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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, med 

följande tillägg under ’Handlingsplan, Verkställighetsdel’ (se bilaga). 

Förslag 

”Främja språkinlärning genom ambulerande språkpedagoger i 

förskoleverksamheten.”   

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.  
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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 

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. 
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Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder och styrelser 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 

 


