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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 Främja språkinlärning genom 

ambulerande språkpedagoger 

i förskoleverksamheten. 

Det finns behov av att stimulera 

förståelsen av pedagogiken och 

majoritetsspråket i Sverige.  

Utreda och införa struk-

turerna för ambulerande 

personal att bistå med språ-

kinlärning. 

Berörda förvalt-

ningar, FF 

 

4 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 

 



 

5 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  

 

6 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 

 

7 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 

 

8 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.  

 

 


