 

individen samt stötta individen att gå från att vara åskådare till att bli deltagare i sitt 

eget liv (Hälsans mysterium). Kulturen ska vara tillåtande och skapa förutsättningar 

för individens inflytande, engagemang och entreprenörsanda. 

 

Andra nödvändiga inslag är god samverkan med ett brett, rikt och tillgängligt 

föreningsliv som kan handla om kulturella och idrottsliga aktiviteter men också om 

mycket mer. I detta sammanhang kan till exempel studieförbunden spela en viktig 

roll. En god samverkan med näringslivet i området skulle kunna öka möjligheterna 

till sommarjobb och praktikplatser för områdets ungdomar.  

 

Sammantaget kan sägas att en Community School påverkar inte bara eleven och 

elevens familj gynnsamt utan får också ett positivt inflytande på hela närområdet, 

både vad gäller boende och övriga som är verksamma i stadsdelen. För att en 

Community School ska bli verklighet krävs engagemang inte bara från skolans sida 

utan också från förenings – och näringslivet i stadsdelen. Det är dock ett 

engagemang som kommer att löna sig för alla inblandade, på många olika sätt.  
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Insatser 

 Insats 1: Skapa en Community School i Borås. 

Vem/vilka ska genomföra insatsen 

 Insats 1. Grundskoleförvaltningen.  

Vilka resurser behövs?  

 Insats 1: En engagerad ledning för en skola i ett socioekonomiskt svagt 

område i Borås.  

Tidsplan 

 Insats 1. Implementering görs successivt under läsåret 2020/21. 

Förväntat resultat 

 Insats 1: Tydlig skolstruktur som förbättrar elevens måluppfyllelse. Fler 

kontakter mellan hem och skola vilket ökar möjligheterna till fullföljda 

studier. Föräldrar och övriga boende i området får en given plattform för 

möten och samtal vilket är hälsofrämjande. Fler människor får tillgång till 

ett rikt föreningsliv vilket gynnar såväl den enskilde som föreningarna.  
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7 Insikter och slutsatser 

Mot bakgrund av den forskning och de beprövade erfarenheter som arbetsgruppen 

tagit del av har vi kunnat urskilja några viktiga gemensamma drag och vi 

sammanfattar dem i nedanstående insikter, som också kan ses som slutsatser.  

 Ju tidigare en insats görs desto större effekt.  

 Relationer är en helt avgörande faktor för ungdomars studieresultat. Det 

handlar både om de relationer man har i skolan, med skolkamrater och 

personal, men även relationer utanför skolan med vuxna och vänner. 

 Starkt föräldraskap ger bättre skolresultat. 

 Samverkan mellan myndigheter och gemensamt fokus på målet ger ett 

effektivt arbetssätt.  

 Tydliga rutiner och gemensamma handlingsplaner där det tydligt framgår 

vad som ska göras när och vem som har ansvar för vad, gör att kommunen 

når fram till fler. Risken att någon elev faller mellan stolarna blir därmed 

mindre.  

 Skol- bostads- och övrig segregation ökar problemet med att ungdomar inte 

fullföljer sina studier. 

 Bredare insatser i god tid och i förebyggande syfte är viktigt. Det kan 

handla om att nå familjer, grupper av människor och hela bostadsområden. 

Att skapa goda relationer och positiva förväntningar på skolan i ett större 

perspektiv ger positiv effekt. 

 Den psykosociala hälsan i samhället, i synnerhet bland ungdomar, påverkar 

möjligheten att fullfölja sina studier. Psykosocial ohälsa, mobbing och 

utanförskap är viktiga bakgrundsfaktorer som påverkar skolgången.  

 Flexibla lösningar anpassade för den enskilda eleven får fler att fullfölja sina 

studier. 

 Utbildning med inslag av praktik ger bättre resultat. 

 

Insatser att börja med 

Arbetsgruppen har identifierat sju fokusområden med tillhörande insatser. Vi 

tycker att alla insatser är viktiga men förstår att allt inte kan genomföras omedelbart 

och på en och samma gång. Vi har därför gjort nedanstående urval av insatser, 

insatser som vi menar bör prioriteras. Några av dessa insatser kan genomföras på 

kort sikt och inom nuvarande verksamhet. Andra är fullt genomförbara (praktiskt 

och ekonomiskt) för Borås Stad om än på något längre sikt.  

 

 Skapa en för grundskolan och gymnasieskolan gemensam rutin för 

frånvarohantering, från första frånvarotillfället till eventuellt avbrott, 

med tydlig ansvarsfördelning. 

 Skapa en sammanhållen KAA-enhet med professioner från olika 

områden som tillsammans arbetar med de aktuella ungdomarna. 
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Enheten kan på sikt vidareutvecklas till en mötesplats för ungdomar där 

stöd och hjälp i ett bredare perspektiv erbjuds.  

 Se över hur gymnasieskolan kan göras mer flexibel för att fler 

ungdomar ska fullfölja sina studier. Onlineskola, lärcenter och flexibel 

skolstart är några av de insatser vi föreslår. 

 Utse en grundskola i ett socioekonomiskt utsatt område som får i 

uppdrag att påbörja processen att bli en Community School för att 

därigenom uppnå en större närhet mellan civilsamhället och skolan.  
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8 Bilagor  

 

Bilaga 1. Till 6.3. Onlineskola vid Angeredsgymnasiet i Göteborg 

Angeredsgymnasiet är en skola med ca 1000 elever där 94 procent av eleverna har 

annat modersmål än svenska. På skolan talas ca 60 olika modersmål. Hälften av 

eleverna har vistats kortare tid i Sverige än 4 år.  

 

Göteborgs stad har i cirka 10 års tid bedrivit Onlineskola på Angeredsgymnasiet 

där ungefär 80 procent av eleverna tar sig vidare till någon form av utbildning eller 

praktik. 40 procent går vidare till gymnasieskolans introduktionsprogram, 25 

procent till folkhögskola eller Komvux och 15 procent till arbete eller insatser via 

arbetsförmedlingen. De elever som utgör resterade 20 procent är till exempel elever 

som har återvänt till sitt hemland eller befinner sig under en längre tids medicinsk 

behandling. Onlineskolan samlar ca 60 deltagare och har ständig kö.  

 

Onlineskolan är en nätbaserad undervisningsform för ungdomar med problematisk 

skolfrånvaro, vanligen benämnd hemmasittare. Skolan möter eleverna på ny arena 

och på ett annat sätt än i traditionell skolundervisning. Onlineskolan har ingen 

förutbestämd läroplan och det finns inga formella krav på deadlines, kursmål och 

betyg. Undervisningen är individuellt anpassat och tar sin utgångspunkt i elevens 

egen ambition. Målet är att bryta elevens isolering och så småningom få eleven 

tillbaks till såväl en traditionell skolform som ett socialt sammanhang. 

Förhållningssättet är holistiskt; det är elevens helhetssituation som står i fokus och 

därför är samarbetet med andra aktörer såsom socialtjänsten och BUP viktigt. 

 

Inom Onlineskolan har man högre andel kuratorer än pedagoger. En 

utvecklingsledare/samordnare med kurators kompetens ansvarar för inskrivning av 

elever och gör en kartläggning så att en individuellt anpassad studieplan upprättas. 

Utvecklingsledaren gör också hembesök, håller kontakt med olika instanser och 

samordnar de olika insatser som görs för eleven. Utvecklingsledaren går dock inte 

in i någon behandlande process. För att bryta elevens isolering kan man lägga vissa 

aktiviteter i skolan, som till exempel prov, vid tillfällen då det inte finns några elever 

på skolan. 

 

Pedagogerna har kunskap inom distansmetodik, distanspedagogik, multimedia och 

IKT. Kommunikationen sker via nätet (Skype och Pingpong). Eleven läser ett 

ämne i taget och pedagogens uppgift är att se till att eleven lyckas med sina studier 

– det är viktigt att eleven får uppleva positivt resultat av sina ansträngningar. 

 

Verksamheten startades som ett testprojekt på eget initiativ och på 

Angeredsgymnasiets egen bekostnad i syfte att komma åt problematiken med 

hemmasittare. Onlineskolan ligger under gymnasieskolans introduktionsprogram 

där åtgärdsprogram måste upprättas. Eleven får CSN och busskort.  
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Det går inte att söka till Onlineskolan och den marknadsförs inte, istället håller man 

en låg profil för att inte attrahera skoltrötta elever. Onlineskolan är enbart till för de 

elever där skolan redan har gjort allt vad man kunnat för att få tillbaka eleven i 

ordinarie skolgång. Eleven får information om Onlineskolan via de ordinarie 

instanser som eleven har kontakt med, till exempel skolans elevhälsoteam och 

studie- och yrkesvägledare, BUP och socialtjänsten. Antagningen är restriktiv, inte 

minst beroende på begränsade personella resurser. Vid eventuell utskrivning är 

kontakt redan etablerad med den instans som ska fortsätta arbetet och kontakten 

med eleven. Eleverna är i snitt inskrivna på Onlineskolan i 15 månader. 

 

Vanligt förekommande orsaker till att ungdomen är elev på Onlineskolan är:  

 Psykiska och fysiska orsaker (depression, ångest) 

 Psykosociala orsaker (hemsituation) 

 Praktiska hinder (ung förälder, sitter på anstalt, komplex livssituation) 

 Negativa skolerfarenheter 

 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller personlighetsstörning 

 Separation av något slag som till exempel övergång från grundskolan till 

gymnasiet, föräldrars skilsmässa, förlust av tidigare klasskamrater) 

 Personlighetsdrag; elever som har för vana att skylla på andra 

 

Källa: anteckningar från arbetsgruppens möte med Patrik Gladh, rektor vid 

Onlineskolan samt Annicka Sandlind, utvecklingsledare Onlineskolan, 

https://www.youtube.com/watch?v=LCQnlqypc5s)  

 

Bilaga 2. Till 6.3. Nobelgymnasiet i Karlstad 

I Karlstad kommun finns verksamheten ”Not School” som med gott resultat 

vänder sig till hemmasittare. Syftet med verksamheten är att skapa en 

undervisningsform för de elever som på grund av olika omständigheter inte klarar 

av att helt eller delvis vara i den fysiska skolmiljön. Kravet för att bli antagen är just 

det faktum att man inte klarar av att studera på sedvanligt sätt.  

 

”Not School” är förlagd till Nobelgymnasiet och hör till introduktionsprogrammet. 

Eleverna behöver inte vara fysiskt närvarande i skolan om de inte vill vilket innebär 

att ungefär hälften av dem läser hemifrån på distans och den andra halvan är i 

skolan till viss del, beroende på vad individen klarar av.  

 

Alla elever har en individuellt anpassad studieplan. Skolan har gått ifrån 12 till 75 

elever på 7 år och fungerar som en sluss. Ungefär 90 procent klarar så småningom 

av att gå vidare till en annan skolform. 

(https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6621214) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=LCQnlqypc5s
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=6621214
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Bilaga 3. Till 6.7 Community School 

 

Hemmets läroplan  

 

Prata med barnen om skolan  

Fråga vad de gjort i skolan, vad de läst och vad de lärt sig. Passa gärna på när det är 

lite lugnt hemma. Föräldrarna är de viktigaste vuxna för barnen. Om du visar 

intresse för skolan så blir den viktig också i barnens ögon.  

 

Hjälp barnen organisera sitt skolarbete  

Ta reda på om de har läxor eller prov. Hjälp till med tidsplaneringen så att det finns 

ordentligt med tid att göra läxorna och förbereda prov.  

 

Hjälp till med läxorna  

Ta inte över läxorna även om det skulle gå fortare. Barnet ska själv pröva att göra 

läxorna. En vits med läxor är att de vuxna visar att de tror att barnen kan klara av 

en uppgift och ta ansvar själva. Förhör gärna läxor.  

 

Berätta om dina kunskaper och erfarenheter  

Vidga barnens vyer genom att berätta om det du varit med om och kan. Skolan har 

sin del och du har din. Barn och ungdomar är intresserade av att få höra om dina 

erfarenheter. Dock vill man inte höra dem om och om igen, eller inledningar som 

"när jag var i din ålder...".  

 

Läs, skriv, räkna och prata med barnen  

Läsningen är den viktigaste kunskapen. Läsningen är nödvändig för resten av 

skolarbetet. Även mattetal presenteras ofta med text. Läs för dina barn och låt dem 

läsa för dig. Gå på biblioteket och låna. Se till att det finns böcker hemma. Det 

spelar inte särskilt stor roll vad de läser, huvudsaken är att de läser. Tänk på att 

prata mycket med ditt barn. Stressade föräldrar, ökat TV-tittande och datorspel kan 

bidra till ett sämre språk.  

 

Intressera er för barnens fritidsintressen  

Föräldrar till barn som det går bra för i skolan är också mer intresserade av barnens 

fritid och framtid, menar forskarna. Barn vill och behöver bli sedda.  

 

Gör saker tillsammans på fritiden  

Barn och ungdomar behöver vara för sig själva men de behöver också göra saker 

tillsammans med föräldrarna. Gör gärna överenskommelser när det ska ske, 

framförallt när det gäller tonåringar. Titta på TV tillsammans och tala om vad du 

tycker är bra. Ungdomskulturen är inte allt - det finns andra värderingar!  

 

Visa ditt intresse för barnets framtid  

Hur det ska gå för ens barn bekymrar alla föräldrar. Visa att du bryr dig om på ett 

positivt sätt.  
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Håll kontakt med skolan om hur det går för ditt barn  

Under utvecklingssamtal kan du få reda på vad ditt barn kan och om det är något 

barnet behöver jobba extra med.  

 

Besök skolan  

Vi uppskattar att föräldrar intresserar sig för hur vi arbetar i skolan. Genom att 

komma på besök visar du att skolan är viktig.  

 

Var går tjatgränsen?  

Som förälder måste man ha stort tålamod med sig själv. Försök göra 

överenskommelser med ditt barn. Ställ gärna frågor till ditt barn där du efterlyser 

deras inställning till problemet och hur de vill lösa olika frågor. Ofta får man bra 

svar.   
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9 Läs mer  

Utredningar och rapporter 

 10 orsaker till avhopp (Ungdomsstyrelsen 2013:2) (MUCF) 

 #jagmed  

#jagmed är ett projekt som riktar sig till ungdomar mellan 15 och 24 år 

som har hamnat, eller riskerar att hamna i utanförskap på grund av att de 

inte påbörjar eller fullföljer sina gymnasiestudier. 

www.regionostergotland.se/jagmed/ 

 Arbeta med kommunernas aktivitetsansvar (Skolverket) 

www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-

arbetet/inspiration-och-reportage/arbeta-med-kommunernas-

aktivitetsansvar 

 Att motverka studieavbrott är en viktig del i arbetet med att förebygga 

utanförskap. 

webbutik.skl.se/sv/artiklar/skola/index.html 

 Att motivera ungdomar tillbaka till utbildning (Skolinspektionen) 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-

rapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/att-

motivera-ungdomar-tillbaka-till-utbildning/  

 Bra plattform med många rapporter om framgångsfaktorer för att 

förebygga studieavbrott. Plug In 2.0 

http://www.pluginnovation.se 

 De nyanlända eleverna är experter på sin situation 

pedagog.stockholm.se/nyanlanda/de-nyanlanda-eleverna-ar-experter-pa-

sin-situation/ 

 Det går att minska studieavbrotten på gymnasiet (SKL) 

skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/sklssatsningarutve

cklaskolan/pluginminskarstudieavbrottenpagymnasiet/detgarattminskastudi

eavbrottenpagymnasiet.11559.html 

 Det hade kostat lite att förebygga en misslyckad skolgång 

www.forskning.se/2016/05/30/det-hade-kostat-lite-att-forebygga-en-

misslyckad-skolgang/ 

 Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar (SOU 2017:9) 

www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2017/02/sou-20179/ 

 Det stora steget. Delrapport om ungas övergång från skola till arbetsliv. 

(MUCF 2017a) 

 Effektiva åtgärder för att förebygga avhopp (Skolverket) 

www.skolverket.se/om-

oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2019-03-01-effektiva-

atgarder-for-att-forebygga-
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avhopp?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_me

dium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev 

 En gymnasieutbildning för alla 

www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/02/en-

gymnasieutbildning-for-alla/ 

 En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och 

fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) 

www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2016/10/sou-201677/  

 Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle (SOU 2019:4) 

www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2019/01/sou-20194/ 

 För unga med unga. Handbok i att integrera de unga i verksamheten. 

(MUCF 2017b) 

 Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar (Skolverket) 

 Råden handlar om hur hemkommunen bör hantera sitt aktivitetsansvar för 

ungdomar som inte har fyllt 20 år. 

www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2016/kommunernas-

aktivitetsansvar-for-ungdomar?id=3573 

 Många intressanta rapporter med olika aspekter av ungdomar, skola, 

inträdet arbetsmarknaden, avhopp och dess orsaker m.m (MUCF) 

www.mucf.se/publikationer/kategori/ungdomspolitik 

 Planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola. (SOU 

2018:01) 

www.sou.gov.se/planeringdimensionering 

 Projekt minskade avhoppen från gymnasiet 

skolvarlden.se/artiklar/projekt-minskade-avhoppen-fran-gymnasiet 

 Projekt Vuxenstöd vid övergång mellan grundskolan och gymnasieskolan i 

Göteborg 

www.pluginnovation.se/projektet/projektverkstader/overgangsstallet-  

 Resultat av projektet studiecoacher (2019) 

 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) 

www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2017/01/sou-201694/ 

 Starta utvecklingsarbete för att förebygga avhopp från gymnasieskola 

(Skolverket) 

www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/extra-stod-

till-elever/forebygg-avhopp-i-gymnasiet-stod-till-rektor-och-huvudman  

 Studieavbrott, en fråga om konsekvenser långt utanför klassrummet; (Plug 

In 2.0 & SKL) 

 Synligt lärande - Lärarnas pedagogiska skicklighet och deras återkoppling 

till eleverna är centralt för elevernas skolresultat (SKL) 
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skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/forskning/synligtl

arande.2166.html 

 Studieavbrott - En fråga med konsekvenser långt utanför klassrummet 

(SKL) 

webbutik.skl.se/sv/artiklar/skola/index.html 

 Tre år med insatsen CAP-grupper på Rosengårdsskolan 

muep.mau.se/handle/2043/12113 

 Undervisning med flexibel timplan - resultat, arbetssätt och bedömningar 

(SKL) 

webbutik.skl.se/sv/artiklar/skola/index.html 

 Uppdrag om att genomföra verksamhetsnära insatser för att förebygga 

avhopp från gymnasieskolan (Skolverket) 

www.skolverket.se/publikationsserier/regeringsuppdrag/2016/uppdrag-

att-forebygga-avhopp-fran-gymnasieskolan?id=3640 

 Ungdomsperspektiv DUA Sundsvall. Tema: Det kommunala 

aktivitetsansvaret. 

sundsvall.se/wp-content/uploads/2016/09/Ungdomsperspektiv-inom-

DUA-Sundsvall-tema-KAA.pdf 

 Ung idag-2017, en fördjupad studie av ungas levnadsvillkor. (MUCF) 

 Unga i det kommunala aktivitetsansvaret, från december 2018 (Borås Stad) 

 Uppdrag att förebygga avhopp från gymnasieskolan (Skolverket) 

www.skolverket.se/publikationsserier/regeringsuppdrag/2016/uppdrag-

att-forebygga-avhopp-fran-gymnasieskolan?id=3640 

 Vårt gemensamma ansvar – ungdomar som varken studerar eller arbetar, 

Statens offentliga utredningar (SOU 2018:11) 

www.regeringen.se/remisser/2018/09/remiss-av-sou-sou-201811vart-

gemensamma-ansvar--for-unga-som-varken-arbetar-eller-studerar/  

 

Förkortningar 

MUCF = Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

SKL = Sveriges kommuner och landsting 

SOU = Statens offentliga utredningar 
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1.  Sammanfattning. 

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv 

med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. I Borås finns det skillnader i livsvillkor mellan olika 

befolkningsgrupper och skillnaderna ökar. Barn som växer upp i ekonomiskt resursstarka hem 

med föräldrar som har lång utbildning är väl rustade för framtiden. De får oftast själva en lång 

utbildning och därmed bättre livsvillkor, hälsa, välbefinnande, inkomster och längre 

medellivslängd. För att uppnå en jämlik hälsa behöver tyngden läggas på insatser tidigt i barnens 

liv. Det är under barn- och ungdomsåren som förutsättningarna för resten av livet skapas. 

 

För att synliggöra socioekonomiska skillnader mellan olika bostadsområden och förskolor, 

grundskolor och gymnasieskolor skapade analysgruppen ett socialt index. Det är samma 

statistiska urval som grundskolan använder till sin resursfördelningsmodell och bygger på att 

förutsäga sannolikheten att en elev inte når gymnasiebehörighet och/eller saknar två eller fler 

slutbetyg i årskurs 9. Som väntat fick områden på Hässleholmen och Norrby de högsta indextalen 

tillsammans med områden som Alideberg, del av Göta och del av Kristineberg1. Analysgruppen 

samkörde hälsoenkätens2 resultat med socialt index, uppdelat på skolor. Det visade sig att unga 

på skolor med högt socialt index i lägre utsträckning litar på andra. Däremot fanns det inget 

samband mellan socialt index och trivsel i skolan, trivsel med livet i allmänhet och självskattad 

hälsa. Detta kan vara en indikation på att kommunens kompensatoriska arbete fungerar 

utjämnande. 

 

Bland unga i Borås har vi identifierat ett par särskilt utsatta grupper som i högre grad upplever 

otrygghet och ohälsa. Det är unga som i LUPP-enkäten3 uppger annan sexuell läggning än 

heterosexuell och personer med funktionsnedsättning. De svarar i väsentligt högre grad att de är 

otrygga, utsätts för våld och kränkningar samt upplever psykosomatiska symtom.  

 

Kartläggningen av insatser visar på en mångfald av insatser på olika preventionsnivåer. Tydligare 

styrning mot ett mer samordnat och systematiskt arbete med de främjande och förebyggande 

insatserna behövs. Det skulle öka effekten och säkerställa att de som har störst behov har bäst 

tillgång till insatserna samt att barnets rättigheter tillämpas bättre. I arbetet kring enskilda 

individer föreslår analysgruppen att all samverkan utanför den egna förvaltningen utgår från och 

benämns som samordnad individuell plan (SIP). 

 

Det finns ett stort antal samverkansstrukturer kring barn och unga 0-19 år. De har tillkommit på 

olika grunder och har i flera fall otydliga uppdrag. För att stärka arbetet kring barn och unga krävs 

tydliga mål och uppdrag kring samverkan. Även inom Närvårdssamverkan behöver det göras ett 

omtag för att tydliggöra mål, uppdrag, ansvar och befogenheter.  

 

Analysgruppen har varit tvärsektoriellt sammansatt med olika professioner från olika 

förvaltningar. Det har varit ett intressant uppdrag och har resulterat i många spännande 

diskussioner och reflektioner. Gruppen beskriver en lärande miljö där de olika professionerna 

deltagit aktivt och delat med sig av sina kunskaper. Detta arbetssätt skulle med fördel kunna 

användas i fortsättningen. Med tanke på den korta projekttiden har vi i samverkan tagit fram en 

del resultat som kan ligga till grund för det fortsatta arbetet med Socialt hållbart Borås.  

                                                           
1 100 är utgångspunkten. Områden med högst index såsom Hässleholmen, Norrby, Alideberg, Göta och Kristineberg har index 
mellan 149-226. Lägst index har Hestra med 49. 
2 Hälsoenkäten 2017, genomförs vartannat år i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. 
3 LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
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2.  Inledning.  

 

Beskrivning av uppdraget. 
Uppdraget för analysgruppen har varit att göra en fördjupad kartläggning av Boråsarnas 

livsvillkor och lyfta fram sambandet mellan socioekonomiska faktorer och livsvillkor. Dessutom 

skulle vi kartlägga skillnader i livsvillkor i olika geografiska områden och för särskilt utsatta 

och/eller diskriminerade grupper. Kartläggningen av pågående insatser och samverkansstrukturer 

skulle uppfylla fyra kriterier: 

- Med fokus på insatser för att kompensera för skillnader i livsvillkor 

- Mot målgruppen 0-19 år 

- Som är evidensbaserade (forskning eller beprövad erfarenhet, utvärderingar) och har 

dokumenterat goda effekter. 

- Sker i samverkan mellan förvaltningar/ andra huvudmän/ föreningar/ organisationer/ 

näringsliv 

 

Identifiering av målgrupp och avgränsningar. 
I kartläggningen har vi identifierat insatser och samverkansstrukturer som syftar till att främja 

goda livsvillkor hos målgruppen 0-19 år. Som exempel på sådana insatser kan nämnas insatser 

som riktas till föräldrar såsom föräldraskapsstöd eller utbildningar till professionella vilka syftar 

till att stärka målgruppen. 

   

Kortfattad beskrivning av hur gruppen arbetat och vilka som medverkat. 
I analysgruppen har följande personer medverkat: 

Eva Andreasson, Stadsledningskansliet  

Joakim Cannerfors, Grundskoleförvaltningen 

Jonas Wieszkos, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Kristina Nyberg Smahel, Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

Agneta Kettil, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

Lena Wallengren, Kulturförvaltningen 

Margareta Andersson, Förskoleförvaltningen  

Susanne Sprigg, Sociala Omsorgsförvaltingen  

Tina Brodin, Fritids- och folkhälsoförvaltningen  

Hans Johansson, Arbetslivsförvaltningen 

Susanne Carlsson, Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

Malin Yderhag, Stadsledningskansliet, har varit adjungerad vid ett par möten. 

 

Inom gruppen identifierade vi från början två spår, ett kartläggningsspår och ett statistikspår. Vi 

påbörjade därför arbetet i två grupper. Därefter har gruppen haft arbetsmöten vid sju tillfällen, 

varav en heldag, för att i bred samverkan ta fram underlag och analysera dem. Att analysgruppen 

varit tvärsektoriellt sammansatt med olika professioner har resulterat i många spännande 

diskussioner och reflektioner. Gruppen beskriver en lärande miljö där de olika professionerna 

deltagit aktivt och delat med sig av sina kunskaper.  
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3. Hur ser livsvillkoren ut i Borås?  

 

Bakgrund. 

Den nationella kommissionen för jämlik hälsa definierar ojämlikhet i hälsa som systematiska 

skillnader i hälsa mellan samhällsgrupper med olika social position. De menar att skillnaderna är 

påverkbara redan idag. Oftast brukar vi tala om dessa skillnader som sociala skillnader därför att 

de är kopplade till hur hälsan är fördelad i olika sociala grupper. Kommissionen menar att vi i 

behöver se samspelet mellan individer och samhälle. Individen har ansvar för sin egen hälsa inom 

ramen för sitt beslutsutrymme, medan det allmänna har ansvar för att människor får ett rimligt 

beslutsutrymme. De insatser som ska göras behöver vara såväl universella som riktade mot 

grupper och individer.  

 

Barn som växer upp i ekonomiskt resursstarka hem med föräldrar med lång utbildning är väl 

rustade för framtiden. De får oftast en längre utbildning, bättre livsvillkor, hälsa, välbefinnande, 

inkomster och längre medellivslängd, än de som växer upp i resurssvaga hem. För att utjämna 

skillnaderna behöver tyngden läggas på insatser tidigt i barnens liv. Det är under barn- och 

ungdomstiden som förutsättningarna för resten av livet skapas. Stödjande och lyhörda föräldrar 

som förmår ge barnet en god fostran är ett barns främsta skyddsfaktor. Därför är det viktigt att 

föräldrar och andra vuxna ges förutsättningar att vara barnets främsta resurs. För att stimulera 

barns utveckling är förskola, skola och fritidsaktiviteter viktiga. Förskola, skola och en 

meningsfull fritid kan kompensera för det som föräldrar och andra viktiga vuxna inte förmår. I 

Borås 2025 är ett av målområdena att stadens vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att 

barn och unga ska få goda uppväxtvillkor.  

 

Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Det innebär en större skyldighet och en 

ökad möjlighet för myndigheter att sätta barnens rättigheter i fokus. Att barnkonventionen blir 

lag innebär inga nya rättigheter för barn men barnens rättigheter får högre status och kommer ha 

samma status som andra svenska lagar.  

 

Beskrivning av skillnader i livsvillkor på olika geografiska områden. 
Andelen med eftergymnasial utbildning i Borås fortsätter att öka någon procentenhet varje år. I 

åldersgruppen 25-34 år hade 49 procent av kvinnorna och 35 procent av männen en 

eftergymnasial utbildning 2017. Det är något lägre än riket. Förhållandet är detsamma i 

åldersgruppen 35-54 år. Det finns skillnader mellan områdena i staden gällande eftergymnasial 

utbildning, där Sandhult hade den högsta andelen med 47 procent och Norrby stadsdel den lägsta 

med 22 procent4. 

 
Att ha ett arbete är av central betydelse. På individnivå betyder ett arbete bättre ekonomiska 

förutsättningar och en vardag som bidrar till delaktighet och meningsfullhet. För samhället i stort 

betyder en hög förvärvsfrekvens ett högt skattetryck som kan finansiera välfärdstjänsterna. 2016 

hade 85 procent av boråsarna i åldern 35-54 år ett arbete. Högst förvärvsfrekvens fanns i 

Dalsjöfors, Fristad och Sandhult med 92 respektive 93 procent. Lägst andel i Norrby stadsdel och 

Hässleholmen, med 53 respektive 65 procent. 2018 var 3,1 procent av unga i åldern 18-24 år 

öppet arbetslösa i Borås och på Hulta var åtta procent av kvinnorna öppet arbetslösa5. 

                                                           
4 Borås Stads Välfärdsbokslut 2018. 
5 Borås Stads Välfärdsbokslut 2018. 

 



7 

 

 

Ekonomin har betydelse för individers och familjers möjligheter att kontrollera och styra sina 

livsvillkor. Ensamstående med barn har oftare en sämre ekonomisk situation än sammanboende 

med barn, även personer med utländsk bakgrund har oftare lägre inkomster än svenskfödda. Det 

finns skillnader i medelinkomst mellan Norrby stadsdel som har lägst med 158 100 kr och 

Sandhult högst medelinkomst med 340 000 kr6. 

 

Det ekonomiska biståndet är ett skyddsnät tillhandahållet av samhället. När en individ går från 

bidragsberoende till egen försörjning gynnar det inte bara den enskilda individen och dennes 

familj, utan också samhället. I Borås är skillnaderna mellan geografiska områden stor när det 

gäller andelen personer 20 år och äldre som har ekonomiskt bistånd7.  

  

Trygghet påverkas av en rad faktorer. Det handlar bland annat om faktorer som tillit till samhället 

och andra människor, om individers egen känsla av kontroll och tro på sin egen och andras 

förmåga att förhindra brott. Trygghet är en sammansatt företeelse som avspeglar en individs 

upplevelse av sin egen säkerhet. Upplevelsen inbegriper värderingar, erfarenheter, sociala 

förutsättningar och det fysiska rummets utformning. I Borås anger 28 procent av den vuxna 

befolkningen (16-84 år), i den nationella enkäten Hälsa på lika villkor, att de avstår från att gå ut 

ensamma. Trenden över tid är negativ och Borås har en högre andel otrygga än i riket.  

 

I Hälsa på lika villkor svarar befolkningen även på frågan om socialt deltagande. Med lågt socialt 

deltagande menas de som inte deltar i någon eller endast en aktivitet (av typen möten, bio/teater, 

sporttillställning eller större släktsammankomst) per år. I Borås rapporterar drygt 30 procent av 

befolkningen i åldersgruppen 65-84 år ett lågt socialt deltagande.  

 

I riket har den återstående medellivslängden vid 30 års ålder ökat mest för gruppen med 

eftergymnasial utbildning. Det skiljer sex år i återstående medellivslängd mellan de som har 

eftergymnasial utbildning och de som har förgymnasial utbildning. I Borås är medellivslängden 

84,4 år för kvinnor och 80,4 år för män8. Analysgruppen har identifierat ett behov av att ta fram 

återstående medellivslängd i Borås på geografiskt områden, utbildningsnivå och hushållstyp. 

Borås ligger ofta i nivå med riket. Därför kan vi med nuvarande förutsättningar anta att 

medellivslängden även i Borås påverkas av om man har en högre eller lägre utbildningsnivå och 

är sammanboende eller ensamstående.  

 

Barn och ungas livsvillkor. 

I den internationella enkäten Skolbarns hälsovanor9 konstateras att flesta elever i åldrarna 11, 13 

och 15 år i Sverige är tillfreds med livet och skattar sin hälsa som god. Däremot är utvecklingen 

oroande när det gäller trivsel i skolan och elevernas psykiska hälsa. Många har återkommande 

psykiska och somatiska besvär såsom irritation, dåligt humör, svårt att sova, huvudvärk eller ont i 

magen. År 2017/18 uppgav 52 procent av de 13-åriga flickorna och 28 procent av de 13-åriga 

pojkarna att de hade haft minst två besvär mer än en gång i veckan. Bland de 15-åriga flickorna 

var andelen 62 procent och bland pojkarna 35 procent. Flickor och pojkar upplever i stort sett 

samma grad av socialt stöd från familjen, men högre andel av flickorna uppger att de får socialt 

stöd av sina vänner. Trivseln i skolan har minskat sedan förra undersökningen och den 

                                                           
6 Borås Stads Välfärdsbokslut 2018. 
7 Borås Stads Välfärdsbokslut 2018. 
8 Kolada, en databas med nyckeltal för kommuner och regioner. 
9 Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017-2018, Folkhälsomyndigheten. 2019. 
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självrapporterade skolstressen har ökat för flickorna i samtliga åldersgrupper och för de 15-åriga 

pojkarna.  

 

Barn och unga i Borås. 

Förskolan har långsiktiga positiva effekter på barns lärande och utveckling. Studier har visat att 

förskolan har socioekonomiskt utjämnande effekter genom att barn från resursfattiga familjer 

drar störst nytta av att vistas i förskolan. I Borås ökar andelen barn som är inskrivna i förskolan 

över tid. Högst andel inskrivna barn har Sandhult med 87,6 procent och lägst andel har Sjöbo 

med 66,5 procent10.  

 

Det är det en rättighet för barn och unga att känna delaktighet och inflytande över sitt eget liv 

och i samhället. I hälsoenkäten11 mäts ungas inflytande med några frågor. På frågan om vilka 

möjligheter ungdomarna ansåg sig ha att framföra sina åsikter till de som bestämmer i 

kommunen, svarade ungefär en fjärdedel av eleverna att de hade mycket eller ganska stora 

möjligheter till detta. Fler pojkar än flickor uppger att de har möjlighet att framföra sina åsikter.  
 

Barn som växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll löper större risk för ohälsa, både psykisk och 

fysisk. För barnen infinner sig också ofta en känsla av skam och utanförskap, vilket leder till dålig 

självkänsla och en sämre prestation i skolan. Andelen barn i Borås som växer upp i ekonomiskt 

utsatta hushåll har minskat under de senaste åren och den fortsätter att minska. Dock skiljer det 

drygt 20 procentenheter mellan barn som utländsk bakgrund eller svensk bakgrund som växer 

upp i ekonomiskt utsatta hushåll12. 

 

  Andel barn med Andel barn med 

  utländsk bakgrund svensk bakgrund 

2014 26,7  3,4  
2015 26,0  3,0  
2016 22,8  2,5  
 
Tabell 1. Andel barn 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll. 

 

Att läsa är viktigt för språkutvecklingen och läsning av lite längre texter lär oss tänka snabbare 

och bli mer analytiska. Böcker är en väg in i språket och ger en bättre kontroll över livet. I Borås 

är trenden över tid negativ när det gäller antal barnbokslån för åldern 0-17 år i kommunala 

bibliotek. Även andelen barn 7-15 år som deltar i musik- eller kulturskola minskar också över 

tid13. 

 

De flesta unga i Borås skattar sin hälsa som god eller mycket god. Trenden över tid är dock 

negativ för både eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. Trots att de flesta unga 

uppskattar att sin hälsa som god, upplever en fortsatt hög andel olika typer av psykosomatiska 

besvär. Fler flickor än pojkar rapporterar nedstämdhet, magont, oro och att de har svårt att 

somna14. Jämförelser bakåt i tiden visar att trenden är stabil.  

                                                           
10 Borås Stads Välfärdsbokslut 2018. 
11 Hälsoenkäten 2017, genomförs vartannat år i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. 
12 Borås Stads Välfärdsbokslut 2018. 
13 Kolada, en databas med nyckeltal för kommuner och regioner. 
14 Hälsoenkäten 2017, genomförs vartannat år i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. 
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Bild 1. Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2017 andel i procent. 

 

I hälsoenkäten ställs även frågan om man har blivit utsatt för mobbning i skolan under de senaste 

månaderna. Trenden har varit relativt stabil med drygt 10-15 procent som uppger att de varit 

utsatta en eller flera gånger. Högst andel är det i Viskafors där 30 procent av eleverna i årskurs 8 

uppger att de har utsatts en eller flera gånger. I flera utav de nio nätverken för barn och unga 10-

16 år vittnar rektorer och enhetschefer om att trakasserier och kränkningar på framför allt sociala 

medier ökat i deras elevgrupper den senaste tiden. Detta är något som behöver tas på största 

allvar.   

 

Att ha någon vuxen i sin närhet man kan vända sig till är viktigt för barns och ungas utveckling. 

Andelen elever i årskurs 8 som har någon vuxen i sin närhet de kan prata med har tidigare 

minskat över tid, nu verkar minskningen ha stannat av. Framför allt är det pojkarnas andel som 

har ökat sedan föregående mätning. Både när det gäller eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på 

gymnasiet finns det skillnader mellan olika geografiska områden15.  

 

Att vara delaktig i en förening är hälsofrämjande på flera sätt. Dels ger det en inblick i demokrati, 

ett starkare socialt nätverk och möjlighet till en aktiv fritid. Drygt 60 procent av eleverna i årskurs 

8 uppgav att de var medlemmar i en förening. I områdena varierar andelen medlemskap över tid. 

Högst andel som var medlem i en förening i årskurs 8 fanns i Sandhult med 75 procent och lägst 

andel i Norrby med 43 procent, en skillnad på drygt trettio procentenheter16. 

 

  Åk 8   Åk 1 gy   

  Pojkar Flickor Pojkar Flickor 

2013 66 61 53 42 

2014 69 62 55 48 

2015 63 62 54 47 

2017 63 57 49 46 

Tabell 2. Medlem i förening i Borås, andel i procent. 

 

Föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar en roll för hur väl eleven lyckas nå behörighet till 

gymnasiet. I Borås var 80 procent av pojkarna och 86 procent av flickorna behöriga till 

                                                           
15 Hälsoenkäten 2017, genomförs vartannat år i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. 
16 Hälsoenkäten 2017, genomförs vartannat år i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. 
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yrkesprogram 2018. En femtedel av Borås pojkar i årskurs 9, dvs. cirka 130 individer, klarade inte 

av behörighetskraven för att komma in på gymnasiet17. Skolan har huvudansvaret för att skapa 

goda studieresultat men en misslyckad skolgång är en komplex problematik där flera av 

samhällets aktörer kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att fullfölja 

grund- och gymnasieutbildning. 

 

Att känna sig trygg i skolan borde vara lika självklart som att vuxna känner sig trygga på sin 

arbetsplats. Ändå känner sig drygt en av fyra i årskurs 8 och en av fem i årskurs 1 på gymnasiet 

otrygga i skolan18.  

 

Bland eleverna i årskurs 8 saknar 46 procent av pojkarna och 57 procent av flickorna tillit till 

andra. I årskurs 1 på gymnasiet är siffrorna ännu högre, 56 procent av pojkarna och 63 procent 

av flickorna19. Forskning visar att generell tillit till människor är en undervärderad och potentiellt 

betydelsefull faktor för hälsa och livslängd.  

 

 

Beskrivning av särskilt utsatta eller diskriminerade gruppers livsvillkor i Borås. 
 

Bakgrund. 

Hälsan är ojämlikt fördelad i befolkningen. Det finns grupper i befolkningen som har sämre 

förutsättningar för god hälsa och kan sägas vara särskilt utsatta. Personer med 

funktionsnedsättning har genomgående sämre livsvillkor, sämre levnadsvanor och sämre hälsa 

jämfört med personer utan funktionsnedsättning. I riket uppger 42 procent bland personer med 

funktionsvariationer att hälsan är god medan motsvarande andel för övriga befolkningen är 82 

procent20. Personer med funktionsnedsättning står för en fjärdedel av alla inskrivna på 

Arbetsförmedlingen. De har även genomgående lägre inkomster. 

 

Omkring en femtedel av Sveriges befolkning består av personer som är födda i ett annat land. 

Utrikes födda bedömer sin hälsa som sämre än inrikes födda. En förklaring kan vara att de har 

lägre utbildningsnivå. Migrationens inverkan på folkhälsan i Sverige är oklar. Dock finns 

indikationer på att ungefär en tredjedel av flyktingarna i Sverige lider av någon form av psykisk 

ohälsa såsom hög nivå av stress, posttraumatiskt stressyndrom och depression. Migrerade barn 

och ungdomar är särskilt utsatta.  

 

Homosexuella, bisexuella och transpersoner rapporterar genomgående sämre livsvillkor och 

sämre psykisk hälsa i jämförelse med heterosexuella. Att någon gång ha övervägt att ta sitt liv är 

dubbelt så vanligt hos homo- och bisexuella som hos heterosexuella. HBTQ-personer är även i 

högre grad utsatta för diskriminering och negativt bemötande. 

 

De fem nationella minoriteterna i Sverige är en heterogen grupp med olika hälsobehov. 

Kunskapsunderlaget är begränsat eftersom det finns uppenbara etiska och integritetsmässiga 

problem med att registrera etnisk tillhörighet. Rapporten ”Hur mår Sveriges nationella 

minoriteter?” visar att det finns en bristande kunskap hos majoritetsbefolkningen och 

myndigheterna om minoriteterna, deras kultur, rättigheter och hälsosituation. Det finns också 

                                                           
17 Skolverket, Siris 
18 Hälsoenkäten 2017, genomförs vartannat år i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. 
19 Hälsoenkäten 2017, genomförs vartannat år i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. 
20 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete. SOU 2016:55. 



11 

 

utmaningar i form av diskriminering, utanförskap och arbetslöshet. Det är även tydligt att 

hälsoproblemen är olika bland olika minoritetsgrupper21. 

 

Särskilt utsatta unga i Borås. 

Bland unga i Borås har vi identifierat ett par särskilt utsatta grupper som i högre grad upplever 

otrygghet och ohälsa. Det är unga som i LUPP-enkäten22 uppger annan sexuell läggning än 

heterosexuell och personer med funktionsnedsättning. De svarar i väsentligt högre grad att de är 

otrygga, utsätts för våld och kränkningar samt upplever psykosomatiska symtom. Då antalet ändå 

är relativt litet går det dock inte att bryta ner statistiken ytterligare, men den samlade bilden visar 

tydligt att dessa grupper är särskilt utsatta. 

 

Analysgruppen har även inhämtat erfarenheter från handläggare i socialtjänst, personliga ombud 

och arbetsmarknadshandläggare, vilka möter unga i utsatta situationer. De uppger att många av 

personerna har någon form av psykisk ohälsa och dålig tillit till vuxna. Vidare kommer de från 

områden med dåliga förebilder och negativt umgänge. I familjer med trångboddhet, finns sämre 

möjligheter för studier. Flera unga är stressade av lära sig ett nytt språk och behöva ta igen 

missade studier. Även skolavhopp på grund av mobbning och utanförskap lyfts. Handläggarna 

menar dock att det finns positiva inslag som gör skillnader för dessa unga. Den ena är insatser för 

att få föräldrarna i arbete och den andra är att möta vuxna man kan anförtro sig åt, i 

verksamheter och i föreningslivet. 

 

 

Beskrivning av samband mellan socioekonomiska faktorer och hälsan.   

I Folkhälsomyndighetens årsrapport 2019 syns skillnader i såväl hälsa som levnadsvanor och 

livsvillkor mellan kvinnor och män och mellan socioekonomiska grupper för de flesta mått på 

hälsan och dess bestämningsfaktorer. Personer med förgymnasial utbildning dör tidigare i såväl 

cirkulationsorganens sjukdomar som olika former av cancer än personer med eftergymnasial 

utbildning. Spädbarnsdödlighet är mer än dubbelt så vanligt bland spädbarn vars föräldrar har 

förgymnasial utbildning, jämfört med spädbarn vars föräldrar har eftergymnasial utbildning. 

Vidare är arbetslöshet vanligare bland personer med förgymnasial utbildning. Fler vuxna och 

barn från denna grupp lever också i ekonomisk utsatthet. En lägre andel barn vars föräldrar har 

förgymnasial utbildning är behöriga till gymnasiet och tar gymnasieexamen. Skillnaden i 

återstående medellivslängd ökar mellan grupperna med förgymnasial respektive eftergymnasial 

utbildningsnivå.  

 

Klyftan mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta hälsan har ökat 

påtagligt under de senaste årtiondena. Detta gäller såväl globalt, som mellan olika länder, mellan 

socialt definierade grupper, inom ett land och i Borås. I Borås finns det utmaningar i 

hälsoskillnader mellan olika befolkningsgrupper och att dessa skillnader ökar. I Välfärdsbokslutet 

mäts förändringar över tid mellan kön, mellan geografiska områden och i olika åldersgrupper. 

Genom att använda dessa resultat finns det goda möjligheter till planering, genomförande och 

uppföljning, kopplat till budgetarbetet. Arbetet för en ökad social hållbarhet behöver fokusera 

mer på att göra skillnad, att se människors behov och förutsättningar. Generella insatser är viktiga 

men lika viktigt är det att de anpassas för att bättre motsvara de olika behov som finns i Borås.  

 

                                                           
21 Hur mår Sveriges nationella minoriteter?, Folkhälsoinstitutet 2010a 
22 LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
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Bestämningsfaktorer för hälsa. 

Strukturella bestämningsfaktorer och vardagslivets villkor utgör tillsammans de sociala 

bestämningsfaktorerna för hälsa och är orsak till en stor del av ojämlikheten i hälsa mellan och 

inom länder. I modellen nedan markerar gul färg de samhälleliga förutsättningar som är 

avgörande för de individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa.  

 

 

 
Bild 2. ”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle”. Framtagen av Jolanda van Vliet och 

Margareta Kristenson, 2014, baserad på hälsans bestämningsfaktorer av Dahlgren och Whitehead, 1991. 

 

Hälsans bestämningsfaktorer består dels av levnadsvanor och av livsvillkor. I denna modell 

skildras de samhälleliga förutsättningar utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet, vidare till 

samhällsarenor såsom boende, närmiljö, fritid, kultur, skola/utbildning, arbete/försörjning, hälso- 

och sjukvård och omsorg. De individuella bestämningsfaktorerna handlar om allt från 

socioekonomisk situation, livsstil och socialt sammanhang till tilltro, tillit, hopp och framtidstro. 

Därtill kommer individens kön, ålder och arv. 

 

Sambandet mellan hälsans bestämningsfaktorer och hälsan är komplex. Livsvillkoren påverkar 

invånarnas möjlighet till hälsosamma levnadsvanor och politiska beslut påverkar invånarnas 

livsvillkor. Ojämlikheter skapas när olika grupper, kvinnor och män, olika socioekonomiska 

grupper, har systematiskt olika livsvillkor och levnadsvanor. Resultatet blir att olika grupper inte 

har likvärdiga möjligheter till ett gott liv. 

 

Att kunna påverka sina egna livsvillkor och vara delaktig i utvecklingen av samhället är ett 

grundläggande behov hos individer och grupper. Det motsatta innebär att man känner 

maktlöshet, utanförskap kan uppstå och tilliten kan minska. Rätten till delaktighet och inflytande 

gäller oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller 

ålder.  
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Tillit till andra människor brukar sägas vara kittet som håller samman samhället. Forskare har 

påvisat ett samband mellan tillit och livslängd23. Sambandet försvagas om man tar hänsyn till 

genus, könstillhörighet och socialt umgänge. Men, trots detta indikerar flera studier att generell 

tillit till andra människor är en undervärderad faktor och bör behandlas mer av olika aktörer inom 

folkhälsofrågor. I Borås svarar drygt 30 procent av männen och kvinnorna att de saknar tillit till 

andra människor24.  

 

Socialt index. 

För att synliggöra socioekonomiska skillnader mellan olika bostadsområden och förskolor, 

grundskolor och gymnasieskolor har statistik beställts av SCB. Det är samma statistiska urval som 

grundskolan använder till sin resursfördelningsmodell. Denna bygger på att förutsäga 

sannolikheten att en elev inte når gymnasiebehörighet och/eller saknar två eller fler slutbetyg i 

årskurs 925. 

 

SCB-statistik – Resultat och Index. 

Indextal för de olika boendeområdena och skolenheterna finns som bilaga till rapporten. I den 

gemensamma mappen ligger bilagan som excelfil, vilken möjliggör att göra framtida beräkningar i 

resursfördelningshänseende. I namnen för boendeområdena återfinns nyckelkoder för respektive 

område och ibland också ett antal gator som ingår för att lättare identifiera området. Närmare 

gränser framgår av Intramap26. 

 

Boendeområden. 

Av tabellerna framgår som väntat att områden på Hässleholmen och Norrby får de högsta 

indextalen tillsammans med områden som Alideberg, del av Göta och del av Kristineberg. 

Rangordningen på dessa varierar något inbördes beroende på om man tittar på målgruppen 0-19 

år eller delar upp områdesindexen på skolform. Områden med medelhöga indextal är som väntat 

vissa delar av Hulta, Viskafors, Sjöbo och Fristad. Men bland dessa finns också några områden 

som överraskar, till exempel Svaneholm och Östermalm där andelen med utländsk bakgrund och 

andelen lågutbildade vårdnadshavare är betydligt större än vi kanske tidigare trott. Generellt 

minskar sedan indextalen med avståndet till stadskärnan även om till exempel Bergdalen återfinns 

bland de lägsta. 

 

Skolenheter. 

Inte oväntat finns ett tydligt samband mellan förskole- och grundskolenheternas index och vilket 

boendeområde de ligger i. Dock är det ganska komplext och undantag finns beroende på 

upptagningsområde. Särlaskolan F-6 och Särlaskolan 7-9 ligger som exempel högst av alla vilket 

beror på att de nästan uteslutande får sina elever från boendeområdet Norrby medan det skiljer 

ganska mycket mellan Bodaskolan F-6 och Bodaskolan 7-9, där F-6 får sina elever från 

Hässleholmen och 7-9 får en blandning av elever från både Hässleholmen, Brämhult och Hulta. 

För gymnasieskolorna är siffrorna kanske mer överraskande. De stora gymnasieskolorna är 

indelade i flera enheter och även om naturligtvis Tullengymnasiets enheter tillhör de enheter som 

får högst indextal så återfinns bland dessa även en av Sven Eriksongymnasiets enheter. 

 

                                                           
23 Borås Stads Välfärdsbokslut 2018. 
24 Borås Stads Välfärdsbokslut 2018. 
25 Se bilaga 1. 
26 Intramap, en digital kartfunktion som finns på Borås Stads intranät. 
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SCB – Tillämpning av indextal. 

Metoden för att fördela resurser är att multiplicera andelen barn/elever i ett boendeområde eller 

på en skolenhet med indextalet i procent och tilldelad resurs. 

 

Exempel: 

Antag att förskolan tilldelas 2 miljoner kronor för att bedriva uppsökande verksamhet för att hitta 

barn som borde erbjudas plats i förskola eller uppmuntras till att delta i öppen 

förskoleverksamhet. Av tabellen Boendeområde förskola kan utläsas att Norrby 0910/0911 det 

villsäga Dalbo-, Skåne-, Blekinge- och Västra Nygatan har indextalet 197. Där bor 109 barn av 

totalt 8 185 barn i förskoleåldern. 

Då borde 109/8 185 * 197/100 * 2 000 000 = 52 470 kr satsas där 

Medan till exempel Sandhult 803 det vill säga Ekås som har ett index på 118 och 20 barn skulle få 

20/8 185 * 118/100 * 2 000 000 = 5 770 kr 

 

I just detta exempel bör ju naturligtvis hänsyn till faktisk placering i förskola tas. Om till exempel 

alla barn över ett år i Ekås går i förskola är det ju inte meningsfullt att slaviskt följa 

indexmodellen i detta fall. 

 

Kopplingen mellan socialt index och andra livsvillkor. 

Ungas bakgrund, mätt som SCB:s sociala index har som vi sett stor betydelse för sannolikheten 

att nå målen i grundskolan, vilket i sin tur riskerar att ytterligare öka skillnader mellan grupper i 

samhället. Det kan därför vara av intresse att se undersöka social bakgrund hänger ihop med 

andra delar av livet, såsom relationer och hälsa. 

 

Om exempelvis en meningsfull fritid och förtroendefulla relationer framförallt är förbehållet de 

grupper som har goda sociala förutsättningar i övrigt, kan det skapa en s.k. Matteuseffekt27. De som 

har goda förutsättningar får det ännu bättre och de som inte har det så bra får det sämre. Omvänt 

kan en mer jämlik fördelning av skyddsfaktorer verka utjämnande och motverka onda spiraler. 

Vi har därför studerat om skillnaderna mellan skolor även hänger ihop med några frågor som inte 

fångas av det sociala indexet  För att få en bild av dessa samband har vi använt Hälsoenkäten28 

och studerat relationen mellan skolans sociala index och vad eleverna svarat på några frågor om 

sin hälsa och livssituation i övrigt. Det finns flera begränsningar i metoden som gör att man bör 

vara försiktig med slutsatser. Trots dessa osäkerheter bör det ändå kunna ge en översiktlig bild av 

läget.  

 

Resultat. 

Resultatet ger en nyanserad bild av problemet. Det verkar som att unga på skolor med högt 

socialt index i lägre utsträckning litar på andra. Vi finner däremot inget samband mellan socialt 

index och trivsel i skolan, trivsel med livet i allmänhet och självskattad hälsa. Elever i skolor med 

högt socialt index tycks i allmänhet må ungefär lika bra som andra. Detta kan vara en indikation 

på att kommunens kompensatoriska arbete fungerar utjämnande. 

Hela undersökningen och resultaten finns beskrivet i bilaga 2. Som exempel redovisas här: 

- Tillit, ett exempel där resultatet indikerar en koppling till socialt index. 

- Trivsel i skolan, ett exempel där inte finns någon synlig koppling till socialt index . 

                                                           
27 Från Matteusevangeliet 25:29: ”Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han 
har." 
28 Hälsoenkäten 2017, genomförs vartannat år i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. 
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Tillit till andra 

 
Bild 3. Andel som svarar ”Ja” på frågan: ”Tycker du i allmänhet att man kan lite på andra människor”. Varje bubbla representerar 

en skola, och bubblornas storlek motsvarar antalet som svarat på enkäten. Färgen anger skolform: grundskola eller gymnasium. De 

streckade linjerna anger genomsnittet för respektive skolform. Skolor med färre än 30 svar och fristående gymnasier visas ej.  

 

Tilliten till andra framstår överlag som låg, och hos elever i skolor med högt socialt index är 

tilliten lägre vilket leder till iögonfallande låg tillit i några skolor. Av de grundskolor som har index 

under 100 har fem av sju en tillit över genomsnittet. Bland de skolor med index över 100 är det 

två av fem. På gymnasiet verkar det som att den sociala skiktningen mellan olika program också 

är förknippad med en uppdelning av högre och lägre tillit. Skolor med högskoleförberedande 

program har lägre socialt index och högre tillit än skolor med yrkes- och introduktionsprogram.  

 

De flesta elever trivs i skolan. Det finns inget generellt samband mellan trivsel i skolan och 

skolans sociala index. Av fem grundskolor med index över 100 har fyra en trivsel över 

genomsnittet. Den grundskola med allra högst trivsel tillhör också de skolor som har högst socialt 

index. Den gymnasieskola som är inriktad på introduktionsprogrammen sticker ut med låg trivsel 

i skolan. Även om det är vanskligt att dra slutsatser om de enskilda skolorna är det inte 

överraskande med tanke på att det är här eleverna som inte klarat grundskolan vanligen finns. 

Det ligger också i linje med observationer som gjort i arbetet med att kartlägga unga som inte går 

i gymnasieskolan.  
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Trivsel i skolan

 
Bild 4. Andel som svarar ”Mycket bra” eller ”Ganska bra” på frågan: ”Hur trivs du i skolan”. Varje bubbla representerar en skola, 

och bubblornas storlek motsvarar antalet som svarat på enkäten. Färgen anger skolform: grundskola eller gymnasium. De streckade 

linjerna anger genomsnittet för respektive skolform. Skolor med färre än 30 svar och fristående gymnasier visas ej.  

 

4. Hur mäter och följer vi utvecklingen?  

 

Bakgrund. 

I Sverige och Borås har hälsan förbättrats under de senaste åren. Men, vi ser samtidigt att 

skillnader i hälsa ökar. Skillnader som är nära förknippade med sociala förhållanden och hälsans 

bestämningsfaktorer29. Borås Stads Välfärdsbokslut lyfter fram de områden som har förbättrats 

över tid, men också områden där det behöver förbättras för att kunna minska den ojämlika 

hälsan i staden.  

 

Så här mäter vi i Borås. 

I Borås Stads välfärdsbokslut mäter och följer vi invånarnas livsvillkor över tid sedan början av 

2000-talet. Vartannat år tas en rapport fram med en sammanställning av data. Statistiken hämtas 

från nationella databaser till exempel SCB och från olika befolkningsenkäter (se nedan). De data 

som bearbetas tas i möjligaste mån fram på geografiskt område, kön och ålder. Arbetet 

påbörjades på kommundelstiden och därför har statistiken hittills tagits fram på 

kommundelsnivå. Analysgruppen har identifierat ett behov av att ta fram data på mindre 

                                                           
29 Se avsnittet om Bestämningsfaktorer för hälsa. 
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geografiska områden. Därför var ett av de första stegen för analysgruppen att ta fram data för 

barn och unga på fler geografiska områden (se Socialt index). 

 

För att veta om vi når syftet med de åtgärder vi planerar att genomföra, behöver vi ha ett tydligt 
utgångsläge att förhålla oss till. Vi behöver redan i ett inledningsskede fastställa vilken effekt vi 
förväntar oss att åtgärderna ska leda till.  För att kunna se det måste vi från början bestämma hur 
vi ska mäta, vilka nyckeltal vi ska använda oss av och hur ofta vi ska mäta. Kommunstyrelsen har 
fattat beslut om vilka modeller Borås Stad ska använda sig av för att mäta brukares och 
medborgares uppfattning om stadens verksamheter. De undersökningar som är mest relevanta i 
det här arbetet är brukarundersökningar, lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP), SCB: s 
medborgarundersökning, Kommunens Kvalitet i Korthet och Öppna jämförelser.  
 

I olika befolkningsinriktade enkäter mäter vi hur befolkningen skattar sin hälsa, upplever sin 

trygghet, deltar i sociala aktiviteter, använder droger med mera. Exempel på sådana enkäter är 

CAN (drogvaneundersökning för unga), Trygghetsmätningen och Hälsoenkäten i årskurs 8 och 

årskurs 1 på gymnasiet. Dessa enkäter ansvarar Fritids-och folkhälsonämnden för. Hälsa på lika 

villkor är en nationell befolkningsinriktad enkät som skickas till ett urval i åldrarna 16-84 år. Både 

den och CAN sker i samverkan med Västra Götalandsregionen medan Trygghetsmätningen sker i 

samverkan med polisen. Brukarenkäter genomförs bland annat inom utbildningsområdet, 

socialtjänst och funktionshinderverksamheterna, mötesplatser och bibliotek. De flesta är 

nationellt jämförbara och finns i databasen Kolada30.   

 

Analys, åtgärder och uppföljning av effekt. 

Vi har som synes en hel del resultat som visar både vad medborgare och brukare tycker samt hur 

de mår och har det. En berättigad fråga är om vi kan ta hand om allt och hur relevanta resultaten 

är om vi till exempel har en låg svarsfrekvens generellt eller inom specifika områden och enheter.  

 

Det är vanligt att svarsfrekvensen i undersökningarna varierar.  Analysgruppen har därför kommit 
fram till att vi behöver se över de enkäter vi deltar i eller själva genomför. Ställs det 
samma/liknande frågor i flera olika enkäter?  Behöver vi då genomföra alla enkäter eller kan vi 
samordna med syfte att undvika att ”belasta” våra medborgare och brukare med att ställa samma 
eller liknande frågor flera gånger? Ett annat område vi kan bli bättre på är att återkoppla resultat 
och åtgärder till dem som besvarat våra enkäter. Allt för att öka tilliten till kommunen och öka 
motivationen att svara. 
 
Vi behöver även kvalitetssäkra hela kedjan så att vi rapporterar in rätt i våra system. En annan 

utmaning ligger i att göra djupare analyser av utfallet, vad som påverkat det och föreslå åtgärder. 

Det är även viktigt att fokusera på vad som är mest angeläget att åtgärda och förbättra. Allt för att 

det ska gynna våra medborgare och brukare.  

 

Förändringar när det gäller social hållbarhet tar tid och kräver uthållighet. Vi behöver våga vara 

uthålliga och göra ordentliga analyser över vilka åtgärder som leder fram till goda resultat, för att 

identifiera framgångsrika arbetsmetoder. Här vill vi passa på att lyfta Välfärdsbokslutet som ger 

möjlighet till planering, uppföljning, analys och utveckling av den sociala hållbarheten i Borås. 

 

                                                           
30 Kolada, en databas med nyckeltal för kommuner och regioner. 
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Medborgarundersökningar. 

Förutom enkäterna ovan deltar Borås Stad i SCB:s medborgarundersökning, där vi mäter 

medborgarnas/invånarnas attityder till kommunen och kommunens verksamheter samt hur 

trygga de känner sig och vilket förtroende de har för politiker och högre tjänstemän. 

Medborgarundersökningen ger oss information  om vilka verksamheter och områden som 

medborgarna har lågt eller högt förtroende och tillit till. I medborgarundersökningen finns även 

uppgift om medborgarnas attityder relaterat till utbildningsnivå, utländsk bakgrund, kön och 

ålder.  

 

Resultat för Borås Stad i jämförelse med liknande kommuner.  

Här redovisas några resultat från SCB:s medborgarundersökning. Resultatet redovisas i 

betygsindex 1-100.  Ju högre index desto nöjdare medborgare. Se bilaga 5. 

 

Förskola, grundskola, gymnasieskola. 

Undersökningen visar att medborgarna generellt ger ett lägre betyg till förskola och grundskola i 

jämförelse med liknande kommuner. Det är ytterst små skillnader mellan kvinnors och mäns 

betyg till verksamheterna. De minst nöjda medborgarna återfinns i åldersgruppen 25-34 år inom 

alla tre verksamheterna, och för gymnasieskolan även inom åldersgruppen 55-64 år. Relaterat till 

utbildningsnivå återfinns de minst nöjda medborgarna bland dem som har gymnasial och 

eftergymnasial utbildning. Det går även att se att inrikes födda är mindre nöjda än utrikes födda.  

 

Stöd till utsatta personer. 

Betygsindexet för kommunens stöd för utsatta personer är lägre än för liknande kommuner. Här 

syns även den största skillnaden mellan kvinnor och män. Den minst nöjda åldersgruppen är 55- 

64 år. De som själva har fått hjälp av socialtjänsten ger verksamheten ett lägre betyg i jämförelse 

med invånarnas betyg för övriga verksamheter. Relaterat till utbildningsnivå återfinns de minst 

nöjda medborgarna bland dem som har gymnasial utbildning, men det är liten skillnad mellan 

olika utbildningsnivåer. Även här är utrikes födda mera nöjda än inrikes födda. 

 

Förtroende och trygghet kopplat till social hållbarhet. 

Undersökningen visar medborgarnas förtroende för politiker och högre tjänstemän. Här är Borås 

resultat bland de 50 procent lägsta av de kommuner som deltagit i undersökningen. Det är 

mycket liten skillnad mellan kvinnors och mäns betyg. De minst nöjda medborgarna återfinns i 

åldersgruppen 24-34 år och bland dem som haft kontakt med politiker. Relaterat till 

utbildningsnivå återfinns de minst nöjda medborgarna bland dem som har gymnasial utbildning. 

Utrikes och inrikes födda ger i stort sett samma betygsindex.  

 

Resultat trygghet. 

Här mäts invånarnas upplevelse av trygghet. Här är Borås resultat bland de 25 procent lägsta av 

dem som besvarat enkäten och lägre än jämförbara kommuner. Det är liten skillnad mellan mäns 

och kvinnors betygsindex. De minst trygga medborgarna finns i åldersgruppen 65 - 74 år följt av i 

åldersgrupperna 18-34 år samt 75-84 år.  

 

 



19 

 

 

5. Kartläggning av pågående insatser i Borås.  
 

Bakgrund. 

Inom ramen för Säker och trygg kommun hölls 2018 en utbildningsdag om risk- och 

skyddsfaktorer för verksamheter som möter barn och unga. Under dagen sammanställdes insatser 

för barn och unga utifrån en matris med nio fält, där insatserna värderades utifrån begreppen 

universell, selektiv och indikerad samt främjande, förebyggande och behandlande. 

 

Kartläggningen. 

Analysgruppen har sedan vidareutvecklat den så kallade niofältaren och kompletterat den med de 

fyra områden som definierats för gruppens uppdrag: 

- med fokus på insatser för att kompensera skillnader i livsvillkor 

- mot målgruppen 0-19 år   

- som är evidensbaserade/beprövad erfarenhet och har dokumenterat goda effekter 

- sker i samverkan mellan förvaltningar, andra huvudmän, föreningar, organisationer, näringsliv 

 

  

Främja 
stärka det 
friska 

Förebygga 
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Bild 5. Niofältaren beskriver på y-axeln insatserna från samhälls/organisationsnivå, till gruppnivå och individnivå och på x-axeln från 

främjande, till förebyggande och behandlande. Den är ett sätt att fånga vilken typ av insatser som görs och i vilket syfte de görs. 

 

Arbetsgruppen som gjort kartläggningen har representanter från berörda förvaltningar utom från 

gymnasieskolan. Gymnasieskolans perspektiv förmodas omhändertas inom ramen för 

arbetsgruppen kring uppsökande 16-19 år.  

 

Gruppen har valt att avgränsa kartläggningen genom att redovisa serviceinsatser men inte 

lagstyrda behovsprövade insatser. En serviceinsats är en icke biståndsprövad insats. Barn- och 

elevhälsans olika insatser redogörs inte heller för inom ramen för denna kartläggning. 
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Begreppet evidens tolkas i en vidare bemärkelse och inkluderar även det som betraktas som 

beprövad erfarenhet. 

 

Kartläggningen har utgått från modellen niofältaren och vi har sedan grupperat insatserna utifrån 

nivåerna universell, selektiv och indikerad samt främjande, förebyggande och behandlande. 

Därefter har insatserna kategoriserat utifrån risk och friskfaktorer. Målgruppen 0-19 år är 

uppdelad för att synliggöra fördelningen av nuvarande insatser för respektive ålderskategori och 

följer skolformerna, 0-6 år, 6-16 år, 16-19 år. I kolumnen ”kompenserar för skillnader i 

livsvillkor” redovisas insatser på universell nivå såsom Knacka på, en läsfrämjande insats öppen 

för alla. Dessutom redovisas läsfrämjande insatser förlagda på familjecentraler i utsatta områden, 

allt enligt proportionell universalism31.  

 

Resultat. 

Kartläggningen visar att insatserna är relativt jämt fördelat mellan åldersgrupper. De flesta 

insatser som riktar sig till 0-6 år sker via föräldraskapsstöd. Se bilaga 3. 

 

Den universella preventionen överväger bland insatserna vilket vi ser som positivt, då fördelarna 

med universell prevention är många eftersom de ofta ger positiva effekter på flera olika 

problembeteenden och minskar risken att utpeka en speciell grupp som särskilt problematisk, så 

kallad stigmatisering. Kartläggningen visar att flera av insatserna är förlagda på bostadsområden 

där andelen människor i socioekonomisk utsatthet och annan typ av utsatthet är hög. Universella 

insatser erbjuds alla oavsett risk, men är utformade så att de som behöver dem mest är de som 

också nås bäst.   

 

På universell nivå finns mest främjande insatser samtidigt ska det betonas att främjande insatser 

också har en förebyggande effekt. Inom den selektiva nivån finns, som förväntat, flest 

förebyggande insatser. De indikerade insatserna faller inom ramen för lagstyrda behovsprövade 

insatser, som tidigare nämnts inte redovisas i kartläggningen. 

 

Slutsatser. 

Forskning visar att det är viktigt med tidiga insatser innan sex års ålder, inte minst ur ett 

jämlikhetsperspektiv. Kartläggningen visar att många insatser mot gruppen 0-6 år sker via 

föräldraskapsstöd vilket forskningsmässigt är den intervention som har störst effekt och fungerar 

som en skyddsfaktor för barnet. Samtidigt vet vi att föräldraskapsstödet inte är samordnat vilket 

betyder att vi inte vet vilka föräldrar det når. Arbetsgruppen föreslår en översyn kring samordning 

av och ansvar för föräldraskapsstödet. Förskolan är i sig en skyddsfaktor för barn 0-6 år, men det 

behövs fler insatser som är direkt riktade till barnen. För att främja barnets rätt till liv och 

utveckling samt rätten att inte diskrimineras krävs insatser som fokuserar på exempelvis anpassad 

pedagogik, språk och värdegrundsinriktat arbete.  

 

Kartläggningen visar att det finns en mängd insatser på olika preventionsnivåer. Flera av 

insatserna sker inom en förvaltning och vissa insatser kanske skulle ge bättre effekt om de 

genomförs i samverkan med någon annan förvaltning. En tydligare styrning mot ett mer 

                                                           
31 ”Det finns en social gradient i hälsa – ju lägre en persons sociala position är, ju sämre är hans eller hennes hälsa. Åtgärder skall 

rikta in sig mot att reducera gradienten i hälsa. Att bara rikta in sig på de mest utsatta kommer inte att reducera ojämlikheten i 

hälsa tillräckligt. För att reducera den sociala gradienten, måste åtgärder vara universella, men med en omfattning och intensitet 

som är proportionell till graden av utsatthet. Vi kallar detta proportionell universalism” (The Marmot Review, 2010). 
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samordnat och systematiskt arbete med de främjande och förebyggande insatserna behövs. Det 

skulle öka effekten och säkerställa att de som har störst behov har bäst tillgång till insatserna samt 

att barnets rättigheter tillämpas bättre.  

 

Handlingsplaner runt enskilda individer benämns på flera olika sätt som till exempel Västbus32, 

SSPF33, LoSIP34, Rosmöten35 med flera, vilket skapar en otydlighet. Vi föreslår att all samverkan 

utanför den egna förvaltningen kring en enskild individ utgår från och benämns som SIP, 

samordnad individuell plan. 

 

För att främja barnets rättigheter och öka skyddsfaktorerna och för att minska skillnader i hälsa är 

det viktigt att resurserna fördelas på ett sätt som stärker jämlikheten. Insatserna ska främst vara 

universella och i större utsträckning vila på evidens samt vara utformade och anpassade för att 

möta människors och gruppers olika behov. Insatserna bör utgå från ett rättighetsperspektiv, och 

det måste säkerställas att de människor och grupper med störst behov också har bäst tillgång till 

dem.  

 

6. Kartläggning av samverkansstrukturer. 
 

Bakgrund. 

Stadsrevisionen i Borås Stad presenterade i början på 2019 en granskning av samverkan och 

förebyggande arbete kring barn och unga. Syftet var att bedöma om berörda nämnders arbete 

med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i åldern 0–20 år är ändamålsenligt. 

I granskningen, som berörde flera nämnder, upplevdes att styrningen av det förebyggande arbetet 

är otydligt. Det saknas även en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet och 

samverkan kring detta. Vidare visade granskningen att styrning, samsyn och förståelse för 

varandras uppdrag är utvecklingsområden i det förebyggande arbetet. Stadsrevisionen 

poängterade att identifierade brister medför att barn och unga riskerar att inte få det stöd och 

hjälp som de behöver, utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

När analysgruppen startade kartläggningen av samverkansstrukturer, hade ungdomsstrategen 

redan påbörjat en sådan. Det fanns ett behov av att kartlägga vilka nätverk som fanns kring barn 

och unga, då förvaltningarna upplevde att det fanns många nätverk och att ingen visste hur 

många.  Den har sedan använts som grund för analysgruppens fortsatta arbete med kartläggning 

av samverkansstrukturer som uppfyller kriterierna: 

- Med fokus på insatser för att kompensera för skillnader i livsvillkor 

- Mot målgruppen 0-19 år 

- Som är evidensbaserade (forskning eller beprövad erfarenhet, utvärderingar) och har dokumenterat goda 

effekter. 

- Sker i samverkan mellan förvaltningar/ andra huvudmän/ föreningar/ organisationer/ näringsliv 

 

Slutsats. 

Kartläggningen visar att det finns ett stort antal samverkansstrukturer och grupper kring gruppen 

barn och unga 0-19 år. Precis som Stadsrevisionens konstaterade saknas en övergripande 

                                                           
32 Västbus är samverkan kring barn och unga med regionen 
33 SSPF Samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid 
34 LoSip Lokal samordnad individuell plan 
35 Rosmöte Råd och stödsamverkan med regionen 
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strategisk bild över det förebyggande arbetet och samverkan kring det. De samverkansstrukturer 

som finns har tillkommit på olika grunder och har också otydliga uppdrag. Det finns också 

nätverk med tydliga uppdrag. Ett exempel är de nio lokala nätverken för barn och unga, som är 

en del av Fritids- och folkhälsonämndens samordningsuppdrag36. Där finns representanter på 

enhetschefsnivå inom verksamheterna skola, fritid, kultur, individ- och familjeomsorg och polis. 

Samverkan utgår från ett geografiskt område och uppdraget är att ha gemensamt fokus på vad 

som kan göras för att skapa goda förutsättningar för målgruppen. Inom ramen för barn och unga 

i riskzon finns SSPF37, vilken är en samverkan på individnivå för att motverka en negativ 

utveckling.  

 

Flera kommunala aktörer finns på olika nivåer inom Närvårdssamverkan. Organisationen upplevs 

som otydlig då den verkar på flera olika nivåer och i flera olika grupper och konstellationer. Vi 

har identifierat att det finns svårigheter kring kommunikation av fattade beslut och att arbeta för 

att verkställa beslutade åtgärder. Det finns även stora svårigheter kring gränsdragningsfrågor både 

internt inom kommunen och mellan de båda huvudmännen. Resultatet blir att vi ofta hamnar i 

långdragna diskussioner vad gäller kostnadsfördelning, utan att komma fram till lösningar. Här 

har gruppen identifierat att ett omtag behöva göras för att tydliggöra mål, uppdrag, ansvar och 

befogenheter. Allt för de vi är till för ska få den service som de har rätt till. 

 

I kartläggningen har det visat sig att det är svårt att få in samverkansgrupperna på ett tydligt och 

övergripande sätt utifrån kriterierna. Dels är det svårt att se om en samverkansstruktur är utifrån 

en evidensbaserad metod och  huruvida hur väl en samverkansgrupp svarar mot att kompensera 

för skillnader i livsvillkor. Se bilaga 4.  

 

7. Omvärldsbevakning.  
I det här avsnittet har vi försökt att beskriva olika nationella och internationella ansatser till 

förmån för social hållbarhet och jämlika livsvillkor. 

 

Social hållbarhet. 
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv 

med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Människors lika värde står i centrum vilket kräver 

tillit, förtroende och att människor känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Den sociala 

hållbarheten är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv. För att nå ett socialt hållbart samhälle krävs en samsyn kring 

vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda. Det innebär också att det som erbjuds tillgodoser alla 

människors grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna säkerställs och skyddas. Det 

går inte att uppnå ett socialt hållbart samhälle om goda livsvillkor är ojämnt fördelade. Både 

Marmotkommissionen38 och Pickett/Wilkinson lyfter fram den sociala gradient som uppkommer 

genom att högre social position ger en bättre hälsa eftersom livsvillkoren då är bättre.  

 

                                                           
36 Samordningsuppdrag från Kommunfullmäktige om att handa det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och 
mötesplatser. 
37 SSPF - Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid. Lyfta sekretess mellan verksamheterna och ha ett samtal om behov och insatser för 
en enskild individ. 
38 Utjämna skillnaderna i hälsa inom en generation (Closing the gap in a generation). WHO. 2008. 
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Alla tjänar på små skillnader i livsvillkor. 
I sin forskning har Kate Pickett och Richard Wilkinson under lång tid jämfört många olika länder 

och hur de ser ut när det gäller skillnader i livsvillkor. I sin forskning har de kommit fram till att 

ju mer jämlikt ett samhälle är när det gäller ekonomiska förutsättningar, utbildning, möjligheter 

till sjukvård, bra bostäder med mera, desto bättre mår människorna. Både de som har det allra 

sämst och allra bäst, mår bättre i ett samhälle med små skillnader i livsvillkor. Ju mindre gap 

mellan de som har det sämst och bäst, desto bättre välmående, måluppfyllelse i skolan, psykiskt 

välmående, mindre social oro, större trygghet, bättre tillit, mindre brottslighet med mera. I boken 

The spirit level39 har man sammanställt 30 års forskning inom området.  

 

Agenda 2030. 
Agenda 2030 antogs av FN 2015. De 17 målen för hållbar utveckling syftar till att utrota 

fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och 

jämlika livsvillkor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De 

globala målen är integrerade med varandra och odelbara vilket betyder att de påverkar varandra 

och inte kan ses som 17 enskilda mål.  

 

 
Bild 6. Agenda 2030, FN´s globala mål för hållbar utveckling 

 

Världens stater var, när agendan antogs, överens om att alla skulle inkluderas. Parollen var 

”leaving no one behind” - lämna inte någon utanför. Genom stöd i Agenda 2030 har vi goda 

möjligheter att arbeta vidare mot ett socialt hållbart Borås, där målområdena 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 

och 16 är vägledande och Vision 2025 ett lokalt styrdokument att utgå ifrån. 

 

I Sverige har vi haft en Agenda 2030-delegation som i mars 2019 lämnade sitt slutbetänkande till 

ansvarigt statsråd. I betänkandet föreslås flera åtgärder för driva arbetet framåt på den nationella 

nivån.  

 

                                                           
39 The Spirit Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger, Kate Pickett och Richard Wilkinson. 2011. 
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Marmotkommissionen. 
Den av WHO tillsatta Marmotkommissionen40 gjorde en ingående analys av en rad 

bestämningsfaktorer såsom uppväxtförhållanden, miljö, arbetsförhållanden och arbetsmiljö samt 

betydelsen av social välfärd och en hälso- och sjukvård som är tillgänglig för alla. Kommissionen 

kom fram till att det fanns tillräckliga kunskaper om de ojämlika livsvillkoren. Den visade också 

på att det är brådskande och kräver uthållig handling från såväl globala, nationella och lokala 

aktörer samt organisationer, regeringar och det civila samhället. Kommissionen kom fram till tre 

övergripande rekommendationer: 

- Förbättra vardagslivets villkor 

- Motverka den orättvisa fördelningen av makt, pengar och resurser 

- Mät och förstå problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder 

 

I en intervju41 ombads Sir Michael Marmot att lyfta det allra viktigaste budskapet till politikerna. 

Han sa att det viktigaste är att ”utvärdera alla politiska åtgärder med tanke på deras effekter på 

jämlikheten i hälsa”. Drabbar åtgärderna de socioekonomiskt svaga grupperna mer har de 

sannolikt också påverkan på hälsoojämlikheten. Här föreslår analysgruppen att lyfta möjligheten 

till sociala konsekvensanalyser som verktyg inför politiska beslut i Borås Stads nämnder. Syftet 

med det är att politiken i förväg ska kunna se hur besluten påverkar livsvillkoren, jämlikheten och 

den sociala hållbarheten. Här finns flera goda exempel från landets kommuner. 

 

Nationellt. 
Marmotkommissionen påverkade resten av världen med sina rekommendationer och i Sverige 

blev Malmökommissionen först ut följda av Västra Götalandsregionen och 

Östgötakommissionen. På det nationella planet beslutades i Riksdagen det första nationella 

folkhälsomålet och 11 målområdena 2002. 2015 tillsattes en nationell kommission för jämlik hälsa 

med uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna minskar. Kommissionen 

lämnade två betänkande och ett slutbetänkande, och i juni 2017 antog riksdagen det nya 

nationella folkhälsomålet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation och åtta målområden. De nya 

målområdena syftar till att tydliggöra vilka bestämningsfaktorer som är avgörande för att uppnå 

en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.  

 

Regeringen tillsatte 2018 en jämlikhetskommission42 med uppdrag att lämna förslag som syftar till 

att i ett långsiktigt perspektiv öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna 

till social rörlighet. I uppdraget ingår att föreslå åtgärder som kan bidra till att utjämna skillnader i 

uppväxtförhållanden, samt ge möjligheter till god utbildning och arbete med goda arbetsvillkor. 

De ska även överväga åtgärder som stärker den enskildes rätt i förhållande till starka ekonomiska 

intressen och lämna förslag till andra typer av jämlikhetsskapande åtgärder. Kommissionen ska 

redovisa sin slutrapport i maj 2020. 

 

Malmökommissionen. 
Malmökommissionen43 arbetade under två år med att samla in kunskap om Malmö. Uppdraget 

från politiken var att göra de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa mera jämlika, dvs göra 

                                                           
40 Utjämna skillnaderna i hälsa inom en generation (Closing the gap in a generation). WHO. 2008. 
41 https://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa/socialhallbarhetmotesplats/samlingforsocialhallbarhet.1200.html 
42 Kommittédirektiv. En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet, dir. 2018:74.  
43 Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. 2013. 

https://skl.se/halsasjukvard/folkhalsa/socialhallbarhetmotesplats/samlingforsocialhallbarhet.1200.html
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Malmö till en socialt hållbar stad. 31 forskningsrapporter och 200 förslag till åtgärder 

presenterades. Här finns mycket att hämta till Borås fortsatta arbete med Socialt hållbart Borås.  

Efter Malmökommissionens arbete kom man fram till två övergripande rekommendationer: 

1. Etablera en social investeringspolitik som kan utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och 

göra samhällssystemen mer jämlika. 

2. Förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och demokratiserad styrning. 

 

Östgötakommissionen. 
Östgötakommissionen44 arbetade under två år på uppdrag av Östsam. Kommissionen gjorde en 

kartläggning av hälsoläget i Östergötland, analyserade utfallet i relation till socioekonomisk 

situation. Resultaten visade att det finns påtagliga sociala skillnader i hälsa i Östergötland och att 

skillnaderna följde en gradient, vilket betyder att en lägre socioekonomisk situation var stegvis 

förenad med en sämre hälsa. Utifrån resultaten tog man fram ett antal rekommendationer som 

syftar till att bidra till ett samhälle som ger människor tilltro till egen förmåga, tillit till andra, hopp 

och framtidstro. Insatserna riktade sig till de strukturella och politiskt styrda nivåerna. För att 

illustrera hur strukturella samhälls- och miljöfaktorer påverkar individens hälsa skapades 

”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle”, se bild 2.  

 

Västra Götalandsregionen. 
2012 antogs dokumentet ”Samling för social hållbarhet. Handlingsplan för jämlik hälsa i hela 

Västra Götaland”. Handlingsplanen togs fram för att skapa förutsättningar för jämlik hälsa och 

skulle vara ett verktyg för att underlätta samverkan. Planen var en tillämpning av den 

folkhälsopolitiska policyn, vilken vilade på regionala visionen ”Det goda livet”. I handlingsplanen 

lyftes områdena trygga och goda uppväxtvillkor, ökat arbetsdeltagande och åldrande med 

livskvalitet. I dokumentet fanns även förslag på åtgärder inom respektive område och hur man 

skulle organisera arbetet. 

 

Arbetet med fullföljda studier45 är ett område som knyter samman strategidokumenten Västra 

Götaland 2020 (VG2020) och Framtidens hälso- och sjukvård. Handlingsplanen beskriver Västra 

Götalandsregionens inriktning för fullföljda studier. Västra Götalandsregionens arbete innefattar 

insatser som syftar till att stärka organisationens möjligheter till samverkan och stärka insatserna 

riktade till familjer samt barn och unga mellan 0-25 år. Analysgruppen ser här möjligheter till 

samverkan med regionen och då särskilt riktat till målgruppen 0-19 år. 

 

Göteborgs Stad. 
För att Göteborg ska vara en stad som bidrar till ett gott liv för alla har man i Göteborgs 

program46 för jämlik stad valt att arbeta inom områdena:  

- Skapa god start i livet och goda uppväxtvillkor 

- Skapa förutsättningar för arbete 

- Skapa hållbara och jämlika livsmiljöer 

- Skapa förutsättningar för delaktighet, inflytande och tillit 

 

Insatserna återfinns i den nyligen antagna Göteborgs plan för en jämlik stad 2019-22. Där utgår 

man ifrån de fyra målområdena ovan. Arbetet kommer att ske genom de kommunala 

                                                           
44 Östgötakommissionen för folkhälsa – slutrapport. 2014. 
45 Handlingsplan fullföljda studier, 2017-2020, Västra Götalandsregionen, 2017. 
46 Göteborgs program för jämlik stad 2018-2026 
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grunduppdragen. I arbetet har det identifierats behov av att stärka de organisatoriska 

förutsättningarna för att kunna nå programmets intentioner. Det sker inom områdena 

Verksamhet och samverkan,  Styrning, uppföljning och samordning samt Stöd. 

 

De som har sämst livsvillkor i ett Göteborgsperspektiv är barn till ensamstående föräldrar, barn 

till föräldrar med kort utbildningsnivå, barn med många syskon, barn med utländsk bakgrund och 

de som har kort vistelsetid i Sverige. I de resurssvaga områdena riskeras fattigdom i över hälften 

av barnhushållen, samtidigt som man i de resursstarka områdena har liten risk för fattigdom. En 

viktig aspekt som lyfts är hur den sociala positionen förstärker tillgången till resurser såsom 

inflytande, pengar, boende, statusfyllda arbeten och så vidare. Vidare är den sociala rörligheten 

lägre än tidigare. Barn som växer upp i socioekonomiskt svaga hushåll med låg social position bor 

kvar i liknande områden och har liknande ekonomiska förutsättningar som de vuxna. Grupper 

med låg social position verkar behålla den över flera generationer47.  

 

I Göteborg finns sex av polisens särskilt utsatta områden och i Borås finns två områden, 

Hässleholmen/Hulta och Norrby. Gårdsten i Göteborg är ett exempel på hur ett område med 

stor social oro, kriminalitet och otrygghet, vänt utvecklingen och är på väg att tas bort från 

polisens lista. En stark aktör som driver utvecklingen på området är det kommunala 

bostadsbolaget Gårdstensbostäder. Det som lyfts fram som framgångsfaktorer är lokalt 

inflytande, långsiktighet, samverkan, sociala krav på leverantörer, politiskt mod med mera. Här 

kan Borås ta vara på erfarenheterna från Gårdsten. Det är även viktigt att ta vara på de 

erfarenheter och metoder som tagits fram inom ramen för det sociala investeringsprojektet 

Kraftsamling Sjöbo och Vinnovaprojektet Sjöbo 2.0. 

 

Stockholms Stad. 
I en delrapport48 från Kommission för ett socialt hållbart Stockholm konstateras att deltagandet i 

förskolan är mest gynnsamt för barn från socioekonomiskt svaga förhållanden och kan vara 

betydelsefullt för barns utveckling och lärande långt senare i livet. För att skapa goda lärande- och 

utvecklingsmöjligheter framhåller forskningen förskolepersonalens kompetensnivå. Forskning 

lyfter vidare fram att de strukturella förutsättningarna behöver vara olika för att åstadkomma en 

likvärdig förskola. Generellt behöver andelen förskollärare vara större, barngrupperna vara 

mindre och personaltätheten högre i socioekonomiskt svaga områden. Rapportens 

rekommendationer är att öka deltagandet i förskolan bland barn från resurssvaga förhållanden, 

stärka likvärdigheten genom att höja den pedagogiska kvaliteten, utveckla förutsättningarna för 

att ge alla barn det stöd de behöver samt att främja socialt blandade förskolor. Analysgruppen är 

enig med de flesta slutsatser man kommer fram till i delrapporten. 

 

Den stora samhällsomdaningen kopplat till medborgardialog. 
Hans Abrahamsson är freds- och utvecklingsforskare vid institutionen för globala studier på 

Göteborgs universitet. Han har i sin forskning visat på hur globalisering, migration och 

urbanisering påverkar det lokala samhället Det påverkar i sin tur förutsättningarna för socialt 

hållbar utveckling i kommunerna. I forskningsprojektet KAIROS49 presenteras ett antal 

synvändor som behöver göras, för att möta vår tids problem. Tillsammans med SKL har han 

                                                           
47 Jämlikhetsrapporten 2017. Göteborgs Stad. 
48 Förskolan – En god investering i jämlika livsvillkor Delrapport från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm.  
49 KAIROS -Kunskap om och arbetssätt i rättvisa och socialt hållbara städer. 
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även utvecklat en utbildningsserie om den stora samhällsomdaningen kopplat till 

medborgardialog50.  

 

Det vi i Borås kan ta med oss i det fortsätta arbetet är att vi måste möta den nya tidens samhälle 

med nya arbetssätt och metoder. Vi kan inte göra mer av samma, vi måste göra annorlunda. När 

det gäller medborgardialoger behöver vi hitta andra sätt att nå de som vi inte når idag. Vi behöver 

söka upp invånarna där de är och ha medborgardialog där. Vill vi bygga tillit behöver lyssna och 

skapa utrymme för invånarna att ha inflytande över frågor som berör dem. Här finns goda 

exempel på kommuner som använt sig av medborgarbudgetar.  

 

8. Slutsats 

Det är angeläget att Borås Stad tar vara på de kunskaper som tagits fram i de internationella och 

nationella rapporter som finns beskrivna ovan. Vi vet att livsvillkoren i Borås är ojämlikt 

fördelade och att det finns skillnader i livsvillkor mellan geografiska områden, socioekonomiska 

grupper, kön och åldrar. Det är dags att kraftsamla och samverka kring frågor om social 

hållbarhet och ojämlika livsvillkor. Här finns goda möjligheter att fortsätta samverkan inom 

ramen för Säker och trygg kommun51 med samverkansparter från kommunens nämnder, Södra 

Hälso- och sjukvårdsnämnden, Polisen och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. 

 

I Borås Stads vision finns målområdet Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga som vägvisare. Barn 

som växer upp i Borås har olika livsvillkor. För att främja barnets rättigheter, öka 

skyddsfaktorerna och minska skillnader i hälsa, är det viktigt att resurserna fördelas på ett sätt 

som stärker jämlikheten. Insatserna ska främst vara universella och i större utsträckning vila på 

evidens. De bör utgå från ett rättighetsperspektiv, vara utformade för att möta olika behov. 

Vidare måste det säkerställas att de med störst behov också har bäst tillgång till dem.    

 

Om du är född i en familj med lägre socioekonomisk status och har föräldrar med låg 

utbildningsbakgrund, har du större risk att inte klara behörighet till gymnasiet. Det kan leda till att 

du får svårare att komma ut på arbetsmarknaden. Borås Stad har möjligheter att fördela resurser 

för att kompensera för skillnader i livsvillkor. Genom att ta fram ett socialt index på 72 

geografiska områden har analysgruppen visat att det finns möjligheter att prioritera och fördela 

resurserna till de områden där de bäst behövs. Det finns en kalkyl framtagen som är klar att 

användas direkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/arkivdialogochinflytande/arkivdialogochinflytande/omvarldskuns
kapochmedborgardialog.26573.html 
51 www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/sakerochtryggkommun.4.3fa6ac9a15acbe014d77312a.html 

file:///C:/Users/sv524/Desktop/skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/arkivdialogochinflytande/arkivdialogochinflytande/omvarldskunskapochmedborgardialog.26573.ht
file:///C:/Users/sv524/Desktop/skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/arkivdialogochinflytande/arkivdialogochinflytande/omvarldskunskapochmedborgardialog.26573.ht
http://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/sakerochtryggkommun.4.3fa6ac9a15acbe014d77312a.html
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Sammanfattning 

 
På uppdrag av Kommunstyrelsen fick gruppen i uppgift att skriva en rapport om familjecentrerat arbete i 

Borås Stad. Arbetsgruppen har bestått av deltagare från flera av Borås Stads förvaltningar vars uppdrag är 

att arbeta mot familjer, barn och unga samt deltagare från Västra Götalandsregionen.  

 

Ett familjecentrerat arbetssätt avser att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och 

deras levnadsvillkor. Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. 

 

Uppdraget innebar att: 

 identifiera goda exempel nationellt och internationellt,  

 beskriva forskningsresultat och utvärderingar som gjorts inom området familjecentraler och 

familjecentrerat arbetssätt.  

 

Syftet med rapporten är att ta fram förslag på insatser, åtgärder, metoder, ansvariga för uppdragen och tid 

för eventuell start.  

Gruppen har gjort en omvärldsbevakning, hittat goda exempel men också inventerat det arbete som Borås 

Stad idag gör för målgruppen inom ramen för uppdraget. Gruppens upplevelse är att många viktiga 

insatser görs för att stärka familjen och förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga. Dock saknas en 

tydlig samordning.  

I slutet på rapporten ger gruppen förslag baserade på den information som framkommit. Några av 

förslagen är konkreta och enkla att införa inom snar framtid medan andra kräver större insatser och 

behöver utredas vidare. Gruppen har valt att inte rangordna förslagen utifrån deras relevans men gruppens 

upplevelse är att med föreslagna insatser finns goda förutsättningar att utjämna klyftor inom Borås Stad 

och uppnå en ökad social hållbarhet. 
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Inledning 
 

Ett familjecentrerat arbetssätt avser att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela familjen och 

deras levnadsvillkor. Familjerna eller barnet/den unge ska alltid uppleva att de kommit rätt med sina 

frågor. Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom att stärka familjen. 

 

Uppdrag 

Uppdraget innebär att identifiera goda exempel nationellt och internationellt, beskriva forskningsresultat 

och utvärderingar som gjorts inom området familjecentraler och familjecentrerat arbetssätt. Syftet är sedan 

att ta fram förslag på insatser, åtgärder, metoder, ansvariga för uppdragen och tid för eventuell start.  

 

Målgrupp 

Målgruppen är alla familjer med barn mellan 0-18 år, vilket även innefattar familjer under graviditet. 

Fokusområdet ligger på familjer med barn i de tidiga åldrarna.  

 

Projektmedarbetare och arbetssätt 
Vi har haft sju möten i gruppen där vi träffats och lyft olika förslag från olika verksamheter. De förslag 

som vi utgått ifrån bygger på kunskapsbaserad praktik.  

Gruppen har gjort ett studiebesök vid Förskoleförvaltningen i Göteborg, där de har utvecklat ett 

familjecentrerat arbetssätt över hela staden.  

Vi har även bjudit in nyckelpersoner från andra viktiga verksamheter samt haft telefonkontakter med 

personer så som: 

 utvecklingsledare för FoF 

 Projektledare för En kommun fri från våld, FoF  

 verksamhetsutvecklare för Centrala barnhälsovården i Södra Älvsborg till workshop vid ett av 

våra möten 

 Falun kommun 

 Socialstyrelsen 

Detta för att få en så bred bild som möjligt om vad som görs idag i Borås Stad och Västra 

Götalandsregionen, VGR, men även i andra delar av landet. Gruppen har även tittat på analysgruppens 

resultat som då gjort en sammanställning på vad vi gör idag i Borås Stad. Detta har vi tagit delar av och 

utgått ifrån i vårt arbete.  

 

Gruppens uppbyggnad 

Deltagarna i gruppen arbetar i Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och VGR. 
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Omvärldsbevakning, forskning och utvärdering 

 
Barnkonventionen, som ligger till grund för allt arbete, blir svensk lag i januari 2020. Exakt hur det kommer 

att påverka verksamheten är fortfarande oklart men vårt arbete stöttas i Barnkonventionen. Framför allt två 

artiklar är intressanta för denna rapport. Det är artikel 5 som reglerar att föräldrar/vårdnadshavare ansvarar 

för att uppfylla barnets uppfostran och utveckling men även säkerställa att barnet får sina rättigheter 

uppfyllda. Det är även artikel 18 som reglerar att barnets föräldrar/vårdnadshavare har ett gemensamt 

huvudansvar för barnets uppfostran och utveckling och att det ska göras med statens stöd.  

 

Goda exempel  
 

Familjecentrerat arbetssätt i Göteborg 

Vi besökte Göteborgs Stad som presenterade sitt familjecentrerade arbetssätt centralt och lokalt. 

Göteborgs Stads mål är att de ska vara en jämlik stad. Strategin är att arbeta utefter ett familjecentrerat 

arbetssätt, där familjecentraler /öppna förskolor är utgångspunkten och samverkan Göteborgs Stad/VGR. 

 

Vi fördjupade oss i familjecentralernas, föräldrastödjarnas/socialrådgivarna och FCA- koordinatorernas 

roller i deras organisation samt utgångspunkterna för föräldraskapsstödet och hur det har samordnats för 

att säkra hållbarhet och kontinuitet. Detta görs exempelvis genom gemensam föräldraguide.  

 

Föräldraguide 

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/foraldrastod-i-orgryte-

harlanda/motesplatser/foraldraguide/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9

LTzDzA0C3c29XYzdvY1MXE30wwkpiAJKG-

AAjgb6BbmhigCCgSKk/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ 

 

Avsiktsförklaring familjecentrerat arbetssätt och familjecentraler i Göteborg 

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/0ccd7703-1c38-4174-93d7-

fb6131573948/Avsiktsf%C3%B6rklaring+familjecentrerat+arbetss%C3%A4tt+och+familjecentraler+i+

G%C3%B6teborg.pdf?MOD=AJPERES  

 

Skottlandsmodellen 
Skottland har sedan länge satt barns och ungas uppväxtvillkor högst på den politiska dagordningen. 

Getting it right for every child, GIRFEC, är den samlade politiska strategin som utvecklats inom 

utbildning, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Modellen utgår från samhällets gemensamma åtagande för 

barn, unga och deras familjer. Genom hela arbetet inkluderas medborgare, profession, förvaltningsledning 

och politiker. Sedan 2014 har Skottland en gemensam lagstiftning för barn och unga, Children´s Act. En 

namngiven person (sk named person) ska finnas för alla barn/ungdomar. Denna person är en första 

kontaktperson i frågor när det finns oro för barnet/ungdomen och agerar utifrån detta. För de små 

barnen brukar det vara BVC-sköterskan, för skolbarn är det oftast rektorn. När behov finns av mer än en 

insats från skola, hälso- och sjukvård eller socialtjänst, sammankallar kontaktpersonen till ett möte kring 

barnet. Gemensam dokumentation förs med hjälp av ”Childs plan”, barnets plan. (Sveriges kommuner 

och landsting (2017) Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa – tvärsektoriella politiska arenor). 

https://skl.se/download/18.21b4e0115bf09bdc02844eb/1494837755255/02-17-01702-3%20S5-

SlutRapport-Ett-helhetsperspektiv-pa-barns-ungas-halsa_webb.pdf 

https://www.gov.scot/policies/girfec/ 

https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/foraldrastod-i-orgryte-harlanda/motesplatser/foraldraguide/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LTzDzA0C3c29XYzdvY1MXE30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCCgSKk/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/foraldrastod-i-orgryte-harlanda/motesplatser/foraldraguide/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LTzDzA0C3c29XYzdvY1MXE30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCCgSKk/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/foraldrastod-i-orgryte-harlanda/motesplatser/foraldraguide/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LTzDzA0C3c29XYzdvY1MXE30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCCgSKk/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/foraldrastod-i-orgryte-harlanda/motesplatser/foraldraguide/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy9LTzDzA0C3c29XYzdvY1MXE30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigCCgSKk/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/0ccd7703-1c38-4174-93d7-fb6131573948/Avsiktsf%C3%B6rklaring+familjecentrerat+arbetss%C3%A4tt+och+familjecentraler+i+G%C3%B6teborg.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/0ccd7703-1c38-4174-93d7-fb6131573948/Avsiktsf%C3%B6rklaring+familjecentrerat+arbetss%C3%A4tt+och+familjecentraler+i+G%C3%B6teborg.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/0ccd7703-1c38-4174-93d7-fb6131573948/Avsiktsf%C3%B6rklaring+familjecentrerat+arbetss%C3%A4tt+och+familjecentraler+i+G%C3%B6teborg.pdf?MOD=AJPERES
https://skl.se/download/18.21b4e0115bf09bdc02844eb/1494837755255/02-17-01702-3%20S5-SlutRapport-Ett-helhetsperspektiv-pa-barns-ungas-halsa_webb.pdf
https://skl.se/download/18.21b4e0115bf09bdc02844eb/1494837755255/02-17-01702-3%20S5-SlutRapport-Ett-helhetsperspektiv-pa-barns-ungas-halsa_webb.pdf
https://www.gov.scot/policies/girfec/
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I Sverige finns det flera kommuner som har strukturerat sitt familjecentrerade arbete med inspiration från 

Skottlandsmodellen. Bland andra Falun kommun, se nedan, och Region Kronoberg, se länk precis 

nedanför). 

http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/barn-och-unga/barnens-basta-

galler-i-kronobergs-lan/ 

 

Falun – Tillsammans för varje barn 
Inspirerade av skottlandsmodellen har Falun sedan 2016 utvecklat en modell som de kallar Tillsammans för 

varje barn. Visionen lyder: Falu kommun och Region Dalarna har tillsammans skapat en unik organisation som 

framgångsrikt ger barn och unga bästa möjliga uppväxt genom snabba, tidiga och välkoordinerade insatser - när de behövs 

och där de behövs. Vi har varit i kontakt med Anette Blomqvist, rektor Hälsinggårdsskolan F-9 och Magnus 

Nordahl, sektionschef Barn och familj.  

 

På ett flertal skolor och förskolor finns konsultationsteam med representanter från elevhälsa, socialtjänst, 

LSS, habilitering och BUP. På en skola, två förskolor och en familjecentral har arbetet sedan hösten 2018 

utvecklats vidare till ett operativt familjeteam som är knutna till verksamheten. Familjeteamet består av 

skolsköterska, speciallärare, specialpedagog från förskola, fritidspedagog, skolkurator, familjebehandlare 

från IFO, arbetsterapeut, sjukgymnast och BVC-sköterska. Rektor har fått rollen som trygghetsperson dvs 

”named person” enligt skottlandsmodellen. Teamet sammanträder med viss regelbundenhet och tar 

ställning till vilka elever som teamet ska jobba vidare med. Det ska vara tidiga, förebyggande insatser. Efter 

att samtycke införskaffats sammankallar trygghetspersonen till möte med familjen och de representanter 

från teamet som anses relevant. Mötet dokumenteras i ”Barnets plan” vilken följer barnet genom hela 

insatsen. Syftet med familjeteamet är alltså inte bara konsultativt utan här kan familjen på ett enkelt sätt få 

tillgång till insatser som inte kräver det vanliga remissförfarandet eller utredning. Kommunen och 

landstinget samfinansierar en samordnare. Styrning och ledning sker via en politisk styrgrupp och en 

styrgrupp på förvaltningschefsnivå. Projektet följs av socialstyrelsen och skolverket inom ramen för 

regeringsuppdraget Tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Inom ramen för Tillsammans för varje barn 

erbjuds även lättillgängliga föräldrastödjande insatser som föräldrautbildningar och det finns en plan för 

gemensam kompetensutveckling för all personal.  

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/extra-stod-till-elever/tidiga-och-

samordnade-insatser-for-barn-och-unga 

https://www.falun.se/utbildning--barnomsorg/halsa-och-trygghet/tillsammans-for-varje-barn.html 

 

Samverkan 
Idag finns det många olika samverkansformer med olika namn beroende på vilka verksamheter som 

samverkar (ROS, BHT, Västbus, SIP, LoSIP, SSPF). I dessa möten upprättas planer med olika namn. I 

nuläget finns en nyskapad rutin för samverkan mellan IFO Barn och unga och Grundskoleförvaltningen.  

Se rutinen här: 

https://boras.caneaone.com/Document/Document.aspx?DocumentNumber=4379&disableRedirect=1  

och  rutinen 

https://boras.caneaone.com/Document/Document.aspx?DocumentNumber=4418&disableRedirect=1 

Du kan även söka på: PRK-4379-v.8.0 GRF/IFO Samverkan ansökan/anmälan och RUT-4418-v.2.0 

GRF/IFO Rutin samverkan mellan Grundskoleförvaltningen och IFO Barn och unga i Canea.  

Denna rutin bör utvecklas så att den gäller alla verksamheter som behöver samverka utifrån barnets 
behov. 
 

http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/barn-och-unga/barnens-basta-galler-i-kronobergs-lan/
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/barn-och-unga/barnens-basta-galler-i-kronobergs-lan/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/extra-stod-till-elever/tidiga-och-samordnade-insatser-for-barn-och-unga
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/extra-stod-till-elever/tidiga-och-samordnade-insatser-for-barn-och-unga
https://www.falun.se/utbildning--barnomsorg/halsa-och-trygghet/tillsammans-for-varje-barn.html
https://boras.caneaone.com/Document/Document.aspx?DocumentNumber=4379&disableRedirect=1
https://boras.caneaone.com/Document/Document.aspx?DocumentNumber=4418&disableRedirect=1
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Familjecentraler och öppna förskolor 
Den nordiska välfärdsmodellen är ett universellt stöd till barnfamiljer. Familjecentraler och liknande 

verksamheter kan ses som en förlängning av det universella stödet till familjer i Norden. Antalet 

familjecentraler växer idag i hela Norden. Ett samlat utbud för barnfamiljer är ett prioriterat område och 

en utmärkt arena för förebyggande arbete. Det är en möjlighet att tidigt fånga upp barn som tidigt behöver 

stöd utan att koppla in samhällets myndighetsutövning. Det här är en utveckling som väckt stort intresse i 

hela världen. Länder utanför Europa har ett stort intresse för hur detta arbete bedrivs. Det är svårt att följa 

upp verksamheten och hitta indikatorer samt att det saknas dokumentation. Det som framkommer är att 

det finns en långsiktig strategi både på lokal- och nationell nivå. Göteborg, Jönköping och Malmö satsar 

långsiktig på en utbyggnad av familjecentraler.  

 

Familjecentraler bör finnas i stadsdelar med störst behov och kompletteras av öppna förskolor i stadsdelar 

med inte fullt så stora behov. Något som är unikt för Borås är att alla familjecentraler har avtal som 

involverar biblioteken. Detta garanterar en halvtids bibliotekarie på varje familjecentral. På Boda 

familjecentral finns tandvården med utifrån gemensam lokalisering och vi ser det som viktigt att 

tandvården blir en lika naturlig samverkanspart för de övriga familjecentralerna och att detta också bör 

regleras av avtal. 

 

Vi ser en trend att olika aktörer vill satsa på fler hembesök, ex BHV -barnhälsovården, mobila vårdteam, 

bokstart och uppsökande verksamhet från Förskoleförvaltningen och att allt mer vård/omsorg och service 

ska flyttas närmare familjen.  

 

Familjecentraler Nordens barn- Utveckling av Nordiska familjecentraler: 

https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2012/12/2-UtvecklingFamiljecentr_enk.pdf 

 

Familjecentraler i Västra Götaland en utvärdering: 

https://www.yumpu.com/sv/document/read/19775222/utvardering-av-familjecentraler-i-vastra-

gotaland 

 

Familjecentraler Kartläggning och kunskapsöversikt: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8845/2008-131-16_200813116.pdf 

 

Utvärdering av samverkan på familjecentraler i Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götaland. 

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/individochfamiljeomsorgsforvaltningen/i

ndividochfamiljeomsorgsforvaltningensnyheter/individochfamiljeomsorgsforvaltningens/rapport.5.701a3

86116a4e2d5d14d419.html 

 

”Tidig upptäckt, tidiga insatser” i Marks kommun 
”Tidig upptäckt, tidiga insatser” är ett nytt arbetssätt, inom VGR för barn med särskilda behov. Ett 
samarbete med BHV och rektorer/pedagoger inom förskolan i Marks kommun. Genom att scanna alla 
barn i tidig ålder uppmärksammas barn som visar tecken på någon form av neuropsykiatrisk diagnos. 
Projektet lotsar barn och föräldrar till den hjälp som barnet är i behov av tidigt i livet. Detta har gjort att 
barn med neuropsykiatrisk diagnos har fått stöd tidigare än utan projektets arbetssätt.  
 
Tidig upptäckt/tidiga insatser 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/11215
a57-2bb9-4bfa-8878-
486bc31f350a/Informationsbroschyr%20barnh%c3%a4lsov%c3%a5rden.pdf?a=false&guest=true 
 

Bokstart 
Bokstart ingår i det handlingsprogram för läsfrämjande som Kulturrådet tog fram 2014. Metoden går ut på 

https://nordicwelfare.org/wp-content/uploads/2012/12/2-UtvecklingFamiljecentr_enk.pdf
https://www.yumpu.com/sv/document/read/19775222/utvardering-av-familjecentraler-i-vastra-gotaland
https://www.yumpu.com/sv/document/read/19775222/utvardering-av-familjecentraler-i-vastra-gotaland
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8845/2008-131-16_200813116.pdf
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/individochfamiljeomsorgsforvaltningen/individochfamiljeomsorgsforvaltningensnyheter/individochfamiljeomsorgsforvaltningens/rapport.5.701a386116a4e2d5d14d419.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/individochfamiljeomsorgsforvaltningen/individochfamiljeomsorgsforvaltningensnyheter/individochfamiljeomsorgsforvaltningens/rapport.5.701a386116a4e2d5d14d419.html
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/individochfamiljeomsorgsforvaltningen/individochfamiljeomsorgsforvaltningensnyheter/individochfamiljeomsorgsforvaltningens/rapport.5.701a386116a4e2d5d14d419.html
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/11215a57-2bb9-4bfa-8878-486bc31f350a/Informationsbroschyr%20barnh%c3%a4lsov%c3%a5rden.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/11215a57-2bb9-4bfa-8878-486bc31f350a/Informationsbroschyr%20barnh%c3%a4lsov%c3%a5rden.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/11215a57-2bb9-4bfa-8878-486bc31f350a/Informationsbroschyr%20barnh%c3%a4lsov%c3%a5rden.pdf?a=false&guest=true
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att göra hembesök och stödja föräldrar i deras viktiga roll att hjälpa barnet utveckla sitt språk – genom 

samtal, samspel och berikande läsupplevelser. Bibliotekarien inspirerar, visar hur man redan tidigt kan läsa 

för sitt barn och delar ut gåvoböcker. Satsningen bygger på samverkan mellan folkbibliotek, förskola och 

barnhälsovård. Att stödja små barns språkutveckling är en strategiskt viktig fråga för hela samhället och 

inte minst för områden med socioekonomiska utmaningar. Kommuner kan under 2018-2020 söka bidrag 

för att prova metoden. Programmet Bokstart finns i dag i närmare 40 länder och i alla världsdelar.  

 

En rapport från de tre första åren av de fem pilotprojekten i Sverige släpptes 2018. Projekten vittnar 

samstämmigt om vinster med att möta barn och familjer i trygg miljö på deras hemmaplan. Att informera 

om vikten av språkstimulans och dela ut gåvoböcker stärker föräldrar i sin viktiga roll och bygger 

samtidigt tillitsfulla relationer. Dessa relationer kan i sin tur möjliggöra för familjer att i högre utsträckning 

också tar del av annan verksamhet som erbjuds lokalt, som biblioteket och den öppna förskolan. Det finns 

en bred enighet bland forskare om att en god start i livet är viktig för barns tidiga språkutveckling och 

läsning. Föräldrar och andra vuxna i barns närhet har stor betydelse för att stimulera den utvecklingen.   

Utvärdering av Bokstart i Danmark: 

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/Biblioteker/Bogstart/Evaluering_af_Bogstart_KORA.pdf 

 

Artikel om Bookstart i Storbritannien: 

https://www.kulturradet.se//sv/bokstart/Nyheter/2017/Bookstart-i-Storbritannien/ 

 

Artikel om Bokstart i Japan: 

https://www.kulturradet.se//sv/bokstart/Nyheter/2017/Bookstart-i-Japan/ 

Rapport: Fem pilotprojekt utforskar hembesök och möjligheter till samverkan. Kulturrådet. 
https://www.bokstart.se/ombokstart/artiklar/2018/lardomar-fran-pilotperioden/ 

 

Föräldraskapsstöd 
Alla förvaltningar inom Borås Stad, som arbetar med barn och ungas utveckling, har i uppdrag att stödja 

föräldrar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ansvar för att samordna och stödja de 

kommungemensamma satsningarna.  

Föräldraskapsstödet bör fortsätta att vara generellt och främjande. Ur En nationell strategi för ett stärkt 

föräldraskapsstöd. 

”Det universella stödet är en viktig del av ett strategiskt arbete med föräldraskapsstöd. Enligt 

Folkhälsomyndigheten är det viktigt att erbjuda stöd som riktar sig till alla föräldrar eftersom det påverkar 

många familjer positivt och inte enbart en begränsad grupp. Det har visat sig att en liten insats till många 

kan ha större förebyggande effekt än stora insatser till få. Det har visat sig svårt att på ett tidigt stadium 

förutsäga vilka barn och föräldrar som kommer att få problem längre fram. Det är även svårt och mycket 

resurskrävande att i efterhand komma till rätta med svåra problem under uppväxten. Ytterligare en fördel 

med att rikta sig till alla föräldrar är att ingen behöver känna sig utpekad. Det leder till att föräldrar gärna 

tar emot stöd och att trösklarna både till det universella och riktade stödet blir lägre.” 

Föräldraskapsstöd är ett stort område och idag har Borås Stad en rad olika insatser som sker inom de 

förvaltningar som har ansvar för barn och unga. Generellt är stödet tydligare för föräldrar till barn 0-6 år, 

via bland annat familjecentraler och öppna förskolor, än till föräldrar med barn 6-18 år.  

 

Staden har ett Program för föräldraskapsstöd och nationellt finns Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd. Ett viktigt styrdokument är En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. 

En nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd: 

http://mfof.se/Documents/publikationer/En%20nationell%20strategi%20f%c3%b6r%20ett%20st%c3

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/Biblioteker/Bogstart/Evaluering_af_Bogstart_KORA.pdf
https://www.kulturradet.se/sv/bokstart/Nyheter/2017/Bookstart-i-Storbritannien/
https://www.kulturradet.se/sv/bokstart/Nyheter/2017/Bookstart-i-Japan/
https://www.bokstart.se/ombokstart/artiklar/2018/lardomar-fran-pilotperioden/
http://mfof.se/Documents/publikationer/En%20nationell%20strategi%20f%c3%b6r%20ett%20st%c3%a4rkt%20f%c3%b6r%c3%a4ldraskapsst%c3%b6d%20WEBB.pdf
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%a4rkt%20f%c3%b6r%c3%a4ldraskapsst%c3%b6d%20WEBB.pdf 

 

Tematiserade föräldramöten  
För föräldrar till barn i grundskoleålder, är skolan den naturliga arenan för föräldrastödjande insatser. Att 

ha föräldramöten med olika teman är ett sätt. Det finns idag en metod som heter SAMS (Sömn, Aktivitet, 

Mat, Struktur) som kan användas till föräldrar med barn i förskoleklass. Det finns ett material som heter 

DAGS (Dags att prata Droger, Alkohol) som kan användas till föräldrar med barn i högstadiet. Materialen 

används på vissa skolor men långt ifrån på alla, och utan samordning.  

Våld och ohälsa 

Rapporten Våld mot barn 2016 från Stiftelsen Allmänna Barnahuset visar på ett samband mellan 

barnmisshandel och hälsa.  

I rapporten beskrivs att barn som varit utsatta för någon form av barnmisshandel oftare upplevde sitt 

allmänna hälsotillstånd som mindre bra eller dåligt. De rapporterade psykosomatiska symtom, 

självskadebeteende och suicidtankar i större utsträckning. Drygt 13 procent av de elever som utsatts för 

barnmisshandel hade försökt att ta sitt liv i jämförelse med knappt två procent bland dem som inte hade 

utsatts. De barn som rapporterade fler former av utsatthet rapporterade också fler former av ohälsa. 

Enligt rapporten finns det vissa grupper som är mer utsatta för våld.  

o Barn med funktionsnedsättning eller kroniska sjukdomar (Barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar framstår som särskilt utsatta).  

o Barn som inte identifierar sig som varken flicka eller pojke  

o Barn som rapporterade att föräldrarna varit oense om boende och umgänge  

o Barn som rapporterar begränsningar i självbestämmande var starkt kopplade till 

barnmisshandel, oavsett föräldrars ursprung. 

Några fler viktiga slutsatser från rapporten är att flickor är mer utsatta för våld än pojkar. Förutom den 

misshandel som begås av vuxna så rapporterade flickor mobbning i signifikant större utsträckning än 

pojkar och utsatthet för sexuella övergrepp, som oftast begås av jämnåriga pojkar. Alla former av 

misshandel var starkt kopplad till upplevd dålig familjeekonomi. Ytterligare en utsatt grupp var de elever 

som går gymnasieförberedande/introduktionsprogram.  

 

Rapporten Våld mot barn 2016   

http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/vald-mot-barn-2016/ 

 

SFI – integration och språk 
Stockholm är en av de städer som arbetar med SFI på öppna förskolor/ familjecentraler. Målgruppen är 

föräldralediga mammor som påbörjat SFI innan eller under graviditet och inte har fått möjlighet att gå 

färdigt.  

 

Föräldern måste vara inskriven på SFI för att få delta. De har möjlighet att ta med sina barn till 

undervisningen. En lärare från SFI håller i undervisningen och pedagoger på öppna förskolan stöttar på 

olika sätt. Gruppen består av personer med olika kunskapsnivå i det svenska språket. Ett mål för kursen är 

att kunna gå vidare och klara nästa nivå inom SFI. 

 

Ett annat exempel är från Göteborg är att föräldrar kan gå en ABC-utbildning inom ramen för SFI.  

Dessutom kan alla föräldrar ha kvar barnen inom förskolan medan föräldrar deltar i ex ABC-utbildning.  

SO – samverkan, närområde  
Alla kommuner har ansvar att erbjuda minst 60 timmar samhällsorientering för nyanlända vuxna 

flyktingar, som har etableringsplan. Detta ska helst ske inom det första året från att man fått 

uppehållstillstånd och bosatt sig i en kommun. Samhällsorientering ska ges i dialogform och i möjligaste 

http://mfof.se/Documents/publikationer/En%20nationell%20strategi%20f%c3%b6r%20ett%20st%c3%a4rkt%20f%c3%b6r%c3%a4ldraskapsst%c3%b6d%20WEBB.pdf
http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/vald-mot-barn-2016/
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mån på personens modersmål. I Borås Stad organiseras samhällsorientering via Boråsregionens 

Etableringscenter (BREC) i form av kurser i grupp i samhällsorientering på modersmål, som läses 

parallellt med SFI.  

 

Försök har gjorts tidigare med SO på FC och mötesplats Norrby men vi ser att dessa insatser behöver 

samordnas och bedrivas systematiskt och långsiktigt. Familjecentralerna har i dagsläget många 

samarbetspartner inom olika förvaltningar. Nu söks projektpengar sporadiskt i andra förvaltningar och 

deras aktiviteter ska sedan genomföras på familjecentralerna.  

 

En kommun fri från våld  
En kommun fri från våld (EKFFV) är ett femårigt socialt investeringsprojekt som avslutas i december 

2019. Projektet arbetar för att skapa ett metodiskt våldspreventivt arbete i Borås Stad genom att öka 

kunskapen om vad våld är, öka förståelsen för hur normer och våld hänger ihop samt öka kunskapen 

kring hur alla kan vara en aktiv åskådare och agera mot våld. Arbetet med våldsprevention började med 

grundskolan som arena, men har de senaste två åren haft öppen ungdomsverksamhet som huvudarena.  

En kommun fri från vålds arbete utgår från tre principer, vilka enligt FN har störst effekt på våld. Dessa 

är:  

 sambandet mellan lindrigt och grovt våld, 

 sambandet mellan stereotypa könsnormer och våld samt  

 aktiv åskådare/strategier för att ingripa 

Projektet använder sig av en bred syn på vad våld är. Det handlar mycket om att synliggöra det lindriga 

våldet, som är ofta förekommande: elaka kommentarer, taskiga skämt, blickar, nedvärderande bilder, hot 

och även rasistiska, sexistiska eller funkofobiska skämt. Tanken är att säga ifrån tidigt, så att våldet inte blir 

värre. En viktig del av arbetet är också att arbeta mot en destruktiv mansnorm/machonormen. 
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Slutsatser och förslag 
 

Tydligare politisk styrning 

Slutsats: För en hållbar organisation är det viktigt med tydlig politisk styrning för uppdrag och 

mål i det förebyggande arbetet med barn och unga.  

Förslag: Det förebyggande arbetet i Borås Stad behöver en tydlig målbild och politisk riktning 

som är förvaltningsövergripande och i samverkan med VGR. Borås stad gör många bra saker men 

vi ser att det saknas samordning och styrning mot ett gemensamt mål. Det behövs en tydlig 

organisation där alla nivåer hänger ihop. När vi nu tar ett nytt grepp kring familjecentrerat 

arbetssätt är det viktigt att det arbetet hänger ihop med övrigt förebyggande arbete kring barn och 

unga. Insatser som görs på olika håll utgår från en gemensam styrning och gemensamma mål. 

Ansvar: Politiker i Borås Stad och VGR 

 

Tidiga samordnade insatser 
Slutsats: Tidiga och samordnade insatser för barn och ungdomar är avgörande för att alla ska 

klara skolan. Det ska göras utifrån ett familjecentrerat arbetssätt. 

 

Förslag 1: Att vi med barnet i centrum skapar en gemensam processkarta och rutin för 

samverkan mellan verksamheter som möter barn, ungdomar och vårdnadshavare. I rutinen 

använder alla samma namn för den plan som upprättas; ”Barnets plan”. 

Ansvar: Alla förvaltningar som möter barn och unga.  

Tid: Höst 2019 

 

Förslag 2: Att Borås Stad tillsammans med VGR tillsätter en arbetsgrupp som får i uppdrag att 

vidare utreda möjligheterna att ta ett nytt grepp kring samverkan för tidiga insatser genom att 

inspireras av Skottlandsmodellen. För att detta ska bli möjligt krävs politiskt ställningstagande och 

styrning i alla led samt gemensam finansiering av en samordnare som håller ihop och leder 

arbetet.  

Ansvar: Politiker i Borås Stad och VGR 

 

Förslag 3: Att avtal och styrning för familjecentralerna ses över och blir mer detaljerade för att få 

en hållbar organisation och samsyn kring samverkan och förebyggande arbete utifrån 

familjecentralskonceptet med integrerade verksamheter. 

Ansvar: Berörda förvaltningschefer inom Borås Stad samt motsvarande inom VGR. 

Tid: Uppstart hösten 2019. 

 

Förslag 4: Att Borås Stad i samverkan med VGR anammar arbetssättet som är framtaget i 

projektet ”Tidig upptäckt, tidiga insatser”.  

Ansvar: Förskolenämnden och motsvarande politiker inom VGR. 

Tid: Uppstart våren 2020 

 

Hållbar organisation av föräldrastödjande insatser 
Slutsats: Det är viktigt att det finns en tydlig röd tråd och hållbar organisering av 

föräldrastödjande insatser som erbjuds föräldrar i olika skeden under barnens uppväxt, 

exempelvis föräldragrupper även för föräldrar till äldre barn som ligger utanför familjecentralens 

målgrupp. 

 

Förslag 1: Att kommunen gemensamt med VGR arbetar fram ett samlat föräldrastödskoncept 

från 0-18 år och gemensam strategi för kommunikation som beskriver de olika insatser som 
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erbjuds föräldrar i olika skeden av barnens uppväxt. Det ska vara lika självklart att delta i en 

föräldragrupp när barnet är tonåring som vid barnets födsel. Vi ser Göteborgs föräldraguide som 

ett gott exempel på hur detta samlade föräldrastödskoncept kan kommuniceras ut till medborgare. 

Ansvar: Fritid- och folkhälsoförvaltningen sammankallar: Förskoleförvaltningen, 

Grundskoleförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Kulturförvaltningen, VGR.  

Tid: Uppstart under 2019  

 

Förslag 2: För att vi ska kunna erbjuda ett långsiktigt samlat föräldrastödskoncept behöver vi ha 

en organisation som sträcker sig upp till 18 år och det behöver finnas en plan för hur staden ska 

säkerställa att kompetens inom föräldraskapsstödjande insatser finns. Föräldrastödskurserna 

behöver integreras i ordinarie verksamheter.  

Ansvar: Fritid- och folkhälsoförvaltningen sammankallar: Förskoleförvaltningen, Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen. 

Tid: Uppstart 2020 

 

Förslag 3: Arbetsgruppen föreslår att utreda vidare hur grundskolan kan vara en arena för det 

generella föräldraskapsstödet. Exempelvis i form av tematiserade föräldramöten.  

Ansvar: Fritid- och folkhälsoförvaltningen sammankallar Grundskoleförvaltningen.  

Tid: Uppstart 2020 

 

Förslag 4: FoF utreder vidare hur föreningslivet kan vara en arena för det generella och 

främjande föräldraskapsstödet. 

Ansvar: Fritid- och folkhälsoförvaltningen 

Tid: Uppstart höst 2019 

 

Våldsprevention 
Slutsats: Viktigt att jobba med våldsprevention i alla sammanhang där samhället möter barn, 

ungdomar och föräldrar. 

 

Förslag 1: Vi anser att den våldspreventiva ansatsen behöver göras explicit och tydligt uttalad 

som en självklar del i allt förebyggande arbete och att det drog- och brottsförebyggande arbetet 

samt familjecentrerade och jämställdhetsarbetet ska ha sin utgångspunkt i våldsprevention. Detta 

skulle sammanställas i en politisk vision eller målsättning för allt hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet i staden där förväntningar på samverkan också ska vara tydligt uttalade.   

Ansvar: Politiker i Borås Stad 

 

Förslag 2: Permanenta projektet ”En kommun fri från våld” 

Ansvar: Politiker i Borås Stad 

Tid: Beslut behöver fattas hösten 2019 

 

Stödet ska vara lättillgängligt 
Slutsats: Viktigt att stöd till barn, ungdomar och föräldrar är lättillgängligt. Det vill säga att det 

erbjuds i barnets och familjens närområde, att det är enkelt att få tillgång till stöd utan utredning 

och remiss, samt att det stöd som erbjuds är känt.  

Förslag: Att IFO anställer socialrådgivare som utgår från stadens fem mötesplatser inom FoF i 

syfte att arbeta uppsökande, förebyggande och med stödjande insatser på individ och gruppnivå 

gentemot målgruppen barn och ungdomar 6-18 år och deras föräldrar. Detta skulle stärka upp 

socialtjänstens förebyggande arbete inom åldersgruppen 6-10 år och bli en länk mellan 

socialrådgivare på familjecentralerna, vars målgrupp är 0-6 år, och fältgruppen, vars målgrupp är 

10-16 år. Detta skulle kunna provas på en mötesplats som en pilotstudie.  
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Ansvar: Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Tid: Hösten 2019 

 

Bokstart och språkutveckling 
Slutsats: Viktigt att satsa på läsfrämjande åtgärder som ökar barns språkutveckling, ordförråd, 

läsförmåga och läslust. Stödja den nyblivna familjen generellt kring högläsningens betydelse men 

också riktat t.ex. genom Bokstart. Samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskolor. 

Förslag: Projektet Bokstart permanentas och finansieras med kommunala medel.  

Ansvar: Kulturnämnden 

Tid: Hösten 2020 

 

Integration 
Slutsats: Det familjecentrerade arbetssättet behöver ha ett tydligt integrationsmål.  

Förslag: Utveckla strukturerad samverkan mellan SFI/SO och övrig organisation för 

föräldraskapsstödjande insatser. 

Ansvar: Förskoleförvaltningen sammankallar: Arbetslivsförvaltningen, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen 

Tid: Uppstart 2020 

 

 

Förslag på organisation gällande styrgrupp och 

koordinatorfunktioner 

 

 

 

Vi föreslår att för det familjecentrerade arbetet i Borås Stad är den redan befintliga lokala gruppen för 

närvårdssamverkan. Den idag befintliga styrgruppen för familjecentralerna styr det operativa arbetet vid 

familjecentralerna. Processledaren ingår i styrgruppen (eller båda styrgrupperna) för familjecentralerna och 

följer i sin tur upp arbetet via koordinatorerna/samordnare som redan finns på våra 3-4 familjecentraler. 

Samordnare finns idag på våra familjecentraler med en tjänstefaktor på 20%. Samordnare/koordinatorer 
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är representanter i styrgruppen för familjecentralerna. Tjänstefaktor för dessa 3-4 personer är förslagsvis 

80% koordinator och 20% samordnare. Förslaget är att minst två koordinator inom skola behövs för 

åldern 6-18 år. 

 

Avslutande vision 
Med föreslagna insatser finns goda förutsättningar att utjämna klyftor inom Borås Stad och uppnå en ökad 

social hållbarhet.  



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samarbetsuppdrag boendeprocessen - Förslag till 

ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

- I Individ-och familjeomsorgsnämnden reglemente under § 2 stryks Det 
inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning och istället läggs Det inkluderar 
bistånd vad gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen till.  
 

- I Arbetslivsnämnden reglemente under § 2 läggs Ansvaret för 
bostadsanskaffning för sociala bostäder till. 
 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en 
uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits till 
Kommunfullmäktige i oktober 2020.  

 

 

Datum 

2019-08-15 Malin Carlsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-08-21 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-08-16 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00648 1.3.1.1 Programområde 02 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

2019-08-08 Ingegerd Eriksson 

Datum  Avdelningschef 

 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
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Datum 

2019-09-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Ansvarsfördelning och process kopplat till Social 

bostäder 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

- I Individ-och familjeomsorgsnämnden reglemente under § 2 stryks Det 
inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning och istället läggs Det inkluderar 
bistånd vad gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen till.  
 

- I Arbetslivsnämnden reglemente under § 2 läggs Ansvaret för 
bostadsanskaffning för sociala bostäder till. 
 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en 
uppföljning kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits till 
Kommunfullmäktige i oktober 2020.  

            

Sammanfattning  

Individ-och familjeomsorgsnämnden har ett kommunövergripande 

samordningsansvar för sociala boendefrågor samt ett ansvar för att driva 

arbetet med att utveckla insatser mot hemlöshet som finns beskrivet i Program 

mot hemlöshet i Borås Stad.  

Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in ett förslag om 

ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder, där förslag rörande 

ansvar och anskaffande av bostäder för sociala kontrakt ingår.     

Kommunstyrelsen föreslår att reglementena ändras så att Arbetslivsnämnden 

får ansvaret för bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden 

får ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 

insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden hanterar dock tillsvidare 

boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp. 

 

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Individ-och familjeomsorgsnämnden har ett kommunövergripande 

samordningsansvar för sociala boendefrågor samt ett ansvar för att driva 
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arbetet med att utveckla insatser mot hemlöshet som finns beskrivet i Program 

mot hemlöshet i Borås Stad.  

Ett av utvecklingsområdena i Programmet mot hemlöshet är ” Fler målgrupper, 

såsom äldre med behov av insatser från Vård-och äldrenämnden och personer med psykisk 

ohälsa som kan bo i egen lägenhet med stöd, ska ha möjlighet till sociala kontrakt för att 

ytterligare öka dessa personers möjlighet till inträde på bostadsmarknaden.” 

Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in ett förslag om 

ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder, där förslag rörande 

ansvar och anskaffande av bostäder för sociala kontrakt ingår.  Förslaget har 

först remitterats till Arbetslivsnämnden. Därefter har de kommunala 

bostadsbolagen, Vård-och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden lämnat 

sina yttranden.  

Stadsledningskansliet har även träffat berörda förvaltningar i det sociala klustret 

för att diskutera förslaget och få förtydliganden. 

Varför behövs en tydligare ansvarsfördelning? 

Arbetslivsnämnden och Individ-och familjeomsorgsnämnden kan idag bevilja 

sociala kontrakt och kan erbjuda egna bostäder till de brukare som fått beviljade 

insatser. Individ-och familjeomsorgsnämnden beviljar framförallt detta när det 

gäller missbrukare och Arbetslivsnämnden för övriga grupper enligt skrivelsen 

från Individ-och familjeomsorgsnämnden.  

För gruppen äldre har det funnits en speciell grupp kallad ”Spetsgruppen” för 

att hitta lösningar för de över 65 år som har en bostadsproblematik. I förslaget 

skulle denna grupp upphöra då de över 65 år skulle få sina ärenden handlagt av 

Individ-och familjeomsorgsnämnden. Målgruppen som individ-och 

familjeomsorgsnämnden får utökat ansvar för enligt förslaget: 

- Den som är bostadslös eller riskerar att bli bostadslös 

- Den som har uttalade svårigheter att på egen hand ha möjlighet att få en 

egen bostad pga. störningar, hyresskulder 

- Den som i övrig tillhör en socialt utsatt grupp som behöver någon form 

av stöd från de nämnder som bedriver socialttjänst. 

Individ-och familjeomsorgsnämnden får därmed ansvaret för att utreda, pröva 

och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. Nämnden 

poängterar att beviljandet av ett socialt kontrakt ska ske under förutsättning att 

andra möjligheter till att förhindra bostadslöshet övervägts och prövats i 

utredningen. 

Arbetslivsnämnden har en invändning till förslaget och det är att nämnden vill 

att personer som omfattas av Relationsvåldsenhetens målgrupp ska undantas 

ifrån Individ-och familjeomsorgsnämnden ansvar. Detta motiverar nämnden 

med att i dessa ärenden ingår bostad som en social insats för brukaren och 

därför är det viktigt att minimera antalet myndighetskontakter.  
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När det gäller bostadsanskaffningen har Individ-och familjeomsorgsnämnden i 

sitt reglemente ansvaret för detta men i och med förslaget kommer alla 

förstahandskontrakt och andrahandskontrakt som både Arbetslivsnämnden och 

Individ-och familjeomsorgsnämnden har hos bostadsbolagen hamna hos 

Arbetslivsnämnden. Arbetslivsnämnden kommer därmed stå för anskaffning av 

bostäder, matchning och tilldelning av bostad utifrån beslut av Individ-och 

familjeomsorgsnämnden.  

Den frågan som det finns frågetecken kring är vem som ska vara hyresvärd. 

Individ-och familjeomsorgsnämnden föreslår att kontraktet ska växla mellan 

nämnderna beroende på om lägenheten är uthyrd (kontraktet hos Individ-och 

familjeomsorgsnämnden) eller om den ligger i lägenhetsbanken (hos 

Arbetslivsnämnden).  

Arbetslivsnämnden anser att detta blir ett otydligt ansvarsförhållande om vem 

som är hyresvärd växlar mellan förvaltningarna beroende på om lägenheten är 

uthyrd eller ligger i lägenhetsbanken. Nämnden tror inte att bostadsbolagen 

skulle uppskatta detta samt att det skulle innebära merarbete rent administrativt. 

AB Bostäder i Borås håller med Arbetslivsnämnden och anser att det är en 

nämnd som ska ha hand om förstahandskontrakten och att växla mellan två 

nämnder skulle öka administrationen. Fristadbostäder AB tillstryker också 

Arbetslivsnämndens förslag gällande detta.  

Fortsatt samverkan och samarbete 

Stadsledningskansliet träffade alla fyra förvaltningarna i det sociala klustret för 

att diskutera den boendesociala processen efter det att alla remissvar inkommit 

till Kommunstyrelsen. 

Arbetslivsförvaltningen och Individ-och familjeomsorgsförvaltningen 

klargjorde att förslaget innebär ett ramverk för hur ansvaret ska fördelas och att 

rutiner, hur de olika förvaltningarna ska samverka, överenskommelser med 

bostadsbolagen med mera ska diskuteras och beslutas efter det att beslut har 

tagits i Kommunfullmäktige. 

Sociala omsorgsförvaltningen och Vård-och äldreförvaltningen ser också behov 

av fortsatt samverkan då de kan ha brukare som bostadslösa och är i behov av 

t.ex. hemtjänst eller boendestöd. Här krävs också att rutiner kring samverkan 

mellan förvaltningarna tas fram och för att den enskildes behov ska vara i 

fokus. Det är viktigt att en nämnd har huvudansvaret för individen. 

Begäran om mer resurser 

Individ-och familjeomsorgsnämnden har begärt utökade resurser för att ta över 

uppdraget. Enligt uppgifter i skrivelsen är det ca 120-150 personer som har 

någon form av social bostad hos antingen Arbetslivsnämnden eller Individ-och 

familjeomsorgsnämnden. Individ-och familjeomsorgsförvaltningen har uppgivit 

att det finns ca 19 personer från Sociala omsorgsförvaltningen och Vård-och 

äldreförvaltningen som har varit i behov av en social bostad men fått stöd 

genom den så kallade spetsgruppen. Då det enligt förvaltningen finns ett 

mörkertal kring hur många personer som eventuellt skulle bli aktuella för ett 
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socialt kontrakt i och med det nya förslaget är det svårt att få en uppskattning 

om hur många det är som skulle söka om att få ett socialt kontrakt.  

Individ-och familjeomsorgsförvaltningen har vid ett möte med 

Stadsledningskansliet uppgivit att de utökade resurserna handlar om 2 

heltidstjänster då den nya boendeprocessen tar en höjd för en ambitionsökning 

när det gäller utredning, vägledning och stöd till människor i utsatta 

hemlöshetssituationer.   

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsens hållning är att det ska vara en väg in för både brukaren och en 
väg in för bostadsbolagen. I programmet mot hemlöshet i Borås Stad står det 
”Det behövs utvecklas en samordnad bostadsanskaffning för personer inom socialtjänstens 
målgrupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Att utveckla en väg in till 
Borås Stad för de som har en social boendeproblematik.”  Kommunstyrelsen anser 
därför att brukaren ska ha kontakt med Individ-och familjeomsorgsnämnden 
när det gäller det sociala kontraktet och den sociala insatsen. Bostadsbolagen 
ska ha kontakt med Arbetslivsnämnden när det gäller hyreskontrakten. Det är 
Borås Stad som är hyresvärden för brukaren och Borås Stad som samordnar 
och innehar hyreskontrakten samt är kontaktperson med bostadsbolagen.  
Sammanfattningsvis vänder sig brukaren med sina ärenden rörande det sociala 
kontraktet till Individ-och familjeomsorgsnämnden och bostadsbolagen har 
enbart kontakt med Arbetslivsnämnden.   
 
När det gäller frågan om relationsvåldsenheten är Kommunstyrelsens 

bedömning att Arbetslivsnämnden fortsätter att handlägga dessa ärenden för 

målgruppen då det blir en enhetlig insats. 

Det är viktigt att poängtera att socialtjänsten inte har någon generellt ansvar att 

ordna boenden till bostadslösa och att det inte är tal om att Individ-och 

familjeomsorgsnämnden ska bli en bostadsförmedling till alla som inte har en 

bostad. Däremot är det viktigt att nämnderna som möter människor som inte 

faller inom målgruppen signalerar till Kommunstyrelsen som har 

bostadsförsörjningsansvaret att det kan finnas grupper som inte får någon 

bostad på grund av andra skäl.  

Individ-och familjeomsorgsnämnden får återkomma med sina anspråk på 

utökade resurser i budgetprocessen för att det ska hanteras enligt vanlig 

ordning. 

Individ-och familjeomsorgsnämnden anger i sin skrivelse att ”Överenskommelse 

behövs med de kommunala bostadsbolagen kring processen kring andrahandskontrakt samt 

kring de överenskommelser som finns avseende förstahandskontrakt” samt att ”Det behövs 

tas fram rutiner för samverkan och detaljerat arbetssätt för olika aktiviteter i processen.”  

Då det återstår arbete kring att bland annat ta fram rutiner och 

överenskommelser kring de sociala kontrakten efter att ansvarsförhållanden 

ändrats, anser Kommunstyrelsen att en uppföljning av arbetet ska göras. Detta 

för att säkerställa att boendeprocessen blir bra för den enskilde som söker stöd 

men också för att följa upp att det inte kvarstår några frågetecken kring vem 

som ska göra vad. Då det även finns oklarheter kring hur många som kommer 
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att söka ett socialt kontrakt är det även intressant att om den utökade 

målgruppen för Individ-och familjeomsorgsnämnden inneburit mer 

ansökningar om socialt boende.  

 

Kommunstyrelsen föreslår även Kommunfullmäktige att reglementena bör 

ändras för Individ-och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden då 

ansvaren föreslås ändras.  

   

Beslutsunderlag 

1. Reglemente för Arbetslivsnämnden (160) 

2. Reglemente för Individ-och familjeomsorgsnämnden (170) 

3. Skrivelse från Individ-och familjeomsorgsnämnden (10) 

4. Remissammanställning 

5. Yttrande från Arbetslivsnämnden (40) 

6. Yttrande från Sociala omsorgsnämnden 150) 

7. Yttrande från Vård-och äldrenämnden (110) 

8. Yttrande från AB Toarpshus (140) 

9. Yttrande från AB Bostäder i Borås (90)  

10. Yttrande från Fristadsbostäder AB (100) 

11. Yttrande från Viskaforshem AB (120) 

12. Yttrande från AB Sandhultsbostäder (130)   

 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Ericsson 

   Avdelningschef 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Reglemente för Arbetslivsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-06-19 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i 
detta reglemente.  

 

§ 1 Målet med verksamheten  
 
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden 
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring 
samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella 
minoriteter och förvaltningsområde för finska. 
 
Arbetslivsnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 
verksamhetsområde. 

 

§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter: 

 arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser 

 utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknads-
politiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana 
insatser; 

 att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt 
prioriterar insatser som leder till att individen kan försörja sig; 

 uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd, 

 invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor, 

 med undantag av ansvaret för ensamkommande flyktingbarn, ansvara för mottagning och 

introduktion av flyktingar, 

 ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser 
för nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska, 

 relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld  

 försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen) 

 Ansvaret för bostadsanskaffning för sociala bostäder 

 personliga ombud, 

 utdelning ur sociala donationsfonder, Borås Kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons 
donationsfond, Finn Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och 
Charlotta Palmqvists donation, från och med 1 januari 2016. 
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Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-06-19 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i Gemensamt 

reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. 

§ 1 Målet med verksamheten 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och 
vad som i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.  
Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt 
Kommunfullmäktiges beslut åvilar Arbetslivsnämnden eller annan uppgift enligt Socialtjänstlagen 
som Kommunfullmäktige har beslutat ska åvila, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden eller annan nämnd.   
Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården 
inom sitt område. 
 

§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. 

Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det 

inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning. Det inkluderar bistånd vad gäller sociala bostäder 

enligt socialtjänstlagen.  

I nämndens ansvar ligger också att ansvara för utsatta EU-medborgare, undantaget uppgifter      
rörande ekonomiskt bistånd som åvilar annan nämnd. 
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Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

 

 
 

 

Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala 

bostäder 

Inledning 

Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen. Socialtjänsten som 

finns inom Vård- och äldrenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden har dock inte skyldighet att 

tillgodose behovet av bostad i allmänhet. Socialtjänsten har inget generellt ansvar att 

ordna boende till bostadslösa. I första hand har den enskilde ett eget ansvar att planera 

för och ordna sitt boende. Det finns emellertid situationer där socialtjänsten måste 

bistå den enskilde som har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad eller 

behålla sin bostad.  

 

De målgrupper som har ett särskilt behov av åtgärder är barn och unga, äldre, personer 

med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, personer med missbruk, brottsoffer och 

flyktingar. Det finns olika sätt att stödja dessa gruppers behov av boende och i flera fall 

hanteras detta med särskilda boendeformer, gruppboenden och liknande. Nämnderna 

som ingår i det s.k. ”sociala klustret”, Vård- och äldrenämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden, har 

samtliga bostäder för dessa målgrupper. Arbetslivsnämnden handlägger och ordnar 

lösningar för de som utsätts för relationsvåld och ansvarar för boendelösningar för 

kommunplacerade flyktingar. Sociala omsorgsnämnden har gruppboenden för 

funktionshindrade, Vård- och äldrenämnden har vård- och omsorgsboenden, Individ- 

och familjeomsorgsnämnden har stödboenden för missbrukare o.s.v. 

 

Det som återstår att se över och skapa en tydligare ansvarsfördelning och process för 

de grupper som har speciella svårigheter att på egen hand skaffa eller behålla en bostad 

samtidigt som de tillhör en socialt utsatt grupp. Utgångspunkten är att personen 

behöver särskilda insatser för att behålla sin lägenhet eller behöver ett s.k. socialt 

kontrakt”. Socialtjänsten behöver särskilt identifiera och hantera riskgrupper för att 

hamna i hemlöshet.  Ett socialt kontrakt i den följande texten definieras som en bostad 

där Borås stad har hyreskontraktet och hyr ut bostaden i andra hand till en person. Till 

detta kommer någon form av insats/stöd kopplat till att kunna behålla lägenheten och 

på sikt kunna för överta förstahandskontraktet eller söka annan lägenhet på egen hand. 

För närvarande finns denna form av insats i två former. Övergångslägenhet för de med 

missbruksproblematik som utreds och hanteras inom Individ- och familjeomsorgs-

nämnden. Socialt kontrakt för samtliga övriga grupper som beslutas inom 
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Arbetslivsnämnden. För närvarande har ca 120-150 personer någon form av social 

bostad genom dessa två andrahandskontraktsformer. 

 

Om en person vänder sig till de nämnder i Borås stad som hanterar socialtjänst för att 

ansöka om bistånd till boende har denne utifrån socialtjänstlagen rätt att få sitt ärende 

prövat. Boendesociala insatser och andrahandsboende behöver dock inte vara den 

enda lösningen på boendeproblematiken för denna målgrupp. I många fall kan 

situationen lösas på annat sätt t.ex. genom ett förstahandskontrakt med borgen, ett 

förstahandskontrakt genom avtalet om Bostad först1, avbetalningsplaner eller andra råd 

och stödinsatser. Ansvarsfördelning och processen för ansökan, utredning och fortsatt 

insats för denna målgrupp behöver dock tydliggöras. 

 

Avgränsningar 

Förslagen till ansvarsfördelning och process omfattar inte akutboenden. Det 

finns flera akutboendeformer som avser att lösa boende över en natt eller 

kortare tid såsom akutboendeplatser, tillfälliga jourlägenheter, ekonomiskt 

bistånd till att bo på vandrarhem över natten, akutboendeplatser för 

missbrukar, ekonomiskt bistånd till kvinnojour med mera. Dessa omfattas inte 

här utan det rör bostadsformer som har en mer tydlig reglering och 

långsiktighet. 

 

Målgrupper med flyktingbakgrund omfattas inte av den beskrivna 

ansvarsfördelningen och processen men beaktas i vissa delar och då främst det 

som berör anskaffning av sociala bostäder och kontakten med bostadsbolag. 

 

Stödboenden, gruppboenden med mera för olika målgrupper ingår inte. 

 

Målgrupp 

- Den som är bostadslös eller riskerar att bli bostadslös 

- Den som har uttalade svårigheter att på egen hand ha möjlighet att få en egen 

bostad pga. störningar, hyresskulder 

- Den som i övrig tillhör en socialt utsatt grupp som behöver någon form av 

stöd från de nämnder som bedriver socialtjänst 

 

 

Social bostad och boendesocial insats 

Den boendesociala insatsen är tänkt att vara kopplad till boendet och bibehållandet av 

lägenheten. En eller flera andra insatser med andra fokus kan pågå från andra 

verksamheter. Exempelvis kan boendesocial insats och boendestöd från Sociala 

omsorgsnämnden finnas eller boendesocial insats och hemtjänst från Vård- och 

äldreförvaltningen.  Ibland kan dessa olika insatser bidra till varandra och det kan 

behövas samverkan och kommunikation. Hemtjänsten kan t.ex. bidra inom ramen av 

sin insats med sådant som påverkar boendet. Den boendesociala insatsen är dock tänkt 

att vara kopplat till andrahandskontraktet och tillsynen av lägenheten. Avsikten är att 

                                                      
1 Bostad först är en arbetsmetod som utgår från att en bostad med förstahandskontrakt är den 
trygghet som behövs för att gå vidare med sina övriga problem. Ett avtal med kommunalt 
bostadsbolag finns kring ett antal sådana lägenheter per år. 
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det alltid ska finnas en boendesocial insats kopplad till andrahandskontraktet. 

Omfattning och innehåll i den boendesociala insatsen kan variera utifrån behov. 

 

 

Ansvarsfördelning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inom sitt ansvarsområde programmet 

mot hemlöshet och bedriver inom ramen för detta program ett flertal 

verksamheter som är relaterade till den beskrivna målgruppen. Akutboenden 

såsom härbärget, akutboendet ”Klintesväng”, stödboende för missbrukare och 

den Vräkningsförebyggande enheten är idag delvis riktade mot denna målgrupp. 

De med missbruksproblem vänder sig idag till Individ- och familjeomsorgen 

med sin boendeproblematik. För ungdomar, barnfamiljer, funktionshindrade 

och de över 65 år som inräknas i målgruppen finns idag ingen tydligt 

ansvarsfördelning. Ibland vänder de sig till Försörjningsstödsenheten för 

vägledning eller för en ansökan och de över 65 år hänvisas till ”spetsgruppen” 

(en intern samarbetsgrupp som tillkom 2016) för att få en lösning på en 

uppkommen bostadsproblematik för de över 65 år. 

Arbetsgruppen förslag är att ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut 

rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt för samtliga i den aktuella 

målgruppen ska vara Individ- och familjeomsorgsnämnden. Individ- och 

familjeomsorgsnämnden ska även i de fall detta bedöms vara rätt insats tillsätta 

en boendesocial insats som innefattar ett andrahandskontrakt.  

 

Ansvarig för att anskaffa lägenheter som kan användas för andrahandskontrakt 

ska vara Arbetslivsnämnden. Arbetslivsnämnden ska ha kontakten med 

bostadsbolagen och ha översikten av de bostadsbehov som nämnderna i det 

sociala klustret har för olika målgrupper. Arbetslivsnämnden har redan idag 

ansvaret för att tillhandahålla bostäder till kommunplacerade flyktingar och kan 

komma att även framöver att få ansvaret för att tillhandahålla boende för vuxna 

asylsökande som idag får sin bostad genom Migrationsverkets 

anläggningsboenden. Genom arbetsgruppens förslag kan Arbetslivsnämnden 

vara samarbetsparten för bostadsbolagen när det gäller samtliga dessa 

lägenhetsbehov.  

 

Arbetslivsnämnden ska även ha ansvaret att tilldela lägenheter utifrån beslut 

och beställning från den nya boendesociala enheten. Arbetslivsnämnden har 

ansvaret för översikten av de andrahandskontrakt som finns i sociala klustret 

och är delaktig i matchningen. 

 

Arbetsgruppen som sett över ansvarsfördelning och process har identifierat två 

möjliga vägar att gå avseende vilken nämnd som ska vara hyresvärd för den 

brukare som innehar andrahandskontraktet. Den som skriver 

förstahandskontrakt med bostadsbolaget är hyresvärd för den som skriver 

andrahandskontraktet. Detta ger möjligheter att skapa en kontakt och få en 
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arbetsallians med brukaren/den boende som ibland är svår att uppnå på annat 

sätt. Genom att vara hyresvärd och ansvara för lägenheten får man möjligheter 

att tala om hur det fungerar med hyresinbetalningar, skötsel av lägenheten, i 

tvättstuga och med grannar. Att separera boendesociala insatser och tillsyn från 

rollen som hyresvärd bedöms som försvårande för att ge en sammanhållen god 

insats och trygghet gentemot bostadsbolaget. Förslaget är att när väl en ett 

andrahandskontrakt tilldelats en enskild brukare så handhar Individ- och 

familjeomsorgsnämnden förstahandskontraktet för lägenheten. När den boende 

flyttar eller avviker från lägenheten överlämnas hantering av 

förstahandskontraktet åter till Arbetslivsnämnden. Denna hanteringsordning 

behöver ske med godkännande av bostadsbolaget. 

 

Arbetslivsnämnden förslås även ges ansvaret för att hantera de 

överenskommelser beträffande förstahandskontrakt som finns med kommunala 

Bostadsbolag. För närvarande har Individ- och familjeomsorgsnämnden en 

överenskommelse som rör ungdomar som flyttar ut från ungdomsboende, 

familjehem och Hem för vård och boende och en överenskommelse om att 

vuxna med missbruksproblematik som ett led i stödet ska få ett 

förstahandskontrakt s.k. Bostad först. Utöver detta har Arbetslivsnämnden 

överenskommelse kring lägenheter för kommunplacerade flyktingar med 

uppehållstillstånd. Dessa överenskommelser samlas i förslaget inom 

Arbetslivsnämnden för att möjliggöra en översikt och bättre 

anskaffning/matchning i och med att såväl förstahandskontrakt och 

andrahandskontrakt samlas på ett ställe.  

 

Processen för brukaren 

Brukaren som uttrycker ett behov av lägenhet hänvisas till Boendesocial 

stödinsats inom Individ-och familjeomsorgsnämnden. Detta under 

förutsättning att personen faller inom de målgrupper som har möjlighet att få 

detta stöd. Beviljas personen en bostad så görs dels en beställning till 

Arbetslivsnämnden om en andrahandslägenhet och dels så verkställs en 

boendesocial insats. Det förutsätts att andra möjligheter till att förhindra 

bostadslöshet övervägts och prövas i utredningen. Insatsen kan genomföras av 

annan enhet än den boendesociala insatsenheten om detta bedöms vara 

lämpligt, huvudlinjen är dock att Individ- och familjeomsorgsnämnden 

genomför detta.  

 

En lägenhet tilldelas av Arbetslivsnämnden. För att underlätta avslut av 

boendestödsinsatser och eget kontraktsskrivande sker samverkan mellan 

Individ- och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden inför avslut av 

den boendesociala insatsen. Avslutas insatsen återgår lägenheten till 

Arbetslivsnämnden. Arbetslivsnämnden kan sedan matcha denna lägenhet på 

nytt.  

 

Det behöver tas fram rutiner för samverkan och detaljerat arbetssätt för olika 

aktiviteter i processen.  
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Förhands-

prövning 

Boendesocial 

bedömning 

(IFO) 
Utredning 

(IFO) 

Avslut 

(IFO) 

Avslag 

(IFO) 

Avslut 

(IFO) 

 

Aktualisering 

av behov 

(IFO) 

 

Nedan finns en karta över aktiviteterna i processen för en brukare som har 

behov av detta stöd och faller inom målgruppen. Ansvarig nämnd finns 

inskriven inom parantes i varje aktivitetssteg. Arbetslivsnämnden =ALF, 

Individ- och familjeomsorgsnämnden =IFO. 
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Förändringar för nämnder och verksamheter utifrån det lagda 

förslaget 

 

 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden tar över ansvaret för utredningar 

av sociala kontrakt från Arbetslivsnämnden. Nämnden behöver resurser 

för detta utökade utredningsuppdrag.  

 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver resurser för att ge 

boendesociala insatser till de nya målgrupper som ingår i den nya 

insatsen. 

 

 Arbetslivsnämnden får ett ansvar att rekrytera lägenheter som kan hyras 

ut till andrahandskontrakt för de berörda målgrupperna. 

Arbetslivsnämnden behöver ha resurser för att handha de övergripande 

kontakterna med bostadsbolagen, anskaffning och matchning av 

andrahandslägenheter utifrån biståndsbeslut samt för kostnader för 

hyror, städning, reparationer, sanering och magasinering när lägenheter 

är lämnad av den som bott där och lägenheter återlämnad. Kostnader 

för reparationer och liknande under den period den boende bor kvar i 

lägenheten ligger på Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

 

 Överenskommelse behövs med de kommunala bostadsbolagen kring 

processen kring andrahandskontrakt samt kring de överenskommelser 

som finns avseende förstahandskontrakt 

 

 Det forum som haft benämningen ”Spetsgruppen” upphör. 

 

 Reglementen och uppdrag för nämnderna behöver ändras utifrån 

förslaget 

 
 



 

 

«OrgNamn» 

Postadress 

Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Besöksadress 

Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Hemsida 

Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

E-post 

Fel! Dokumentvariabel 
saknas. 

Telefon 

Fel! 
Dokumentvariabel 
saknas. 

 

 

Hans Abrahamson 
Handläggare 
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Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala 

bostäder 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut        

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående 

förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder      

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har av kommunfullmäktige ett 

samarbetsuppdrag för boendeprocessens ”mjuka frågor”. Nämnden har startat 

ett arbete för att tydliggöra befogenheter kopplat till biståndsbeslut om sociala 

bostäder och ta fram ett förslag på hur Borås stad på bästa vis kan samordna 

bostäder åt de som är utanför bostadsmarknaden. Arbetet har resulterat i en 

ansvarsfördelning och en tydliggjord process. Nämnden överlämnar denna till 

kommunstyrelsen för erforderliga beslut.             

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har av kommunfullmäktige ett 

samarbetsuppdrag för boendeprocessens ”mjuka frågor”. Utifrån 

samarbetsuppdraget har nämnden kallat till presidiemöten med Sociala 

omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Vård– och äldrenämnden. Dialogen 

kring de sociala boendefrågorna resulterade i att en politisk referensgrupp 

bildades. Referensgruppen utsåg i sin tur en arbetsgrupp med tjänstemän från 

olika förvaltningar i det sociala klustret samt även representanter från de 

kommunala bostadsbolagen. Referensgruppen har varit vägledande för 

arbetsgruppen kring de förslag som tagits fram. 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har, inom ramen för sitt 

samordningsansvar, ett uppdrag att tydliggöra mandat och befogenheter 

kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder och även ett uppdrag att utreda 

hur Borås stad på bästa vis kan samordna bostäder åt de som är utanför 

bostadsmarknaden. Sociala bostäder utgör det som idag benämns sociala 

kontrakt och övergångslägenheter. 

 

Referensgruppen och arbetsgruppen har försökt att tydliggöra vilka som är de 

utsatta grupperna men också att se på ansvarsfördelning och process kopplat till 
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sociala bostäder. De frågor och utmaningar som detta arbete försökt ge svar på 

är: 

 Samtliga som är i en utsatt boendesituation ska kunna få sitt behov av 

en social bostad med tillsyn prövad och detta ska ske inom en nämnd 

 Möjlighet till olika former av stöd för samtliga målgrupper som är 

utsatta förmedlat via en nämnd 

 Samla bostadsanskaffningen av andrahandskontrakt för socialt utsatta 

grupper till en nämnd men med bibehållen samverkan mellan 

nämnderna 

 En tydlig kontaktväg för bostadsbolagen kring de sociala bostäderna 

Flyktingar, såväl de med uppehållstillstånd som de som är asylsökande har inte 

inkluderats i arbetet. Dessa målgrupper finns ändå inberäknade när det gäller att 

samordna anskaffningen av sociala bostäder. 

En ansvarsfördelning och en process för arbetet har tagits fram. Nedan anges 

den föreslagna ansvarsfördelningen. 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås bli ansvarig för prövning, 

myndighetsutövning kring de som har behov av en social bostad i form 

av andrahandskontrakt med Borås stad samt är ansvarig för 

boendesociala insatser kopplade till dessa bostäder 

 Arbetslivsnämnden föreslås bli ansvarig för anskaffning av bostäder 

som kan användas som andrahandskontrakt(sociala bostäder) 

 Arbetslivsnämnden föreslås ha samordningsansvaret avseende sociala 

bostäder gentemot bostadsbolagen.  

Det kommer att finnas behov av fortsatt samverkan mellan Vård- och 

äldrenämnden, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Individ- och 

familjeomsorgsnämnden i arbetet kring de sociala bostäderna. Rutiner och 

samverkansgrupper behöver ses ut i det fortsatta arbetet. En närmare 

genomgång av förslaget och processen kring sociala bostäder finns i bilagan, 

”Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder”. 

Beslutsunderlag 

1. Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder. 

Samverkan 

Ärendet har samverkats på Individ- och familjeomsorgsnämndens FSG den 14 

juni 2018. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSAMMANSTÄLLNING 

Sida 

1(3) 

Datum 

2019-08-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
 
 

 

 

Samarbetsuppdrag boendeprocessen - Förslag till 

ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder  

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 

 

Arbetslivsnämnden 

Tillstryker förslaget. Förändringar i förslaget är att Arbetslivsnämnden ansvarar 

för alla förstahandskontrakt då det krävs en andrahandsuthyrning s.k. Sociala 

kontrakt. Detta för att göra en tydlig ansvarsfördelning mellan förvaltningarna 

och en kontakt med bostadsbolagen. Beslut om socialt kontrakt ska ligga kvar 

på Arbetslivsnämnden för personer som omfattas av Relationsvåldsenhetens 

målgrupp då det ingår som en samordnad social insats.  

 

Sociala omsorgsnämnden 

Tillstyrker Individ- och familjeomsorgens förslag till ansvarsfördelning och 

process kring sociala bostäder.   

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Individ- och familjeomsorgens förslag om 

process kring sociala bostäder. Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget att 

Arbetslivsnämnden ansvarar för alla förstandskontrakt då det krävs en 

andrahandsuthyrning s.k. sociala kontrakt. Detta för att göra en tydlig 

ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och en kontakt med bostadsbolagen. 

Social omsorgsnämnden tillstyrker att socialt kontrakt skall ligga kvar på 

Arbetslivsnämnden för personer som omfattas av Relationsvåldsenhetens 

målgrupp då det ingår som en samordnad social insats.               

Sociala omsorgsnämnden ser fortsatt behov kring samverkan mellan Vård- och 

äldrenämnden, Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden i 

arbetet kring de sociala bostäderna. Rutiner och samverkansgrupper behöver 

utses i det fortsatta arbetet. 
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Vård- och äldrenämnden 

Tillstyrker Individ-och familjeomsorgsnämnden förslag om ansvarsfördelning 

och process kring sociala bostäder. 

Det som är av vikt för Vård-och äldrenämnden avseende området sociala 

bostäder är att de personer som faller inom nämndens reglemente innefattas i 

den föreslagna boendesociala enheten. Det är av vikt att påtala och belysa att 

även de målgrupper som Vård-och äldrenämnden har att ansvara för enligt 

reglementet kan hamna i svårigheter att på egen hand skaffa eller behålla en 

bostad.  

Huruvida Individ-och familjeomsorgsnämnden eller Arbetslivsnämnden 

därefter ska stå för förstahandskontrakten och/eller hyresavtalen tar inte Vård-

och äldrenämnden någon särskild ställning till. Det viktiga för nämndens 

målgrupp är att någon av dessa två nämnder gör det och att Vård-och 

äldrenämndens målgrupp bedöms och bemöts likvärdigt med övriga invånare i 

liknande situation i Borås Stad.  

 

Bolag och Råd 

 

AB Bostäder 

Tillstyrker förslaget med tillägg enligt Arbetslivsnämndens förslag gällande att 

Arbetslivsnämnden ansvarar för alla förstahandskontrakt då det krävs en 

andrahandsuthyrning s.k. socialt kontrakt. Detta för att tydliggöra en 

kontaktväg mellan parterna.  

AB Bostäder anger att de tar ett stort ansvar utifrån sin allmännyttiga roll när 

det gäller att tillhandahålla bostäder till olika grupper, som inte har 

förutsättningar att teckna ett eget hyreskontrakt.  

Den delen i Individ-och familjenämndens förslag på uppdelning mellan sin och 

Arbetslivsnämndens ansvarsfördelning för sociala bostäder riskerar att försvåra 

den dagliga administrationen. För oss är det viktigt att det bara finns en 

kontaktväg som har ansvaret för hyreskontrakten. Förslaget att 

förstahandskontraktet ska växla mellan Arbetslivsförvaltningen och Individ-och 

familjeomsorgsförvaltningen innebär en onödigt ökad administration vilket 

känns onödig.  

 

AB Sandhultsbostäder 

Tillstyrker förslaget. 

 

AB Toarpshus 

Tillstyrker förslaget. 
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Fristadbostäder AB 

Tillstyrker remissen utifrån den ändringar/tillägg som Arbetslivsnämnden 

adderat. 

Styrelsen för Fristadbostäder AB finner remissen något komplicerad men har 

efter behandling funnit att vi inte har något att tillägga eller ändra. Det som 

Arbetslivsnämnden lagt till i sitt yttrande ger tillsammans det förslag som vi vill 

tillstyrka.  

 

Viskaforshem AB 

Tillstryker remissförslaget  

Bolaget instämmer i slutsatsen att det behövs göra en tydligare 

ansvarsfördelning när det gäller boendeprocessen. 

Ur bostadsbolagens synvinkel är det naturligtvis viktigt att ansvarsförhållandena 

tydliggörs när det gäller vem som har hand om förstahandskontrakten. 

Bolaget välkomnar också tydliggörandet att kostnader för reparationer och 

liknande under den period den boende bor kvar i lägenheten ligger på Individ-

och familjeomsorgsnämnden.  

I remissen konstateras att en överenskommelse behöver komma till stånd med 

de kommunala bostadsbolagen om processen kring andrahandskontrakt samt 

kring de överenskommelser som finns avseende förstahandskontrakt. 

Viskaforshem anser att även detta måste givetvis klaras ut på ett tydligt och 

enkelt sätt.  

 







 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lennart Gustavsson 
Handläggare 
033-35 33 98 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-10-23 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2018-00091 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process 

kring sociala bostäder 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden föreslås tillstyrka Individ och familjeomsorgens förslag om 
process kring sociala bostäder. Förändringar i förslaget är att 
Arbetslivsnämnden ansvarar för alla förstandskontrakt då det krävs en 
andrahandsuthyrning s.k. sociala kontrakt. Detta för att göra en tydlig 
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och en kontakt med  bostadsbolagen. 
Beslut om socialt kontrakt skall ligga kvar på Arbetslivsnämnden för personer 
som omfattas av Relationsvåldsenhetens målgrupp då det ingår som en 
samordnad social insats. .         

Sammanfattning 

Arbetlivsnämnden skall tillgodose behovet av bostäder för anvisade nyanlända 
familjer och vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd enligt 
anvisningslagen. Nämnden har också ansvar att erbjuda skyddat boende för 
personer som är utsatta av relationsvåld eller  hedersrelaterat våld. Dessutom 
hanteras s.k. social kontraktrakt främst för barnfamiljer som inte har möjlighet 
att få ett eget hyreskontrakt. Att samla resurserna för att mer effektivt arbeta 
med boende i en boendeanskaffningsenhet hos Arbetslivsnämnden som Individ 
och familjeomsorgen föreslår är därför mycket positivt. Det är viktigt att 
ansvaret för hyresavtalet läggs helt på Arbetslivsnämnden och inte som Individ 
och Familjeomsorgen föreslår att den skall växla mellan förvaltningarna 
beroende om bostadstaden är uthyrd eller ligger i platsbanken. Enligt Individ 
och Familjeomsorgens förslag skulle det innebära en mycket otydlig 
ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och administrativt merarbete. Detta är 
heller inget som bostadsbolagen skulle föredra. Bostadsbolagens önskan är att 
det skall vara en kontaktväg som har ansvaret både för anskaffning och ansvara 
för bostaden vilket ger en god trygghet för fastighetsägaren. Det skulle också 
vara försvårande om man ofta skulle behöva ändra förstahandskontrakten 
mellan förvaltningarna då bostaden skulle ligga i platsbanken eller vara uthyrd i 
andra hand. Ett förtydligande från förslaget är för Relationsvåldsenhetens 
målgrupp att beslutet ligger kvar på Arbetslivsnämnden då det i dessa ärenden 
ingår i en samordnad social insats.                 

Ärendet i sin helhet 

Arbetlivsnämnden skall tillgodose behovet av bostäder för anvisade nyanlända 
familjer och vuxna med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd enligt 
anvisningslagen. Nämnden har också ansvar att erbjuda skyddat boende för 
personer som är utsatta av relationsvåld eller  hedersrelaterat våld. Dessutom 
hanteras s.k. social kontraktrakt främst för barnfamiljer som inte har möjlighet 
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att få ett eget hyreskontrakt. Det finns med anledning av detta stora fördelar att 
skapa en boendeenhet inom nämndens ansvarsområde för att samla resurserna 
för att mer effektivt arbeta med boendefrågor. 
 
I förslaget över ansvarsfördelningen har Individ och Familjeomsorgen 
identifierat två möjliga vägar att gå avseende vilken nämnd som skall vara 
hyresvärd för den brukare som innehar andrahandskontraktet. Den som skriver 
förstahandskontraktet med bostadsbolaget är hyresvärd för den som skriver 
andrahandskontraktet.  Enligt Individ och Familjeomsorgens förslag skulle det 
bli försvårande om inte förstahandskontraktet skulle ligga på den boendesociala 
enheten vilket är svårt att förstå. Brukaren hyr en lägenhet i andra hand och har 
ansvar för lägenheten. Boendesociala enheten på Individ och familjeomsorgen 
skall stödja brukaren att tala om hur det fungerar med hyresinbetalningar, 
skötseln av lägenheten, i tvättstuga och med grannar. Bostadsbolagens önskan 
är att det skall vara en kontaktväg som har ansvaret både för anskaffning och 
ansvara för bostaden vilket ger en god trygghet för fastighetsägaren. Det skulle 
också vara försvårande om man ofta skulle behöva ändra 
förstahandskontrakten mellan förvaltningarna då bostaden skulle ligga i 
platsbanken eller vara uthyrd i andra hand.  
 
När det gäller personer som omfattas av Relationsvåldsenhetens insats är det 
viktigt att beslut om socialt kontrakt ligger kvar på Arbetslivsnämnden då det i 
dessa ärenden ingår som en social insats och för brukaren minimera antalet 
myndighetskontakter. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process kring  sociala bostäder  

2. Bilaga Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder 

3. Protokollsutdrag 2018-06-19, § 69 Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Samarbetsuppdrag boendeprocessen 

4. Skrivelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Ansvarsfördelning och 

process kopplat till sociala bostäder                               

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Thuresson 
Handläggare 
033 357301 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-04-15 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2019-00044 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process 

kring sociala bostäder 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Individ- och familjeomsorgens förslag till 

ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder.        

Sammanfattning 

Sociala omsorgsnämnden föreslås tillstyrka Individ- och familjeomsorgens 

förslag om process kring sociala bostäder. Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 

förslaget att Arbetslivsnämnden ansvarar för alla förstandskontrakt då det krävs 

en andrahandsuthyrning s.k. sociala kontrakt. Detta för att göra en tydlig 

ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och en kontakt med bostadsbolagen. 

Social omsorgsnämnden tillstyrker att socialt kontrakt skall ligga kvar på 

Arbetslivsnämnden för personer som omfattas av Relationsvåldsenhetens 

målgrupp då det ingår som en samordnad social insats.               

Ärendet i sin helhet 

Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen. 

Socialtjänsten som finns inom Vård- och äldrenämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden har 

dock inte skyldighet att tillgodose behovet av bostad i allmänhet. Socialtjänsten 

har inget generellt ansvar att ordna boende till bostadslösa. I första hand har 

den enskilde ett eget ansvar att planera för och ordna sitt boende. Det finns 

emellertid situationer där socialtjänsten måste bistå den enskilde som har 

speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad eller behålla sin bostad. 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har, inom ramen för sitt 

samordningsansvar, ett uppdrag att tydliggöra mandat och befogenheter 

kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder och även ett uppdrag att utreda 

hur Borås stad på bästa vis kan samordna bostäder åt de som är utanför 

bostadsmarknaden. Sociala bostäder utgör det som idag benämns sociala 

kontrakt och övergångslägenheter. 

 
Samtliga som är i en utsatt boendesituation ska kunna få sitt behov av en social 
bostad med tillsyn prövad och detta ska ske inom en nämnd:  
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- Möjlighet till olika former av stöd för samtliga målgrupper som är 
utsatta förmedlat via en nämnd. 

- Samla bostadsanskaffningen av andrahandskontrakt för socialt utsatta 
grupper till en nämnd, men med bibehållen samverkan mellan 
nämnderna. 

- En tydlig kontaktväg för bostadsbolagen kring de sociala bostäderna.  

 

 

En ansvarsfördelning och en process för arbetet har tagits fram. Nedan anges 
den föreslagna ansvarsfördelningen.  
 

- Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås bli ansvarig för prövning, 
myndighetsutövning kring de som har behov av en social bostad i form 
av andrahandskontrakt med Borås stad, samt är ansvarig för 
boendesociala insatser kopplade till dessa bostäder. 

- Arbetslivsnämnden föreslås bli ansvarig för anskaffning av bostäder 
som kan användas som andrahandskontrakt (sociala bostäder). 

- Arbetslivsnämnden föreslås ha samordningsansvaret avseende sociala 
bostäder gentemot bostadsbolagen.  

 

Sociala omsorgsnämnden ser fortsatt behov kring samverkan mellan Vård- och 

äldrenämnden, Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden i 

arbetet kring de sociala bostäderna. Rutiner och samverkansgrupper behöver 

utses i det fortsatta arbetet. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder  
2. Skrivelse Arbetslivsnämnden Ansvarsfördelning och process kopplat till 
sociala bostäder Samverkan 
3. Protokollsutdrag 2018-06-19, § 69 Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Samarbetsuppdrag boendeprocessen 
4. Skrivelse Individ- och familjeomsorgsnämnden Ansvarsfördelning och 
process kopplat till sociala bostäder Samverkan 
5. Bilaga Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder                 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Yvonne Persson  

Ordförande 
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Monica Svensson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ulrika Johansson 
Handläggare 
033-35 52 24 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-03-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00091 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process 

kring sociala bostäder 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka Individ och 

familjeomsorgsnämndens förslag om ansvarsfördelning och process kring 

sociala bostäder.        

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har lämnat in ett förslag till 

Kommunstyrelsen om förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala 

bostäder som även Arbetslivsnämnden lämnat ett yttrande på. Förslaget har 

skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden. 

Det som är av vikt för Vård- och äldrenämnden avseende området sociala 

bostäder är att de personer som faller inom nämndens reglemente innefattas i 

den föreslagna Boendesociala enheten. Det är av vikt att påtala och belysa att 

även de målgrupper som Vård- och äldrenämnden har att ansvara för enligt 

reglementet kan hamna i svårigheter att på egen hand skaffa eller behålla en 

bostad.  

Det har tidigare inom staden funnits en inställning kring att är man ”äldre” och 

har försatt sig i en utsatt bostadssituation ska den enskilde ansöka om bistånd i 

form av korttidsplats eller vård och omsorgsboende. Nämndens hållning är att 

detta inte är tillfredsställande förhållningssätt och inte effektivt 

resursutnyttjande, då det är omsorgsbehovet som ska styra val av insatser och 

inte tillgången eller inte till en egen bostad.  

Som beskrivs i Individ och familjeomsorgens utredning har sociala klustrets 

förvaltningar sedan 2016 försökt att samarbeta i dessa ärenden via den 

sammansatta ”spetsgruppen”. Vård- och äldrenämnden ser precis som föreslås 

att denna grupp bör upphöra och att istället ersättas av den nya föreslagna 

Boendesociala enheten. Det i sig skulle underlätta ansvarsfrågan då den i sig 

varit ett uttalat problem inom spetsgruppen. Det är inte många personer inom 

vård- och äldrenämndens målgrupp som försätts i denna utsatta 

bostadssituation per år, men när såväl händer är det försvårande 

omständigheter att utföra de insatser (t ex hemtjänst) som vederbörande 

bedöms vara i behov av. För att kunna utföra nödvändiga insatser behöver 
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personen någonstans att bo, dock inte på ett vård- och omsorgsboende eller på 

en korttidsplats i dessa beskrivna fall. 

Det framgår att Arbetslivsnämnden ska stå för kontakten med bostadsbolagen i 

syfte att lägga bostadsanskaffningen på en nämnd. Vård- och äldrenämnden står 

bakom ett sådant förslag. Huruvida Individ och familjeomsorgsnämnden eller 

Arbetslivsnämnden därefter ska stå för förstahandskontrakten och/eller 

hyresavtalen tar inte Vård- och äldrenämnden någon särskild ställning till. Det 

viktiga för nämndens målgrupp är att någon av dessa två nämnder gör det och 

att Vård- och äldrenämndens målgrupp bedöms och bemöts likvärdigt med 

övriga invånare i liknande situation i Borås stad.                

Beslutsunderlag 

1. Ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder 

2. Alternativt beslutsförslag, Arbetslivsnämnden                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-03-20 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 





 

 
 
 
Handläggare, telefon 
Bengt Engberg, 033-442063 

REMISSVAR 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-01-16 
Diarienummer 

KS 2018-00648.1.3.1,1  

 

 
 

 

 
                     Borås Stad 

                    Kommunstyrelsen 
                    501 80 Borås 

 

Remissvar: Ansvarsfördelning och process 
kring sociala bostäder 
 

Bolagets beslut 

AB Bostäder i Borås tillstyrker Individ- och familjeomsorgsnämndens 
förslag om process kring sociala bostäder med tillägg enligt 
arbetslivsnämndens förslag gällande att Arbetslivsnämnden ansvarar för 
alla förstahandskontrakt då det krävs en andrahandsuthyrning s.k. socialt 
kontrakt. Detta för att tydliggöra en kontaktväg mellan parterna. 
 
Bolagets yttrande i sammanfattning 

AB Bostäder i Borås ser fördelar med att det är en kontaktperson/ 
förvaltning gällande samtliga processer för sociala bostadskontrakt. Vi ser 
därför att Arbetslivsnämndens tilläggsförslag till ansvarsfördelning och 
process för sociala bostäder är att föredra. Förslaget att förstahands-
kontraktet ska växla mellan Arbetslivsförvaltningen och Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen innebär en ökad administration. 
 
Bolagets yttrande i sin helhet 

AB Bostäder i Borås har sedan många år samverkat med stadens sociala 
myndigheter gällande s.k. sociala kontrakt. Bolaget tar ett stort ansvar 
utifrån sin allmännyttiga roll när det gäller att tillhandahålla bostäder till 
olika grupper, som inte har förutsättningar att teckna ett eget hyreskontrakt.  
 
Den delen i Individ- och familjenämndens förslag på uppdelning mellan sin 
och Arbetslivsnämndens ansvarsfördelning för sociala bostäder riskerar att 
försvåra den dagliga administrationen. För oss är viktigt att det bara finns 
en kontaktväg som har ansvaret för hyreskontrakten. Förslaget att 
förstahandskontraktet ska växla mellan Arbetslivsförvaltningen och Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen innebär en onödigt ökad administration 
vilket känns onödig. Vi tillstyrker därför Individ- och familjenämndens 
förslag i kombination med Arbetslivsnämndens förslag till förändring. 
 
 
AB Bostäder i Borås 
 

 
Roland Andersson 
Styrelseordförande    Bengt Engberg 
    VD 
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 Kommunstyrelsen 

 

 

Remiss: Förslag till ansvarsfördelning och process 
kring sociala bostäder 
 

Bolagsstyrelsens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från 
yttrande) 
Fristadbostäder ABs styrelse tillstyrker remissen utifrån de ändringar/tillägg som 
Arbetslivsnämnden adderat. 
 
 

Bolagsstyrelsens yttrande i sammanfattning 
Styrelsen för Fristadbostäder AB finner remissen något komplicerad men har efter 
behandling funnit att vi inte har något att tillägga eller ändra. Det som 
Arbetslivsnämnden lagt till i sitt yttrande ger tillsammans det förslag som vi vill 
tillstyrka. 
 
 
 
 
Fristadbostäder AB 
 
 
Gun-Britt Persson 
Ordförande 
 
  Kjell-Ove Sethson 
  VD 
 



 

 

Remiss ang.  
Förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder 
 

Viskaforshem AB har tagit del av remissförslaget och av de berörda nämndernas 
yttranden. Vi vill göra följande kommentarer: 

Bakgrunden är att ett antal personer i Borås kommun inte själva klarar av att ordna sitt 
eget boende. 

Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjningen. Socialtjänsten har dock 
inte skyldighet att tillgodose behovet av bostad i allmänhet, det är i första hand den 
enskildes eget ansvar att planera för och ordna sitt boende. Det finns emellertid situationer 
där socialtjänsten måste bistå.   

De målgrupper som identifieras är barn och unga, äldre, personer med fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning, personer med missbruk, brottsoffer och flyktingar.  

Sammantaget blir detta ett ganska stort antal individer. Vi förutsätter att det i praktiken rör 
sig om ett färre antal individer inom grupperna. 

Nämnder som ingår i det s.k. ”sociala klustret” (Vård- och äldrenämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden) arbetar idag 
med olika lösningar. 

Det som återstår är att se över och skapa en tydligare ansvarsfördelning.    

Vi instämmer i slutsatsen. 

Utgångspunkten är att personen behöver särskilda insatser för att behålla sin lägenhet 
eller behöver ett s.k. “socialt kontrakt”. Ett ”socialt kontrakt” definieras som en bostad där 
Borås stad har hyreskontraktet och hyr ut bostaden i andra hand till en person. Till detta 
kommer någon form av insats/stöd kopplat till att kunna behålla lägenheten och på sikt 
kunna överta förstahandskontraktet eller söka annan lägenhet på egen hand.  

För närvarande finns denna form av insats i två former.  

Övergångslägenhet för de med missbruksproblematik hanteras inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden.  

Socialt kontrakt för samtliga övriga grupper beslutas inom Arbetslivsnämnden.   

De avgränsningar som anges - akutboende, flyktingar, stödboenden och gruppboenden - 
berör inte, i väsentlig grad, Viskaforshems lägenhetsbestånd.  



 

 

Arbetsgruppen bakom remissen föreslår att ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut 
rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt för samtliga i den aktuella målgruppen 
ska vara Individ- och familjeomsorgsnämnden.   

Ansvaret för att anskaffa lägenheter som kan användas för andrahandskontrakt föreslås 
åvila Arbetslivsnämnden, vilket innebär att denna är samarbetspart för bostadsbolagen. 

Ur Viskaforshems synvinkel är detta en lämplig ordning. 

Man föreslår vidare att ”när väl ett andrahandskontrakt tilldelats en enskild brukare så 
handhar Individ- och familjeomsorgsnämnden förstahandskontraktet för lägenheten. När 
den boende flyttar eller avviker från lägenheten överlämnas hantering av 
förstahandskontraktet åter till Arbetslivsnämnden. Denna hanteringsordning behöver ske 
med godkännande av bostadsbolaget.”  

Vi instämmer i denna slutsats. Ur bostadsbolagens synvinkel är det naturligtvis viktigt att 
ansvarsförhållanden tydliggörs. 

Arbetslivsnämnden förslås även ges ansvaret för att hantera de överenskommelser 
beträffande förstahandskontrakt som finns med kommunala Bostadsbolag.    

Vi har inga invändningar mot detta. Återigen är det viktigt för oss att ansvarsförhållanden 
tydliggörs. 

I processbeskrivningen noteras att kostnader för reparationer och liknande under den 
period den boende bor kvar i lägenheten ligger på Individ- och familjeomsorgsnämnden. Vi 
välkomnar detta tydliggörande. 

Slutligen konstateras att en överenskommelse behöver komma till stånd med de 
kommunala bostadsbolagen om processen kring andrahandskontrakt samt kring de 
överenskommelser som finns avseende förstahandskontrakt.  

Även detta måste givetvis klaras ut på ett tydligt och enkelt sätt.  
 

Med dessa kommentarer tillstyrker vi remissförslaget. 

För Viskaforshem AB 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete 

(BRÅ) 2018 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Informationen läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Datum 

2019-08-13 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-08-21 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-08-16 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Handläggare: Ewa Luvö 
 

Datum 

2019-08-06 Ingegerd Eriksson   

  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 
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2019-09-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00379 3.7.1.25 

  

 

Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete 

(BRÅ) 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

Sammanfattning 

Brottsförebyggande rådet i Borås har sedan januari 2017 verkat inom ramen för 

den övergripande strukturen ”En säker och trygg kommun”. Fritids- och 

folkhälsonämnden är sammankallande för Brå. Brå har en central roll i att följa 

upp och se till att arbetet bedrivs enligt samverkansöverenskommelsen mellan 

Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1). Forumet 

syftar till att identifiera behov, göra prioriteringar samt initiera olika 

trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Det har också 

till uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande 

arbetet i Borås Stad. Stadens arbete utgår från de nationella direktiven i 

”Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program”. 

Länsstyrelsen har två brottsförebyggande samordnare, vilka ska arbeta för att 

stötta kommunerna i det brottsförebyggande arbetet. 

I skrivelsen redovisas kortfattat det arbete som genomförts under 2018. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens skrivelse 

2. Redovisning av Brottsförebyggande rådets arbete 2018 

3. Bilaga 1 – Samverkansöverenskommelse 

4. Bilaga 2 – Organisationsskiss ”Säker och trygg kommun” 

   

Beslutet expedieras till 

Alla nämnder 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219 
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Datum 
2019-04-02 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00064 3.7.1.25 
 

  

 

Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete 
(BRÅ) 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av 
Brottsförebyggande rådets arbete 2018 och översänder den till 
Kommunstyrelsen för kännedom.        

Sammanfattning  
Brottsförebyggande rådet i Borås har sedan januari 2017 verkat inom ramen för 
den övergripande strukturen ”En säker och trygg kommun”. Fritids- och 
folkhälsonämnden är sammankallande för Brå. Brå har en central roll i att följa 
upp och se till att arbetet bedrivs enligt samverkansöverenskommelsen mellan 
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1).  
 
Forumet syftar till att identifiera behov, göra prioriteringar samt initiera olika 
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Det har också 
till uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet i Borås Stad. 

Stadens arbete utgår från de nationella direktiven i ”Tillsammans mot brott – 
ett nationellt brottsförebyggande program”. Länsstyrelsen har två 
brottsförebyggande samordnare, vilka ska arbeta för att stötta kommunerna i 
det brottsförebyggande arbetet. 

I skrivelsen redovisas kortfattat det arbete som genomförts under 2018.        

Ärendet i sin helhet 
Brottsförebyggande rådet 
Brottsförebyggande rådet i Borås har sedan januari 2017 verkat inom ramen för 
den övergripande strukturen ”En säker och trygg kommun”. Fritids- och 
folkhälsonämnden är sammankallande för Brå. Brå har en central roll i att följa 
upp och se till att arbetet bedrivs enligt samverkans-överenskommelsen mellan 
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1).  
 
Forumet syftar till att identifiera behov, göra prioriteringar samt initiera olika 
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Det har också 
till uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet i Borås Stad. Brå har under 2018 sammanträtt fyra gånger. Deltagande i 
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Brå är verksamhetschefer eller motsvarande från: FOF, GRF, GUVF, IFO, FF, 
TEK, LFF, SOF, ALF, VÄF, KUF, CKS, AB Bostäder, Polisen och SÄRF.  
 
I enlighet med organisationen ”Säker och trygg kommun” (bilaga 2) finns fem 
stycken samverkansgrupper kopplade till Brå. Dessa ansvarar för samverkan 
med berörda aktörer och är kanalen gentemot invånarna. Samverkansgrupperna 
verkar inom följande områden: 
 
Samverkansområde   Ansvarig nämnd 
Trygga fysiska miljöer   Tekniska nämnden  
Lokalt inflytande  Fritids- och folkhälsonämnden 
Arbete och utbildning  Arbetslivsnämnden 
Säker och trygg vård och omsorg Vård- och äldrenämnden 
Barn och unga i riskzon  Individ och familjeomsorgsnämnden 
 
Nationellt och regionalt arbete  
Regeringen lanserade i början av 2017 skrivelsen ”Tillsammans mot brott – ett 
nationellt brottsförebyggande program”. I skrivelsen anges att kunskapen om 
brottsprevention ska öka och samverkan utvecklas. Konkreta åtgärder ska 
bygga på både social och situationell brottsprevention. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland har två brottsförebyggande samordnare, vilka ska arbeta för att stötta 
kommunerna i det brottsförebyggande arbetet, utifrån den nationella avsikten.    
 
Samverkansöverenskommelsen 2018-2020 
I februari 2018 undertecknades samverkansöverenskommelsen mellan Borås 
Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1). 
Samverkansöverenskommelsen anger inriktning av det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet 2018-2020. Följande fokusområden är prioriterade: 
 

- förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon 
för problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som 
leder till våldsbejakad extremism 

- skapa trygga offentliga miljöer 
- gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst  

 
Samverkansöverenskommelsen anger hur arbetet fördelas mellan staden och 
polisen samt vilka åtaganden respektive part har åtagit sig under avtalsperioden.  
 
Verksamhet 2018 
Trygga miljöer  
Under året har trygghetsskapande åtgärder i offentliga miljöer genomförts. 
Främst avser de fysiska åtgärder i parker och på andra offentliga platser, såsom 
ökad belysning, hinder för mopedåkning och förbättrad trafiksituation. Tre 
trygghetsvandringar har genomförts, på Norrby, Kristineberg och Trandared.  
 



Borås Stad 
  Sida 

3(5) 
 

 

Inför sommartorsdagarna samverkade fältgruppen och polisen med 
kringliggande kommuner i syfte att öka tryggheten i Centrum på kvällstid. I 
kombination med fysiska åtgärder, i samverkan mellan staden och näringslivet, 
förbättrades situationen i centrum sommaren 2018.  
 
Ett arbete för att starta upp kameraövervakning på Norrby och Hässleholmen 
pågår, vilket initierades av polisen med hjälp av AB Bostäder. Kamerorna 
förväntas vara i drift under våren 2019. 
 
Riktlinjer, med tillhörande checklista, för hur vi bygger säkrare och tryggare 
skolgårdar pågår i samverkan mellan FOF, LFF, CSK och GRF och förväntas 
vara klara under våren 2019.  
 
Lokal samverkan 
Nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd – 
landsbygdsutveckling. Totalt pågår ett omfattande arbete med 20 st. lokala 
nätverk-/samverkansgrupper som är aktiva. Mer info: 
www.boras.se/lokalsamverkan  
 
I oktober genomfördes en omfattande utbildningsinsats för samtliga lokala 
nätverk för unga, om hur det brottsförebyggande arbetet kan bli mer 
systematisk och bygga på mer forskningsbaserade insatser avseende risk- och 
skyddsfaktorer.  
 
Barn och unga  
Behovet av bättre samverkan för barn och unga uppdagades i Brå och under 
2018 har berörda verksamhetschefer träffats och identifierat 
samverkansområden för barn och unga. Gruppen avses dels att fungera som en 
styrgrupp för nätverken barn och unga 10-16 år, men ska även verka för bättre 
samverkan för barn och unga i riskzon samt arbeta mer förebyggande och 
skapa stödjande miljöer för barn och unga.  
 
Under 2019 förslås denna grupp att fungera som en referensgrupp i arbetet 
med Borås – en stad som håller ihop, så att befintliga strukturer tas tillvara och 
att insatserna kompletterar varandra.   
 
Under 2018 initierade 12 stycken SSPF-ärenden, vilket anses vara ett lågt antal 
ärenden i förhållande till stadens storlek. Ambitionen är att betydligt fler SSPF 
(samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) ska initieras under 2019. 
 
Rutinerna för anmälan till polis och socialtjänsten i våra verksamheter är under 
revidering. I samverkan mellan IFO, polisen, FOF, GVUF, GRF, FF och CKS 
initierades en översyn hösten 2018 och rutinerna förväntas bli klara våren 2019. 
 

http://www.boras.se/lokalsamverkan
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Trygg och säker vård- och omsorg 
VÄF har startat upp ett lokalt forum för att stärka det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet för äldre samt personer med funktionshinder. 
Samverkan sker med berörda förvaltningar i staden (SOF, FOF, ALF, CKS), 
polisen och målgruppen genom repspresentation från pensionärsföreningar.  
 
Arbete och utbildning 
Stadsdelsvärdarna startade upp sitt arbete på Hässleholmen/Hulta och har 
under året även bemannat Norrby och Sjöbo. De arbetar operativt på 
områdena och är en länk mellan kommunen och invånarna. De hjälper till med 
konkreta trygghetsfrämjande insatser, bland annat på skolorna, skolskjutsarna, 
medverkar mot nedskräpning med mera. De rör sig i områdena på olika tider 
och får på så vis till sig information som annars är svårt att få.  
 
Effektiv samverkan för trygghet – EST 
Under 2017 deltog Borås Stad tillsammans med Polisen och AB Bostäder i ett 
utvecklingsprojekt för att arbeta mot social oro på utsatta områden. Totalt 
deltog sju kommuner i projektet, vilket drevs av nationella Brå och Malmö 
Högskola. Borås Stad riktade arbetet mot Hässleholemen/Hulta. Arbetet 
bygger på att verksamma aktörer på området rapporterar in information som 
sedan ligger till grund för samordnade insatser av berörda aktörer. Arbetet föll 
väldigt väl ut under projektåret. 
 
Under 2018 har arbetet övergått från projektform och implementerats i 
linjearbetet. I staden är det FOF och CKS som håller ihop arbetet, men är 
beroende av berörda förvaltningars engagemang, IFO, SOF, VÄF, GRF och 
FF.  
 
Medborgarlöfte 
Medborgarlöftet 2018 undertecknade av Polismyndigheten, Borås Stad och AB 
Bostäder. Det syftade till att särskilt fokusera på extra trygghetsskapande 
aktiviteter och insatser, t ex medborgarträffar samt uppstart av 
Grannsamverkan i flerfamiljshus på Hässleholmen och Norrby. Polisen 
ansvarar för utvärderingen och revidering av medborgarmötet.  
 
Fokus Norrby  
Under hösten 2018 initierades ett omfattande arbete med att kartlägga 
situationen på Norrby. Medverkande parter är staden, polisen och AB Bostäder. 
Även civilsamhället, främst i form av föreningslivet är viktiga aktörer. 
Kartläggningen processas just nu bland berörda aktörer och kommer mynna ut 
i en eller flera handlingsplaner.  
 
Utveckling 2019  
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Under 2019 kommer EST-arbetet utökas till att omfatta även Norrby. Samtliga 
tre parter anser att det är nödvändigt, för att komma igång med ett mer 
systematiskt arbete på området. Som stöd till EST-arbetet, och det 
brottsförebyggande arbetet i stort, kommer det digitala verktyget Embrace att 
börja användas av samtliga berörda parter. Embrace förenklar inrapporteringen, 
underlättar analysarbetet och visualiserar problemen, främst på karta, på ett helt 
nytt sätt. Under våren 2019 kommer Embrace även kompletteras med 
möjligheten att dokumentera och följa upp insatserna i programmet.  
 
Brå kommer initiera en tätare samverkan mellan berörda aktörer avseende 
trygga fysiska miljöer, främst för att samordna befintligt arbete bättre.  
 
Under maj-juni kommer en trygghetsmätning genomföras, enligt indelningen av 
områdena likt tidigare mätning 2014, men med ytterligare en avgränsning av 
Kristineberg. Resultatet kommer finnas tillgängligt hösten 2019.  
 

Beslutsunderlag 
1. Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten, lokalpolisområde 
Borås och Borås Stad. 
2. Organisationsskiss ”Säker och trygg kommun”                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



Samverkansgrupper 
för konkreta insatser

Trygga utemiljöer
Samordning: Tekniska 
nämnden

Lokal samverkan
Samordning: Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen

Arbete och utbildning
Samordning: 
Arbetslivsnämnden

Trygg och säker vård och 
omsorg
Samordning: Vård- och 
äldrenämnden

Barn och unga i riskzon
Samordning: Individ- och 
familjeomsorgsnämnden

Brottsförebyggande rådet i Borås (Brå)

Medborgarperspektiv, trygghet, förebyggande och 
välfärd.
Samordning: Fritid- och folkhälsonämnden, fyra 
möten/år
Syfte: Ett forum där vi tillsammans identifierar behov 
och fattar gemensamma beslut i det trygghetsskapande 
och brottsförebyggande arbetet. 
Styrande dokument: Samverkansöverenskommelsen 
med Polisen och Välfärdsbokslutet
Medverkande: Verksamhetschefer eller motsvarande 
från: Stadsledningskansliet, Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, 
Vård- och äldreförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Lokalförsörjningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, 
Miljöförvaltningen, Kulturförvaltningen, Polisen, Västra 
Götalandsregionen, Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund och AB Bostäder.  

Säker och trygg kommun 
Ansvar: Kommunstyrelsen, två heldagar/år
Syfte: Strategisk utvecklingsgrupp som anger viljeinriktning.
Styrande dokument: Borås 2025, Välfärdsbokslutet, Folkhälsoavtal kommun-region, samverkansöverenskommelsen med Polisen
Medverkande: Presidier och förvaltningschefer från Kommunstyrelsen, Fritid- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Kulturnämnden,
Polisen, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och AB Bostäder.

Nätverk 10-16 år

Lokala områdesnätverk

Ortsråd

Centrum för 
säkerhet och 
kunskap
Syfte: Stöd och 
rådgivning i samtliga 
nivåer 
Medverkande: CKS och 
samarbets- och 
samverkansaktörer 
internt och externt.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Syfte: Ta ett kommunansvar i genomförandet Styrande dokument: Samverkansöverenskommelsen med Polisen.



    
    

 
Samverkansöverenskommelse mellan 

Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 
2018-2020 

 
Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Borås Stad ska ligga till grund för 
det operativa brottsförebyggande arbetet i Borås och verka för en minskad brottslighet och ökad 
trygghet. Samverkansöverenskommelsen avser en treårig överenskommelse, vilken bygger på 
gemensamma kraftsamlingar inom följande områden: 
 

- förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemut-
veckling och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till våldsbejakande extremism 

- skapa trygga offentliga miljöer 
- gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst  

 
Samverkansöverenskommelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad och 
av lokalpolisområdeschef Borås.  
 
Säker och trygg kommun 
En kommunövergripande strategisk utvecklingsgrupp anger viljeinriktning för folkhälsoarbetet i 
Borås Stad. Här ingår det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kommunstyrelsen 
har ansvar för att säkerställa att arbetet, vilka flera olika parter är inblandade i drivs framåt. Delta-
gare i gruppen är presidier och förvaltningschefer från de flesta kommunala nämnder samt Poli-
sen, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och AB Bostäder. 

Till utvecklingsgruppen kopplas Centrum för kunskap och säkerhet (CKS), Brottsförebyggande 
rådet (Brå) samt fem stycken samverkansgrupper, vilka står för det konkreta arbetet och är kana-
len till verksamheterna. Organisationsskissen bifogas som bilaga.  

I Borås Stad ansvarar CKS för det strategiska säkerhetsarbetet och arbetar för att motverka orga-
niserad brottslighet. CKS stödjer även det brottsförebyggande arbetet. Det kan handla om in-
hämtning, bearbetning och analys av uppgifter i och mellan samverkansgrupperna. CKS produce-
rar strategiska och operativa underlag till det förebyggande och trygghetsskapande arbetet.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen sammankallar det Brottsförebyggande rådet (Brå).  
 
I övrigt åligger det ansvarig beslutsfattare inom respektive verksamhet att det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet verkställs och genomförs i enlighet med avtalet.  
 
Brottsförebyggande rådet (Brå) 
Forumet syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning till samt initiera olika trygghets-
skapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Vidare är det en viktig uppgift att ”hålla 
ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Borås Stad. Arbetet ska 
bygga på medborgarperspektiv, trygghet, förebyggande och välfärd. 
 
Brå har en viktig roll i att följa upp och se till att samverkansöverenskommelsen kring det brotts-
förebyggande arbetet fullföljs. I Brå skapas korta och effektiva beslutsvägar mellan de samver-
kande parterna och funktionerna ska vara:  



   

 
- ett forum där deltagarna har mandat att fatta beslut inom sitt verksamhetsområde 
- ansvariga för att ta fram en aktuell problembild/lägesbild 
- ansvariga för att skapa arbetsgrupper som arbetar mot de problem/utvecklingsområden 

som identifieras, utifrån behov.  
 
Samverkansgrupper Borås Stad 
Samverkansgrupperna står för det konkreta utförandet av insatser och åtgärder. Det finns en an-
svarig nämnd och samordnande förvaltning inom varje område, vilken har till uppgift att sam-
ordna de olika insatserna tillsammans med berörda parter.  
 
Trygga miljöer  
Tekniska nämnden har inom ramen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet 
uppdraget att ur ett trygghetsperspektiv samordna arbetet med den fysiska utemiljön i Borås Stad.  
 
Lokal samverkan 
Fritids- och folkhälsonämnden samordnar inom ramen för lokal samverkan följande lokala grup-
per: Nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd - landsbygdsut-
veckling.  
 
Arbete och utbildning 
Arbetslivsnämnden samordnar arbetet inom arbete och utbildning. En trygghetssatsning på Häss-
leholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo, vilken omfattar 30 stadsdelsvärdar samt arbetsledning av 
dessa, drivs av arbetslivsförvaltningen.  
 
Trygg och säker vård- och omsorg 
Vård- och äldrenämnden samordnar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för 
målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning.  
 
Barn och unga i riskzon 
Individ- och familjeomsorgsnämnden samordnar arbetet kring barn och unga i riskzon. Arbetet 
med metoden SSPF leds genom en styrgrupp av IFO.  
 
Polisens uppdrag 
Polisverksamheten ska bedrivas nära medborgarna. Lokalpolisområdets verksamhet utgör grun-
den för det medborgarperspektiv som genomsyrar polisens verksamhet. Arbetet ska utgå från 
den lokala lägesbilden. Under 2018-2020 fortsätter lokalpolisområdets satsningar i de särskilt ut-
satta områdena. Åtgärder vidtas på lokal nivå för att vända brottsutvecklingen och bekämpa de 
kriminella nätverk som verkar i dessa områden. Polisens arbete ska öka tryggheten, förbättra ord-
ningen och öka förtroendet för polisen. Det brottsförebyggande arbetet ska fortsätta utvecklas i 
syfte att säkerhetsställa kontinuitet och långsiktighet i samverkan med kommun och lokala aktö-
rer. 
 
Lokalpolisområde Borås har tagit fram ett medborgarlöfte som gäller under 2018 och är ett kom-
plement till samverkansöverenskommelsen. Medborgarlöftet är ett åtagande som undertecknas av 
lokalpolisområde Borås, AB Bostäder och Borås Stad och vilket riktar sig till invånarna i stadsde-
larna Hulta, Hässleholmen och Norrby under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som ge-
nomförs i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i berörda stadsdelar. Medborgarlöf-
tet bifogas som bilaga. 
  



   

Samverkansområden 2018-2020 
Förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för 
problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till 
våldsbejakande extremism 
 
Samverkan syftar till att främja barn och ungas delaktighet och tillhörighet i samhället, att minska 
utslagning bland unga genom att erbjuda andra/meningsfulla alternativ. Samarbeten och insatser 
som är riktade till barn och unga i riskzonen ska intensifieras, för att förhindra att ungdomar i 
riskzonen utvecklar kriminella beteenden. Samverkan ska generellt ske inom befintliga strukturer. 
 
Samverkan ska även ske för att förhindra radikalisering som kan leda till våldsbejakande extrem-
ism.  
 
Polisen förbinder sig att: 

• delta i samtliga nio lokala nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år 
• medverka i SSPF  
• delta i det förebyggande arbetet vid kritiska datum 
• motverka våldsbejakande extremism samt vara delaktiga i det förebyggande arbetet. 

 
Borås Stad förbinder sig att: 

• vara sammankallande och driva de lokala nätverksgrupperna för barn och unga 10-16 år 
samt kvalitetssäkra tvärprofessionell medverkan i nätverksgrupperna 

• samordna arbetet med SSPF och utvecklingen av metoden 
• samordna arbetet vid kritiska datum 
• aktivt arbeta med föreningslivet för att främja barns och ungas möjligheter att delta i me-

ningsfulla fritidsaktiviteter och utvecklas till goda demokratiska medborgare 
• ansvara för och aktivt arbeta förebyggande gällande våldsbejakad extremism 
• vid behov erbjuda föräldraskapsstöd och/eller stöd till målgruppen samt till personal. 

 
 
Skapa trygga offentliga miljöer 
 
De offentliga miljöerna avses att vara trygga platser för våra invånare och besökare. Det är viktigt 
att stadens torg och parker upplevs trygga och är tillgängliga så att de bidrar till rörelse och möten 
mellan människor oberoende av ålder, etnicitet, kön eller tillhörighet. 
 
Polisen förbinder sig att: 

• medverka i stadens byggprocess och samhällsplanering 
• identifiera så kallade hot-spots och aktivt arbeta med insatser kring dessa 
• uppmärksamma osäkra och/eller otrygga miljöer och samarbeta i åtgärdsarbetet för dessa 
• delta i Borås Stads trafiksäkerhetsråd. 

 
Borås Stad förbinder sig att 

• inkludera trygghetsaspekten i byggprocessen och samhällsplaneringen  
• skapa trygga miljöer, med särskilt fokus på stadens parker, torgmiljöer och skolgårdar uti-

från aktuell kunskap/forskning 
• genomföra årliga trygghetsvandringar utifrån framtagna riktlinjer, där aktörer i lokala om-

rådesnätverk samt medborgare på respektive område involveras. 



   

 
Gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst 
 
I Borås Stad finns, enligt Polisens nationella operativa avdelning (NOA), två särskilt utsatta om-
råden: Hässleholmen/Hulta och Norrby. På dessa områden krävs ett särskilt nära samarbete för 
att komplettera polisens och kommunens insatser samt att involvera andra samarbetspartners. De 
gemensamma kraftsamlingarna avser främst dessa två områden. Men utöver en nära samverkan 
på dessa områden är det viktigt att följa andra områden för eventuell problemutveckling. Om 
behov uppstår så är det viktigt med flexibilitet i insatserna för att motverka att nya särskilt utsatta 
områden uppstår.  
 
Sedan 2017 samarbetar Borås Stad, Polisen och AB Bostäder för ”Effektiv samordning för trygg-
het”(EST).  EST är en arbetsmetodik som ska fungera i det vardagliga linjearbetet, och som inte-
grerar ett händelseinriktat arbete med ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete. Metodiken bygger på samverkan och arbetet syftar till att minska brott och stärka trygg-
heten i socialt utsatta områden och i områdenas offentliga miljö. 
 
Utöver fysiska områden kan ”område” även innebära företeelser och-/eller trender som är 
knutna till delar av- eller hela Borås och som kräver särskilda insatser.  
 
Polisen förbinder sig att: 

• medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med Borås Stad och AB 
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby 

• tillsammans med AB Bostäder initiera och utveckla grannsamverkan i flerfamiljshus 
• medverka i uttagningen och utbildningen av stadsdelsvärdar för trygghetssatsningen på 

områdena Hässleholmen/Hulta och Norrby  
• motverka radikalisering som leder till våldsbejakande extremism.  

 
Borås Stad förbinder sig att: 

• medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med Polisen och AB 
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby 

• utveckla Mötesplatsernas verksamhet på Norrby, Hulta, Hässleholmen, Sjöbo och Kristi-
neberg. Mötesplatserna ska vara en naturlig träffpunkt där invånare, civilsamhället och 
kommunens verksamheter möts och gemensamt arbetar för att stärka tryggheten i områ-
det 

• genom ”Trygghetssatsningen” och stadsdelsvärdarnas arbete flytta ut resurser närmare 
medborgarna. Dessa avser att utgöra en länk mellan myndigheter, organisationer och 
medborgarna 

• genomföra trygghetsronder med personal/verksamheter, och vid behov berörda samar-
betspartners, för att förbättra deras arbetssituation på- och i anslutning till aktuell arbets-
plats 

• medverka i- och tillsammans med Polisen och AB Bostäder utveckla arbetet med grann-
samverkan i flerfamiljshus 

• ansvara för det förebyggande arbetet gällande våldsbejakande extremism.  
 
 
  



Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås träffar följande överenskommelse om 
att samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det gemensamma målet 
med överenskommelsen 2018-2020 är att öka tryggheten och minska brottsligheten. 
Respektive part förbinder sig att följa i dokumentet beskrivna åtgärder och ansvara för sin del i 
planen. 

Borås den 20 februari 2018 Borås den 20 februari 2018 

Ulf Olsson  Tomas Stakeberg Jansson 
Kommunstyrelsens ordförande Lokalpolisområdeschef 
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Svar på initiativärende från Martin Nilsson (M) och 

Niklas Arvidsson (KD) Möjliggör för fler egna hem 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet är besvarat.        

Sammanfattning 

Ett initiativärende initierades 2019-03-04 av Kristdemokraterna (KD) och 

Moderaterna (M). Kommunstyrelsen beslutade 2019-03-04 att remittera ärendet 

till Stadsledningskansliet. Av initiativärendet framgår att KD och M anser det 

vara centralt att kommunen ger möjlighet för fler att kunna bygga småhus i 

attraktiva lägen.  

Kommunala småhustomter säljs genom småhustomtkön som i dagsläget har ca 

250 personer i kö. Genom kommunens hemsida finns just nu ca 35 tomter 

tillgängliga att köpa.  

Kommunen har flera styrdokument som beskriver hur och var bostäder ska 

planeras. Styrdokumenten ligger till grund för detaljplanering och framtagande 

av bl.a. nya småhustomter. Riktlinjer för bostadsförsörjning redovisar mål för 

bostadsbyggandet samt vilka verktyg kommunen har för att påverka 

bostadsbyggnationen. I handlingsplan för bostadsbyggande redovisas 

byggmöjligheter enligt antagna detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i 

detaljplaneringsfasen.   

Fler småhustomter kan tillskapas dels genom nya detaljplaner för ändamålet 

samt genom att om möjligt aktivera äldre oexploaterade detaljplaner.  

Ärendet i sin helhet 

Ett initiativärende med uppdrag åt Stadsledningskansliet/Mark- och 

exploateringsavdelningen initierades den 2019-03-04. Kristdemokraterna och 

Moderaterna anser det vara centralt att kommunen ger möjlighet för fler att 

kunna bygga småhus i attraktiva lägen.  

Kommunala småhustomter säljs genom småhustomtkön och till fast pris och 

enligt Kommunfullmäktiges beslut 2016-01-28 om ”Regler för den kommunala 

tomtkön”. Syftet med kommunala småhustomter är att möjliggöra köp av tomt 

utan budgivning samt att ge möjlighet att bygga sitt eget hus, utan koppling till 

särskild husleverantör. I dagsläget finns ca 250 personer i tomtkön och ca 35 

tomter finns f.n. tillgängliga att köpa. Varje år säljs ca 10-15 kommunala 

småhustomter. 
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Styrdokument för bostadsplanering 

Kommunen har flera styrdokument som beskriver hur och var bostäder 

planeras. Styrdokumenten ligger till grund för detaljplanering och framtagande 

av bl.a. nya småhustomter. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning  

Dokumentet redovisar vilka verktyg kommunen har för att påverka 

bostadsbyggnationen. Kommunfullmäktige antar riktlinjerna vart fjärde år. 

Kommunens mål för bostadsbyggande är ca 600 bostäder per år och stöds av 

inriktningen som framgår av översiktsplanen. Kommunen ska verka för att 

detta mål är möjligt att genomföras. Finansieringsförutsättningar, 

konjunktursvängningar och förändrade befolkningstal framöver påverkar 

möjligheten att nå det uppsatta målet. Under mandatperioden 2019-2022 ska 

Borås Stad verka för ett ändamålsenligt bostadsbyggande som är resurseffektivt 

ur markanvändnings- och samhällsekonomiskt perspektiv. Enligt riktlinjer för 

bostadsförsörjning framgår att: 

 Kommunstyrelsen ska frigöra ytor för nya bostäder i centrumnära lägen 

genom att möjliggöra flytt av ytkrävande/störande verksamheter till nya 

verksamhetsområden. 

 Kommunstyrelsen ska ha en aktiv planering av egen mark för att i högre 

grad kunna påverka innehåll, utbyggnadstakt och förverkligande. 

 Samhällsbyggnadsnämnden ska ha god planberedskap för 

bostadsbyggande, som ligger i balans med genomförande. 

Planprioriteringar ska i största möjligaste mån följa översiktsplanen och 

utbyggnadsstrategin. 

Kommunens verktyg, enligt riktlinjerna, för att främja bostadsbyggandet: 

 Kommunens markinnehav 

 Förädling av mark 

 Markanvisning av kommunal mark 

 Avtal i samband med exploatering 

 Småhustomter och tomtkö 

Handlingsplan för bostadsbyggande 

Enligt Kommunfullmäktiges indikatorer finns målvärden för 

detaljplaneframställning. Där finns mål för detaljplaner med innehåll om ca 600 

bostäder per år varav 100 av dessa ska ligga inom stadskärnan. 

Enligt Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan för detaljplaner bedöms 

detaljplaneproduktionen för 2019 ge ett tillskott på ytterligare 1100 byggrätter 

för bostäder under året. I handlingsplanen finns 3 tabeller som visar 

bostadsprojekt i färdiga detaljplaner (befintliga byggrätter), pågående och 

prioriterade planuppdrag samt en tabell med oprioriterade uppdrag i väntelista. 
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Tabell 1: Bostadsprojekt i klara detaljplaner. 

Lagakraftvunna detaljplaner som är klara för bygglovsansökan redovisar ett 

bostadsinnehåll om ca 1700 lägenheter och småhus. Här återfinns 

småhustomter som ligger ute till försäljning via Borås Stads hemsida. 

Kommunen har således gjort de förberedande stegen fram till utbyggnad av 

projekt. 

Tabell 2: Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag: 

I pågående detaljplaneprojekt innehåller 3 av 43 detaljplaner enbostadshus där 

kommunen är markägare. I pågående detaljplaneprojekt är ca 160 byggrätter för 

enbostadshus av totalt 4400 bostäder, vilket motsvarar ca 4 % av de bostäder 

som planeras och prioriteras just nu med förväntad byggstart år 2019-2021. 

Tabell 3: Bostadsprojekt i väntelista samt nya oprioriterade detaljplaneuppdrag: 

I denna tabell finns inga detaljplaner särskilt avsatta för enbostadshus på 

kommunal mark men innehållet i detaljplanerna formas under planarbetets gång 

och kan i vissa detaljplaner möjliggöra för kommunala småhustomter. 

Slutsats 

För att få fram fler kommunala småhustomter att sälja via tomtkön behövs fler 

detaljplaner för enbostadshus tas fram. Möjlighet finns även att aktivera äldre 

detaljplaner med småhustomtsinnehåll, men ofta kräver det nya utredningar, 

utbyggnad av infrastruktur mm. Och det finns oftast en anledning till att vissa 

detaljplaner är oexploaterade. Det kan vara svår topografi eller geoteknik, 

fastighetsrättsliga svårigheter, omfattande gatu- och  infrastrukturutbyggnad 

eller ekonomiskt icke försvarbara projekt. 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende 2019-03-04 

Beslutet expedieras till 

1. Avsändare av initiativärendet 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 



Initiativärende  Allianspartierna Borås 
Kommunstyrelsen  2019-03-04 

          

 

                                                 Möjliggör för fler egna hem 

 

Borås Stad har idag en tomtkö för de som önskar bygga sig ett eget hus. Intresset är mycket stort. 

Idag står ca 220 personer i kö, med drömmen att få möjlighet att bygga sitt egna bostadshus. 

Kommunfullmäktige har också uppdragit åt mark och exploateringsenheten att aktivt arbeta med att 

ta fram småhustomter. Idag ligger ca 60 stycken tomter ute till försäljning. För Moderaterna och 

Kristdemokraterna är det centralt att kommunen ser till att möjligheten att kunna bygga småhus för 

fler finns i kommunen, i attraktiva lägen. Vi ser det därför som angeläget att följa upp hur fler ska få 

möjlighet att bygga sitt egna hem.  

 

Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

Att uppdra åt Mark och exploateringsenheten att redovisa hur man tänker sig tillgängliggöra fler 

tomter till försäljning för privatpersoner som vill bygga enbostadshus än idag 

 

 

För Moderaterna   För Kristdemokraterna 

Martin Nilsson    Niklas Arvidsson 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samrådsyttrande över Borås Stads Riktlinjer för 

trädvårdsarbete 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till Borås Stads Riktlinjer för 

trädvårdsarbete.  

 

 

 

 

Datum 

2019-08-15 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-08-21  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-08-16 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2017-00843 433 Programområde 04 

Handläggare: Jenny Pagmén 
 

Datum 

2019-08-06 Elisabeth Eickhoff  

  Mark- och exploateringschef 

 

M2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jenny Pagmén 
Handläggare 
033 357292 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00843 433 

  

 

Samrådsyttrande över Borås Stads Riktlinjer för 

trädvårdsarbete 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget över Borås Stads Riktlinjer för 

trädvårdsarbete.     

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämnden har efter Marie Fridéns (M) motion: TRÄD i en vacker stad, 

fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ansvara för att styrdokument om träd 

tas fram i enlighet med motionens intentioner. Ett förslag till riktlinjer för 

trädvårdsarbete bereddes först genom tjänstemannasamråd varefter förslaget 

bearbetats. Tekniska nämnden har nu sänt bearbetat förslag till Borås Stads 

Riktlinjer för trädvårdsarbete på samråd till berörda nämnder och styrelser.  

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 

2. Skrivelse inför samråd, Tekniska nämnden 2019-06-27 

3. Missiv inför samråd, Tekniska nämnden, 2019-06-27   

Beslutet expedieras till 

1. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se, TEN 2019-00377 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 

mailto:TEK.diarium@boras.se
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Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: XX 2019
Revideras av: Tekniska nämnden
Gäller för: Kommunstyrelsen, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbygg-
nadsnämnden, Servicenämnden, Tekniska nämnden, Borås Energi och Miljö AB, 
Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkerings AB, Borås Djurpark AB, AB Bostäder i 
Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem 
AB, Industribyggnader i Borås AB
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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Riktlinjer för trädvårds
arbete i Borås Stad
Borås Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i 
kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra.

Betydelsefulla urbana träd och stadsnära trädmiljöer 
Solitära träd och trädmiljöer bör bevaras då de har stora biologiska, estetiska, historiska 
och arkitektoniska värden. De har också ekonomiska och pedagogiska värden. Med varje 
enskilt äldre och större träd som går förlorat försvinner dessa värden. Således är skyddet 
på individnivå viktigt och bör respekteras av alla aktörer inom kommunen.

Borås Stad bör verka för att karaktäristiska träd och trädmiljöer samt träd i historiska 
kulturmiljöer och träd med biologisk betydelse skyddas. Det innebär att vid exploatering 
och detaljplanering skyddas värdefulla befintliga träd och trädmiljöer genom kartläggning, 
tydliga skydds- och buffertzoner under byggnationstiden samt för- och efterbesiktning.

Exempel trädmiljöer är:
• Almarna vid Hemgården, Allégatan

• Skogstallarna i och omkring stadsdelarna Byttorp och Tullen

• Flertalet olika sorters alm i stadsdelen Norrby

• Ekarna i och omkring Ollonstupet i stadsdelen Trandared och Hulta

• Björkarna i och omkring stadsdelen Sjöbo

• Askallén genom orten Bredared

• Stora torgets trädarkader med glanslind

• Bok- och tallbeståndet i Annelundsparken

• Skogstallarna i serviceorten Fristad

• Skogsalmarna på kvarteret Svanen

Exempel solitära karaktäristiska träd är:
• Lönnen vid Anna Lindhs park

• Eken vid Alingsåsvägen

• Almen i Sinnenas park

• Tallen vid Ramnavallen

Trädens behov av livsrum bör beaktas vid detaljplanering  
och projektering
Träd bör beredas tillräckligt med fredat utrymme för att få en god tillväxt samt nå naturlig 
slutstorlek för sin art. För det krävs utrymme enligt branschstandard både ovan och under 
mark. 

Skydd av träd vid markanvändning ovan och under jord
Vid nyttjande av kommunens mark, till exempel markarbeten, evenemang eller 
uppställning avsätts tillräckligt med utrymme så att träd inom området ej påverkas. Med 
tillräckligt utrymme menas trädets dropzon + 2 meter i en cirkel runt trädets stam, enligt 
branschstandard. På så vis skyddas trädets rötter, stam samt krona från oavsiktlig påverkan.
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Vikten av att träds vitalitet säkerställs och vid behov  
förbättras
Borås Stads trädvårdsarbete bör ske med miljöhänsyn och med metoder som främjar 
trädens hälsa på lång sikt, samt upprätthålla säkerheten för människor och egendom. 
Gröna ytor där träd kan erbjudas goda livsrum ska i största möjliga mån bibehållas samt 
där det ges möjlighet även utökas.

Kompensationsåtgärder
Negativa konsekvenser på befintligt trädbestånd bör uppvägas med kompensationsåtgärder. 
Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder, återplantering, 
restaurering av skadade miljöer eller långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknar 
skydd.

Verka för ökad kunskap om träd
Borås Stad bör verka för ökad kunskap och ett ökat intresse för träd och deras positiva 
inverkan på stadsmiljön i form av ekosystemtjänster. En ökad förståelse för träd och dess 
värde innebär i förlängningen att färre träd skadas och fälls i samband med exploatering, 
byggnation samt vid större evenemang. 



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  epost boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 
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Datum 
2019-06-27 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00377 3.3.5.0 

  

 
 

Samråd 2: Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 

Samrådsinstanser 
1. Kommunstyrelsen 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Kulturnämnden 

4. Lokalförsörjningsnämnden 

5. Miljö- och konsumentnämnden 

6. Samhällsbyggnadsnämnden 

7. Servicenämnden 

8. Borås Energi och Miljö AB 

9. Borås Elnät AB 

10. Borås Kommuns Parkerings AB 

11. Borås Djurpark AB 

12. AB Bostäder i Borås 

13. Fristadbostäder AB 

14. AB Toarpshus 

15. AB Sandhultsbostäder 

16. Viskaforshem AB 

17. Industribyggnader i Borås AB 

 

Yttrandena ska ha kommit in till Tekniska nämnden senast den 2019-09-15. 
Yttrandena skickas i elektronisk form till TEK.diarium@boras.se 
Ange diarienummer TEN 2019-00377 och samrådsinstansens namn i 
ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av yttranden som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Tekniska nämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Anton Spets 
Handläggare 
033 357422



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anton Spets 
Handläggare 
033 35 74 22 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-06-27 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00377 3.3.5.0 
 

  

 

Samråd 2 för Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att skicka omarbetat förslag på Borås Stads 

Riktlinjer för trädvårdsarbete på samråd 2 till berörda nämnder och styrelser 

enligt bifogat missiv.        

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämnden har efter Marie Fridéns (M) motion: TRÄD i en vacker stad, 

fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ansvara för att styrdokument om träd 

tas fram i enlighet med motionens intentioner.  

Tekniska nämnden har tagit fram Riktlinjer för trädvårdsarbete och sänt ut 

dessa på samråd enligt Tekniska nämndens beslut 2017-12-21. De synpunkter 

som inkom under samrådet har beaktats. 

Då samtliga berörda nämnder och styrelser inte fått tillfälle att yttra sig skickar 

Tekniska nämnden det omarbetade förslaget på samråd 2 till samtliga berörda 

nämnder och styrelser.             

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 

2. Missiv                                

Beslutet expedieras till 

1. Berörda nämnder och styrelser i Borås Stad 

 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Gunnar Isackson 

Förvaltningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 

SÄRF, fastställs.  

 

 

 

 

Datum 

2019-08-12 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-08-13 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-08-16 Andreas Exner 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00624 2.8.2.0 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2019-07-05 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00624 2.8.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Taxa för SÄRF:s myndighetsutövning, i enlighet med framlagt förslag från 

SÄRF, fastställs.            

Ärendet i sin helhet 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, har inkommit med skrivelse 

kring SÄRF:s taxor för myndighetsutövning. Taxorna ska fastställas av 

Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun.       

Direktionen för SÄRF förslår en höjning av taxan för 2020 med 3 %. Taxorna 

avser tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och 

explosiva varor samt hantering av tillstånd enligt Lagen om brandfarliga och 

explosiva varor.  

Kommunstyrelsen anser det vara rimligt att SÄRF får kostnadstäckning för 

tjänsterna och föreslår Kommunfullmäktige besluta i enlighet med SÄRF:s 

förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-09-02 

2. Beslutsförslag, 2019-09-02 

3. Inkommen skrivelse från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; beslut 

om taxor, 2019-06-19   

Samverkan 

- 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



SÖDRA ÄLVSBORGS   PROTOKOLLSUTDRAG  
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND  DIREKTIONEN 
  2019-06-14 1(1) 
 
 
 
§ 27 
Taxor för Räddningstjänstens myndighetsutövning (Dnr. 2019-000412) 
Räddningstjänstförbundet utför tillsyner enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt handlägger tillstånd 
enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Taxor för denna myndighetsutövning föreslås 
fr. o m 2020-01-01 att höjas med 3 %. Taxor för myndighetsutövning ska beslutas av 
Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 
 
Direktionen beslutar enhälligt 
 
att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens 

myndighetsutövning gällande fr. o m 2020-01-01  enligt bilaga. 
 
 
 
 
Rose-Marie Liljenby Andersson AnnSofi Tureson 
ordförande 
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2019-06-19 
 
Rätt utdraget betygar: 
 



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds

taxa för Myndighetsutövning

FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE I RESPEKTIVE MEDLEMSKOMMUN

GÄLLER FROM 2020-01-01

Sida: 1



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

INNEHÅLL

1  Myndighetsutövning

Taxorna gäller fr o m 2020-01-01

Lagstadgad moms gäller ej vid myndighetsutövning.

Tjänster avseende Myndighetsutövning  Taxa 2020 

Myndighetsutövning

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, grundavgift 1 820 kr                 

Tillsyn enligt Lagen skydd mot olyckor, timavgift 1 820 kr                 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, grundavgift 1 820 kr                 

Tillsyn enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 820 kr                 

Hantering av tillstånd enligt Lagen brandfarliga och explosiva varor, timavgift 1 820 kr                 

Sida: 2



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen LL Frimans 

Donation. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Styrelsen för Stiftelsen LL Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 

2018 års förvaltning. 

 

 

 

 

Datum 

2019-08-12 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-08-13 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-08-13 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00650 1.2.4.1 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2019-07-05 Magnus Widén  

  Ekonomichef 

 

E2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-09-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00650 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen LL Frimans 

Donation. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Styrelsen för Stiftelsen LL Frimans Donation beviljas ansvarsfrihet avseende 

2018 års förvaltning.            

Ärendet i sin helhet 

Styrelsen har inkommit med bokslut och revisionsberättelse för 2018 års 

verksamhet. Resultatet för 2018 är -257 tkr. Balansomslutningen är per 

balansdagen cirka 6,1 miljoner kronor, med en soliditet (andel eget kapital) på 

99 %. Enligt stiftelsens stadgar ankommer det på Kommunfullmäktige att ta 

ställning till frågan om ansvarsfrihet avseende det gångna årets förvaltning. 

Stiftelsen LL Frimans Donation har till ändamål att förvalta doktor LL Frimans 

donation. Den årliga avkastningen ska utdelas i form av gåvor och bidrag till 

hjälp för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse och som bidrag till en 

församlingssysters verksamhet bland åldringar, eller till annat jämförligt 

ändamål, som styrelsen efter prövning anser lämpligt, allt inom Ljushults 

församling. Under året har 25 500 kronor utdelats och vid utgången av 2018 

fanns inga utdelningsbara medel kvar.  

Av revisionsberättelsen framgår revisorernas uttalande att årsredovisningen har 

upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga 

avseenden en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med 

årsredovisningslagen. Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med 

stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.  

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-09-02 

2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-09-02 

3. Årsredovisning 2018 LL Frimans Donation, 2019-06-27 

  

Samverkan 

- 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 























 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018 med 

anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för 

Blinda i Borås 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen beviljar för sin del styrelsen för Stiftelsen Bostäder för 

Blinda i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.  

 

 

 

 

Datum 

2019-08-12 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-08-13 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-08-13 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00666 1.2.3.3 Programområde 1 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2019-08-09 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-09-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00666 1.2.3.3 

  

 

Årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018 med 

anhållan om ansvarsfrihet från Stiftelsen Bostäder för 

Blinda i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beviljar för sin del styrelsen för Stiftelsen Bostäder för 

Blinda i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.         

Sammanfattning 

Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har inkommit med årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2018. Stiftelsen redovisar ett resultat om 65 tkr och 

det egna kapitalet uppgår på balansdagen till 1 167 tkr. Kommunstyrelsen ska 

enligt stadgarna bevilja ansvarsfrihet.       

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och 

ställning. Styrelseledamöterna bedöms inte ha handlat i strid med stiftelselagen, 

stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.  

Ärendet i sin helhet 

Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås har inkommit med årsredovisning och 

revisionsberättelse för år 2018. 

Stiftelsen har till ändamål att inom Borås Stad förvärva, bygga och förvalta 

fastigheter med särskilt beaktande av blindas behov av bostäder, biblioteks- och 

samlingslokaler samt arbets- och försäljningslokaler, dels motta, förvalta och 

använda anslag, gåvor, donationer och efterskänkta låneräntor till hyreslindring 

åt blinda eller till kostnader för samlingslokaler, bibliotek och dylikt för blinda. 

Företräde till stiftelsens bostäder ska lämnas personer, som själva eller vars 

familjemedlemmar är blinda eller har väsentligt nedsatt synförmåga.  

Stiftelsen äger en fastighet, Orren 5, belägen på Salängsgatan 7 i Borås. 

Fastigheten bebos idag till ca 50 % av synskadade och innehåller 12 lägenheter 

samt en lokal.           

Stiftelsen redovisar ett resultat för 2018 med 65 tkr, och det egna kapitalet vid 

2018 års utgång uppgår till 1 167 tkr (36 % soliditet).  

Av revisionsberättelsen framgår att årsredovisningen har upprättats i enlighet 

med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och 
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ställning. Styrelseledamöterna bedöms inte ha handlat i strid med stiftelselagen, 

stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.  

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2018 från Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås med anhållan 

om ansvarsfrihet, 2019-07-08 

2. Beslutsförslag, 2019-09-02 

3. Skrivelse, 2019-09-02   

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

1. Stiftelsen Bostäder för Blinda i Borås, Box 550 50, 501 14 Borås 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 































Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Norrby 2.1, inhyrning av förskola 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 

Norrby 2:1, Spinnaren 10, Östgötagatan 4-12, Värmlandsgatan 22 för 

Förskolenämnden från den 1 december 2020 med en avtalstid på 30 år och en 

årlig hyresnivå på 2 571 417 kronor. 

Datum 

2019-08-28 Tom Andersson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-08-28 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-08-28 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00546 2.6.1.0 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 

Datum 

2019-08-28 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E4 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-09-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00546 2.6.1.0 

Kommunfullmäktige 

Norrby 2.1, inhyrning av förskola 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 

Norrby 2:1, Spinnaren 10, Östgötagatan 4-12, Värmlandsgatan 22 för 

Förskolenämnden från den 1 december 2020 med en avtalstid på 30 år och en 

årlig hyresnivå på 2 571 417 kronor.  

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har behov av förskolelokaler och bedömer att behovet av 

förskoleplatser på Norrby kommer att öka. Inhyrning av Norrby 2:1 kommer 

att ersätta de befintliga förskolelokaler som finns idag på Norrbyskolan. 

Den nya förskolan kommer innehålla 6 avdelningar med plats för cirka 100 

barn inklusive tillagningskök och förskolan kommer ha en lekgård som 

samnyttjas av förskolan och de boende i området. Den aktuella inhyrningen är 

en förutsättning för att anpassning av Norrbyskolan ska kunna påbörjas under 

år 2021. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 

uppgå till 2 571 417 kronor + index. Hyreskostnaden kan komma att justeras 

ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering. Förskolenämnden 

kommer att debiteras en årlig schablonkostnad enligt nuvarande 

internhyressystem som uppgår till 2 706 936 kronor + index enligt Borås Stads 

budget. Detta kan jämföras med den befintliga hyreskostnad för 

förskolelokalerna som Förskolenämnden har idag i Norrbyskolan och som 

uppgår till 1 586 573 kronor. Den föreslagna avtalstiden är 30 år från och med 1 

december 2020.   

Förskolenämnden har godkänt avtalsförslaget. 
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Behovsanalys av antal förskoleplatser i området  

Förändring av antal förskoleplatser i Norrbyområdet 

Lokal Platsförändring Kommentar 

Gärdesgården -20 Lämnades ht 2019 

Norrbyskolan -140 Ombyggnad till grundskola 

Östgötagatan, Norrby 2.1  +100 Aktuellt ärende 

Kronängsgården -60 Lämna Norrbyhuset till FOFN 

(förutsatt att behovet av 

förskoleplatser på Norrby är 

tillgodosett) 

Kronängsparken +120 Planerad nybyggnation 

Förändring av antal platser +/- 0 

Övrig information: 

Förskolan KreaNova kommer att bli fullbelagd under hösten 2019. 

Fd Tullengymnasiets lokaler kommer att bli fullt utnyttjade, dels av förskola och 

dels av att Nattviolen, dygnet runt-verksamhet, flyttas från Byttorpsgården. 

Planering av Norrbyområdet 

Norrby 2:1 är en första del i en längre kedja för Norrby. Norrby 2.1 behövs för 

att förskolan ska kunna lämna Norrbyskolan så att den kan byggas om till 

grundskola. När Norrbyskolan är klar flyttar elever från Särla F-6 så att 

Särlaskolan kan byggas om till 7-9 skola. I samband med att Kronängsparken 

utvecklas med byggande av studentbostäder planeras etablering av en förskola. 

Det innebär att förskolan kan lämna Kronängsgården (förutsatt att behovet av 

förskoleplatser på Norrby är tillgodosett). Det innebär att Fritids- och 

folkhälsonämnden som har behov av ytterligare yta till fritidsgård, träffpunkt 

och liknande verksamhet kan få detta tillgodosett. 

En försening i början av denna kedja medför ytterligare förskjutningar av 

tidsplanen och kan innebära en försening med ett år avseende utökning av 

grundskoleplatser. Om denna försening skulle uppstå kan kortsiktiga och mer 

kostsamma lösningar  istället bli nödvändiga att genomföra för att möta 

behovet.      
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Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse, 2019-09-02

2. Alternativt förslag/återremiss 2019-08-22

3. Fullmäktigeskrivelse, 2019-06-17

4. Förskolenämndens beslut om inhyrning av förskola Norrby 2.1, 2019-06-13

5. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-05-21

Expedieras till 

Lokalförsörjningsnämnden 

Förskolenämnden 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 



Alternativt förslag Kommunfullmäktige 

2019-08-22 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Nr 35: Norrby 2.1, inhyrning av förskola (Nr 118) 

I handlingarna i ärendet kan vi läsa att Förskolenämnden bedömer att behovet av förskoleplatser på 

Norrby kommer att öka. Föreslagen inhyrning är tänkt att ersätta de lokaler som idag finns på 

Norrbyskolan. 

I lokalplanen för Förskolenämnden 2019-2030, om bl.a. behovet av förskoleplatser på Norrby, anges 

att ny förskola etablerats i tidigare Tullengymnasiets lokaler, där ledig kapacitet fortfarande finns. 

Det planeras även för nybyggnation av Förskola Norrby/Kronängsparken. 

Vi känner stor oro inför Förskolenämndens ökade lokalkostnader och menar att en noggrann 

behovsanalys avseende behovet av antal förskoleplatser i området behöver göras innan beslut om 

att godkänna avtalsförslag för Norrby 2.1 fattas. Med den motiveringen yrkade Moderaterna och 

Kristdemokraternas representanter i Förskolenämnden redan i det skedet på återremiss till 

förvaltningen för vidare beredning. 

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

Ärendet återremitteras med syfte att komplettera ärendet med en analys avseende behovet av antal 

förskoleplatser i området. 

Allianspartierna i Borås 

Moderaterna Kristdemokraterna 

Annette Carlson Niklas Arvidsson 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-06-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00546 2.6.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Norrby 2.1, inhyrning av förskola 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av förskolelokal 

Norrby 2:1, Spinnaren 10, Östgötagatan 4-12, Värmlandsgatan 22 för 

Förskolenämnden från den 1 december 2020 med en avtalstid på 30 år och en 

årlig hyresnivå på 2 571 417 kronor. En förutsättning för beslut är att 

Förskolenämnden godkänner avtalsförslaget.       

 

Reservationer 

Anette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas Arvidsson (KD) reserverar 

till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande, se bilaga.      

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har behov av förskolelokaler och bedömer att behovet av 

förskoleplatser på Norrby kommer att öka. Inhyrning av Norrby 2:1 kommer 

att ersätta de befintliga förskolelokaler som finns idag på Norrbyskolan. 

Den nya förskolan kommer innehålla 6 avdelningar med plats för cirka 100 

barn inklusive tillagningskök och förskolan kommer ha en lekgård som 

samnyttjas av förskolan och de boende i området. Den aktuella inhyrningen är 

en förutsättning för att anpassning av Norrbyskolan ska kunna påbörjas under 

år 2021. 

Den totala kostnaden för inhyrningen enligt förslag till avtal beräknas årligen 

uppgå till 2 571 417 kronor + index. Hyreskostnaden kan komma att justeras 

ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering. Förskolenämnden 

kommer att debiteras en årlig schablonkostnad enligt nuvarande 

internhyressystem som uppgår till 2 706 936 kronor + index enligt Borås Stads 

budget. Detta kan jämföras med den befintliga hyreskostnad för 

förskolelokalerna som Förskolenämnden har idag i Norrbyskolan och som 

uppgår till 1 586 573 kronor. Den föreslagna avtalstiden är 30 år från och med 1 

december 2020.   

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 2019-06-17 

2. Skrivelse Lokalförsörjningsnämnden 2019-05-21   
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Expedieras till 

Lokalförsörjningsnämnden 

Förskolenämnden 

 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-06-13 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00113 3.1.1.0 
 

  

 

Inhyrning av förskola Norrby 2.1 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner avtalsförslag för Norrby 2.1 inhyrning av förskola 

och översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen.         

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 

reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden bedömer att behovet av förskoleplatser på Norrby kommer 

att öka. Rubricerad inhyrning kommer att ersätta de lokaler som idag finns på 

Norrbyskolan. Norrbyskolan lokal klassas som gammal med en schablonhyra 

på 849 kr/m². Ytan är 1847 m² vilket ger en årshyra om 1 586 573 kr.  

Den nya förskolan med arbetsnamnet Norrby 2.1 kommer innehålla 6 

avdelningar med plats för cirka 100 barn inklusive tillagningskök. Lokalens 

utformning ger en flexibilitet avseende placering oavsett åldersgrupp. Förskolan 

kommer att ha en utemiljö på cirka 3450 m² som kommer att samnyttjas av 

förskolan och de boende i området.   

Avtalsförslaget innebär en avtalstid om 30 år vilket uppgår till en totalsumma 

om ca 32 000 000 kr. Ny schablonhyra blir 1849 kr/m².                

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2019-05-21 Norrby 2.1 Inhyrning av 

förskola                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-06-11.  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Kommunstyrelsen 
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2019-06-13 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00113 3.1.1.0 
 

  

 

Inhyrning av förskola Norrby 2.1 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner avtalsförslag för Norrby 2.1 inhyrning av förskola 

och översänder svaret till Lokalförsörjningsnämnden och Kommunstyrelsen.         

Reservationer/Protokollsanteckning 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 

reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande.  

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden bedömer att behovet av förskoleplatser på Norrby kommer 

att öka. Rubricerad inhyrning kommer att ersätta de lokaler som idag finns på 

Norrbyskolan. Norrbyskolan lokal klassas som gammal med en schablonhyra 

på 849 kr/m². Ytan är 1847 m² vilket ger en årshyra om 1 586 573 kr.  

Den nya förskolan med arbetsnamnet Norrby 2.1 kommer innehålla 6 

avdelningar med plats för cirka 100 barn inklusive tillagningskök. Lokalens 

utformning ger en flexibilitet avseende placering oavsett åldersgrupp. Förskolan 

kommer att ha en utemiljö på cirka 3450 m² som kommer att samnyttjas av 

förskolan och de boende i området.   

Avtalsförslaget innebär en avtalstid om 30 år vilket uppgår till en totalsumma 

om ca 32 000 000 kr. Ny schablonhyra blir 1849 kr/m².                

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2019-05-21 Norrby 2.1 Inhyrning av 

förskola                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2019-06-11.  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Kommunstyrelsen 
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Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 












	KS-ärendelista
	Anmälningsärenden och delegationsbeslut
	KC1
	KU1
	KU2
	M1
	M2
	E1
	E2
	E3
	E4



