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Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed 

till sammanträde i Vulcanushuset Österlånggatan 74,  

tisdagen den 19 maj 2020 kl. 14:00. 

Nämndens ersättare deltar i sammanträdet uppkopplade via Teams.  

 

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten, 

utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess. 

 

 

 

Mats Tolfsson 
Individ- och familjeomsorgsnämndens 
Ordförande 

Hans Abrahamson  
T f förvaltningschef 

 

Gruppmöten för politisk beredning i partigrupperna sker enligt följande: 

 

Mitt-S-samverkan  

Tisdag 19 maj, klockan 13:00. 

 

Alliansen 

Tisdag 19 maj, klockan 13:00. 

 

Vänsterpartiet 

Söndag 17 maj 2020, klockan 18:00. 

 

Sverigedemokraterna 

Tisdag 19 maj, klockan 13:00.  

 

Förhinder anmäls alltid till Margareta Jensholm, 033 357073 eller via e-post: 

margareta.jensholm@boras.se  
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Dnr 2020-00084 1.2.4.1 
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Dnr 2020-00063 3.7.2.25 

 

6.  Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020, 
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7.  Initiativärende M/KD: Stärkt ekonomisk kontroll över Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen 
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8.  Anmälningsärenden 2020-05-19 
Dnr 2020-00054 1.2.3.25 
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Sekretess  

10.  Faderskapsnedläggning 
Dnr 2020-00088 3.7.2.25 
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Datum 

2020-05-19 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00084 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning efter april 2020, tertial 1 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari - 

april 2020, tertial 1 med helårsprognos. Budgetuppföljningen översändes till 

Kommunstyrelsen.  

Ärendet i sin helhet 

Sammanfattning av ärendet Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar 

budgetuppföljning med helårsprognos efter varje månad och redovisar denna 

för nämnden.  

Beslutsunderlag 

Tertial 1 2020 Individ- och familjeomsorgsnämnden.                                    

Samverkan 

Ärendet har 2020-05-07 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se  

 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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1  Inledning 

Nämndens uppgift 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ och 
familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har 
även ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor som är 
socialt utsatta och långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden. 

Nämnden har två av Kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt samarbetsuppdrag 
gällande barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boende processen "mjuka 
frågor". De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och 
befogenheter i frågor av gemensam karaktär. 

Verksamhet 2020 

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i familjecentralerna. Arbetet med att stärka 
familjehemsvården fortsätter 2020. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås till dess ansökan om asyl är avgjord. 

Arbetslivsnämnden samordnar stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden är delaktig i arbetet. 
 
Ekonomi under 2020 
Nämnden prognostiserade i början av året ett stort underskott. Verksamhetsåret började med ett stort 
antal placerade på institution inom barn- och ungdomsvården. Nämnden har fått ett budgettillskott om 
11 milj. Nuvarande prognos är ett underskott om 12 500 tkr. Ett fortsatt arbete pågår för att ge 
kostnadsminskningar och effektiviseringar. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att, i nära samverkan med andra 
nämnder som jobbar med barn och 
ungdomar, utreda möjligheterna att inrätta 
en särskild förebyggandeenhet med 
uppdrag att motverka att unga i riskzon 
hamnar i normbrytande beteenden. 

 Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
avser att starta en arbetsgrupp med 
representanter från Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen och Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen för att gemensamt 
utreda behovet av en förebyggandeenhet, 
och en eventuell utformning av denna. 
Omvärldsbevakning har inletts för att 
studera andra kommuner som har 
utvecklat liknande verksamheter. 
Uppdragets genomförande försenas av 
situationen kring Corona-pandemin. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, 
tillsammans med Arbetslivsnämnden, 
utreda om åldern som 
relationsvåldsenheten riktar sig till kan 
sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen 
ska också belysa vilken hjälp ungdomar 
mellan 16 år och 18 år kan få av 
respektive nämnd. 

 Ej genomfört En utredning utifrån uppdraget pågår. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
arbetar med frågan tillsammans med 
främst Arbetslivsnämnden men även med 
centrum för kunskap och säkerhet (CKS). 
Utredningen så här långt ger inte grund 
för att sänka åldern för 
Relationsvåldsenheten men att det kan 
finnas behov av vissa ändringar i 
arbetssätt och rutiner. Arbetet utifrån 
uppdraget beräknas att bli klar under 
början av hösten 2020. 
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2.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,8 7,1 6,5 7,7 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

12,8 11,4 10,8 11,1 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet för 2020 är 6,5 %, utfallet april 2020 blev 7,7 %. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med närvarande ledarskap, personlig återkoppling till 
medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av 
arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och med individuell 
uppföljning av rehabiliteringsärenden. 
 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målvärdet för 2020 är 10,80 årsarbetare, utfallet april 2020 blev 11,1 årsarbetare. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har haft timavlönade inom boendeverksamheten där krav ställs 
på bemanning under dygnets alla timmar. 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 

eller varje tertial. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Rekrytering Risk för att kvaliteten 
blir lägre till följd av låg 
bemanning 

Följa antalet vakanta 
tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 
 

Bemanningen inom 
myndighetsutövningen är 
god. Viss föräldraledighet, 
sjukskrivningar eller dylikt 
innebär för närvarande 
frånvaro motsvarande knappt 
1 tjänstefaktor. 
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Rekrytering 
Familjehem 

Risk att inte kunna 
rekrytera och behålla 
familjehem 

Följa antalet interna 
familjehem 
 

Familjehem 
Antal internt 
familjehemsplacerade barn 
har pendlat mellan 71 och 85 
sedan januari 2018. Under 
våren 2019 var antalet uppe 
på 83 för att sedan minska till 
74 i augusti. Under hösten 
2019 ökade antalet på nytt 
och i mars 2020 är det 83 
barn som är placerade i 
interna familjehem. 
 
Externt 
familjehemsplacerade barn 
minskade med cirka en 
tredjedel under 2018 och var 
i december 17 stycken. 
Under hösten 2019 ökade 
antalet och i mars 2020 är 23 
barn placerade i externa 
familjehem. 
 
Antal interna familjehem med 
ett eller flera aktuella 
familjehemsuppdrag var i 
snitt 55 under 2018. Under 
2019 ökade antalet och 
snittet för året var 58. Snittet 
för de första tre månaderna 
2020 är 61. Trenden visar på 
en ökning av interna 
familjehem. 
Arbetet med rekrytering av 
nya familjehem fortsätter 
inom ramen för förstärkt 
familjehemsvård. 
 
Familjehem 
- ensamkommande  
Gällande internt placerade 
ensamkommande var antalet 
i mars 2019 28 barn, vilket 
var i nivå med 2018. Antalet 
barn har sedan dess minskat 
och i mars 2020 är det 13 
barn som placerats i interna 
familjehem. 
 
2018 minskade antalet 
externt familjehemsplacerade 
barn kraftigt, från 28 barn i 
januari till 3 i augusti. 
Minskningen fortsatte och 
sedan juni 2019 har enbart 
ett (1) ensamkommande 
barn varit placerat i externt 
familjehem. 

Förstärkt 
familjehemsvård 
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3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 14 115 7 408 13 580 13 580 0 

Avgifter och övriga intäkter 10 382 11 823 32 615 32 615 0 

Summa intäkter 24 497 19 231 46 195 46 195 0 

Personal -66 025 -67 261 -212 144 -217 409 -5 265 

Lokaler -8 114 -8 827 -24 318 -24 318 0 

Material och tjänster -41 656 -39 068 -123 013 -133 314 -10 301 

Kapitalkostnader -188 -185 -554 -554 0 

Summa kostnader -115 983 -115 341 -360 029 -375 595 -15 566 

Buffert (endast i budget) 0 0 -3 066 0 3 066 

Nettokostnad -91 486 -96 110 -316 900 -329 400 -12 500 

Kommunbidrag 89 844 99 082 316 900 316 900 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-1 642 2 972 0 -12 500 -12 500 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0  0 0 

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

0 0  0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-1 642 2 972 0 -12 500 -12 500 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 
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Resultatanalys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 12 500 tkr för år 2020. 
Underskottet består av: 

 Central administration plus 741 tkr  

 Politisk verksamhet plus minus noll 

 Allmän IFO-Administration plus 1 500 tkr 

 Barn och ungdomsvård minus 12 500 tkr 

 Vård av vuxna minus 5 300 tkr 

 Flyktingverksamhet plus minus noll 

 Buffert plus 3 059 tkr 

 Totalsumma minus 12 500 tkr. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2019-12-31 
Utfall 2020-04 Återstår 

Summa     

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga kostnader för öronmärkta projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige. 
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4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 832 1 823 370 370 0 

Kostnad -5 181 -5 606 -16 221 -15 480 741 

Nettokostnad -4 349 -3 783 -15 851 -15 110 741 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -802 -740 -2 445 -2 445 0 

Nettokostnad -802 -740 -2 445 -2 445 0 

Allmän IFO-verksamhet      

Intäkt 4 552 4 122 8 578 8 578 0 

Kostnad -24 922 -26 270 -86 149 -84 649 1 500 

Nettokostnad -20 370 -22 148 -77 571 -76 071 1 500 

Barn- och ungdomsvård      

Intäkt 3 746 2 935 6 705 6 705 0 

Kostnad -45 330 -46 304 -142 935 -155 435 -12 500 

Nettokostnad -41 584 -43 369 -136 230 -148 730 -12 500 

Vård av vuxna      

Intäkt 4 796 4 304 14 103 14 103 0 

Kostnad -29 177 -30 374 -95 847 -101 147 -5 300 

Nettokostnad -24 381 -26 070 -81 744 -87 044 -5 300 

Flyktingverksamhet      

Intäkt 11 873 6 447 16 439 16 439 0 

Kostnad -11 873 -6 447 -16 439 -16 439 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Övrig verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -3 059 0 3 059 

Nettokostnad 0 0 -3 059 0 3 059 

Totalt      

Intäkt 25 799 19 631 46 195 46 195 0 

Kostnad -117 285 -115 741 -363 095 -375 595 -12 500 

Nettokostnad -91 486 -96 110 -316 900 -329 400 -12 500 
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Nya uppdrag 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har i uppdrag att, i nära samverkan med andra nämnder som 
jobbar med barn och ungdomar, utreda möjligheterna att inrätta en särskild förebyggande-enhet med 
uppdrag att motverka att unga i riskzon hamnar i normbrytande beteenden. 

Individ och familjeomsorgsnämnden ska tillsammans med Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som 
relationsvåldsenheten riktar sig till kan sänkas från 18 till 16 år. Utredningen ska också belysa vilken 
hjälp ungdomar mellan 16-19 år kan få av respektive nämnd. 

Ekonomiska förutsättningar 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunbidrag för år 2020 är på 305 900 tkr. En buffert är avsatt 
med 1 %, 3 059 tkr. 

Tillskott i budget utöver löner med 2,7 % och övriga kostnader med 1,8 % 

 Avtal Ungdomsmottagning, 1 200 tkr 

 Utökning Barnahus, 300 tkr 

 Förstärkt Familjehemsvård, 2 000 tkr 

 Helårseffekt Stödboende, 3 000 tkr 

 Strukturerat underskott i grunduppdrag (volymökning) 5 800 tkr 

 Utav volymökningen på 5 800 tkr är 60 %, 3 480 tkr budgeterat på familjehemsplatser och 
40 %, 2 320 budgeterat på köp av platser HVB 13-20 år 

 En fjärde familjecentral, 600 tkr 

 Bytt Kommunbidrag med Vård- och äldrenämnden, 1 300 tkr överfört till Vård- och 
äldrenämnden för köp av platser på Vård och omsorgsboende.    

Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått ett extra anslag på 11 000 tkr. De 11 000 tkr är fördelade 
enligt nedan: 

 Barn- och ungdomsvård, 5 000 tkr familjehemsplaceringar 

 Barn- och ungdomsvård, 5 000 tkr köpta platser 13-20 år 

 Vård av vuxna, 1 000 tkr köp av externa platser. 

Totalbudget för Individ- och familjeomsorgsnämnden blir 316 900 tkr. 

Beslutade besparingsförslag budget 2020: 

 Smedjan minska en tjänst besparing 650 tkr, minska från två tjänster till en tjänst 

 Vräkningsförebyggande minska en tjänst 600 tkr, minska från 4,50 tjänster till 3,5 tjänster 

 Cedern minska en tjänst 700 tkr, minska från fyra till tre tjänster 

 Träffen 435 tkr, se över lokalerna för verksamheten 

 Fortsatta arbetet med att minska placeringskostnaderna för barn och unga, vuxna genom att 
använda Rätt matchat stöd vid omprövning/uppföljning av vård och arbeta enligt Strukturerat 
hemtagningsarbete. Bevaka ansvarsområde och gränssnitt i förhållande till andra vårdgivare, 
samt använda gällande rutiner för att nå överenskommelser kring delade kostnader.  

 Översyn av den interna öppenvården som bedrivs inom nämndens område och se vilka 
synergieffekter och kostnadsminskningar som går att uppnå genom samverkan. 
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Åtgärder som tillkommit under våren 2020. 

 Kartlägga målgrupper inom öppenvården. Det finns ett behov av att frigöra resurser för 
brukare med omfattande behov och kartläggningen syftar till att se om det går att göra 
omprioriteringar. 

 Uppföljning av familjehemsvården för att se om det finns ytterligare andra möjligheter till att 
öka rekryteringen av egna familjehem. 

 Uppehåll under året i Hopptornets verksamhet för att frigöra resurser och underlätta 
hemtagning från institution. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 12 500 tkr för år 2020. 
Underskottet består av: 

 Central administration + 741 tkr 

 Politisk verksamhet + - noll 

 Allmän IFO-Administration + 1 500 tkr 

 Barn och ungdomsvård - 12 500 tkr 

 Vård av vuxna minus 5 300 tkr 

 Flyktingverksamhet + - noll 

 Buffert + 3 059 tkr 

 Totalsumma - 12 500 tkr. 

 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har volymökningar avseende heldygnsplaceringar i likhet med de 
flesta kommuner. Antalet personer som behöver stöd av nämndens verksamheter har även ökat stegvis 
under de senaste åren. Fler får även öppenvårdsinsatser. Sammantaget är detta utmaningar för 
nämndens ekonomi och nämnden arbetar med att se över verksamheter, arbetssätt och 
effektiviseringsmöjligheter. Fler ungdomar med mycket komplex och sammansatt problematik har 
tillkommit under hösten 2019 och våren 2020. Detta märks särskilt i gruppen 17-21 år. Enheten unga 
vuxna som arbetar med målgruppen 18-26 år har behövt placera flera unga med missbruk, psykisk 
problematik utåtagerande problematik. Strävan är att göra kortvariga institutionsplaceringar och sedan 
försöka finna lösningar på hemmaplan med öppenvård. 
 
En tydligare inriktning mot vård och insatser i den egna hemmiljö och det egna nätverket 
Redan nu strävar nämnden efter lösningar på hemmaplan istället för placeringar. Nämnden har uttalat 
en ytterligare strikthet i bedömning vid placering på institution och att i pågående placeringar pröva 
vård i den egna hemmiljön och nätverket med olika öppenvårdsinsatser. Detta förväntas ge ytterligare 
kostnadsminskningar. Denna inriktning kan innebära att vissa öppenvårdsresurser utökas för att 
undvika placering eller för att möjliggöra ett avslut av en placering. Vårdtidens längd ska även noga 
övervägas med återkommande ställningstagande kring att avsluta institutionsvården till förmån för 
insats i familjehem eller i hemmiljön. 

Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion HR-
funktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 741 tkr beroende på ej tillsatta 
tjänster. 

Politisk nämnd 

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas hålla sin budget. 
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Allmän IFO verksamhet 

Allmän IFO verksamhet består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna samt vuxna. Myndighetsutövningen barn och unga är uppdelad i fyra områden. 
Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Under allmän IFO-administration ingår även socialrådgivare, där nämnden ska medverka i de 
familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad 

Övrig verksamhet under allmän IFO administration består av: 

 Familjerådgivning, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd och Ulricehamn ingår. 

 Familjerätt, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga 
Tranemo ingår. 

 Social jour där förutom Borås Stad även kommunerna även Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda ingår.  

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten har fått medel från Socialstyrelsen för bemanning under år 2020 med 664 282 kr. 

Verksamheten beräknas gå plus med 1 500 tkr framförallt beroende på alla tjänster inte är tillsatta under 
året. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
Dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Utväg, Ungdomsmottagning, 
Spädbarnsverksamhet bedrivs tillsammans med Västra Götalandsregionen. 

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser och öka den enskildes delaktighet. All vård som ges med stöd 
av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och 
ungas behov i centrum. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensen inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt. 

Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt 
skede för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till omfattande insatser för individer 
där påtagliga problem redan visat sig. 

Samarbetet med annan verksamhet och huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom ramen för 
nämndens samarbetsuppdrag. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den enskilde är av 
stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella planer, SIP.  Allt 
för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. 
 
Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder bland annat genom fältverksamheten och 
stödcentrum för unga. En serviceinsats, Origo finns också sedan 2018 och riktar sig till föräldrar med 
barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. 

Verksamheten barn och unga beräknas göra ett underskott på 12 500 tkr. Underskottet består av: 

Köp av externa platser minus 14 665 tkr. 

 Familjehemsplaceringar internt och externt minus 11 158 tkr 

 HVB 13-20 år, minus 7 907 tkr 

 HVB 0-12 år, plus minus 0 tkr 

 Köp av öppenvårdsplatser minskar och beräknas göra ett överskott med 4 400 tkr.  

Övriga verksamheter under barn och ungdomsvård beräknas göra ett överskott med 2 165 tkr. 
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Antal barn och unga med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-04-30, 186 st, 

 2020-03-31, 176 st, 

 2020-02-29, 177 st, 

 2020-01-31, 173 st. 

Snitt 202001-202004, 178 st 
 
Familjehemsvård och vårdnadsöverflyttade tidigare placeringar är den heldygnsinsats som ökat mest 
under det senaste året. Jämfört med april 2019 har nämnden 10 fler unika familjehemsplacerade barn 
som vårdnadsöverflyttats till sitt familjehem. Antalet som är placerade på institution har har även ökat 
men inte med lika mycket. 

Jämfört med år 2019 

 2019-04-30, 156 st 

 2019-03-31, 151 st 

 2019-02-28, 158 st 

 2019-01-31, 154 st 

Snitt 201901-201904, 155 st 

Snitt 201901-201911, 158 st 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser under 2020: 

 2020-04-30, 222 st 

 2020-03-31, 227 st 

 2020-02-29, 218 st 

 2020-01-31, 223 st 

Snitt 202001-202004, 223 st 

Jämfört med år 2019 

 2019-04-30, 205 st 

 2019-03-31, 200 st 

 2019-02-28, 187 st 

 2019-01-31, 183 st 

Snitt 201901-201904, 194 st 

Snitt 201901-201911, 198 st 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn, Vårgårda Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. Med ett 
Barnahus blir det ett bättre bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. I 
verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbete på Barnahuset. En utökning med 0,5 % 
samordnare är beslutad för år 2020. 

Verksamheten Barnahus beräknas hålla budget. 
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Vård av vuxna  

Vård av vuxna består av institutionsvård, familjehemsvård och interna insatser för vuxna och unga 
vuxna med beroendeproblematik. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar sedan 2017 riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Den riktade myndighetsutövningen har inneburit att unga vuxna som tidigare inte 
haft insatser från Socialtjänsten blivit synliggjorda. 

Det finns individuellt behovsprövade öppenvårdsinsatser, service insatser, akuta och långsiktiga 
boendeformer utifrån missbruk och social problematik, en öppen verksamhet för socialt utsatta och det 
Vräkningsförebyggande arbetet, vars samordningsuppdrag gäller alla i staden som riskeras att vräkas. 

Hemlöshet är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten och nämndens samordningsansvar för 
socialt utsatta grupper med behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i nämndens 
boendeuppdrag. Arbetet är en viktig del i Program mot hemlöshet som nämnden ansvarar för, där 
målet är kvarboende, och när andrahandskontrakt beviljats egna kontrakt. 

Verksamhetsområdet IFO vuxen hanterar utifrån biståndsbeslut ett boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt. Dessa brukar får sitt stöd av den Boendesociala enheten. 
Under 2020 pågår ett utvecklingsarbete i samverkan med Arbetslivsförvaltningen som kommer att 
resultera i att ALF övertar anskaffning av bostäder och IFO utredning och eventuell insats av 
andrahandskontrakt för klienter i en hemlös situation med behov av insatser ifrån socialtjänsten. Den 
förändrade organisationen har försenats och kommer inte att starta förrän i september. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad. 
Verksamheten är ett stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med psykisk 
ohälsa. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Verksamheten arbetar med målgruppen 13 år och uppåt 
med riskbruk, missbruk eller beroende. Yxhammarsmottagningen arbetar även med anhöriga och barn 
till anhöriga med missbruk. Öppenvårdsmottagningen Cedern har i budget 2020 minskats ned en tjänst. 
Inom insatserna finns även mobila team och en strukturerad öppenvårdsinsats Smedjan som i budget 
2020 också har minskat en tjänst. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 5 300 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 2 930 tkr (Sammanlagd kostnad 5 644 tkr), 
finns en budget på 2 714 tkr 

 Övriga köp av externa platser minus 1 000 tkr. Under övriga köp av externa platser är det 
framförallt köp av platser specialboende och Institutionsvård LVM. 

 Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett underskott med 1 370 tkr.  

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-04-30, 49 st, 

 2020-03-31, 49 st, 

 2020-02-29, 41 st, 

 2020-01-31, 51 st. 

Snitt 202001-202004, 48 st 

Jämfört med år 2019 

 2019-04-30, 55 st 

 2019-03-31, 56 st 

 2019-02-28, 60 st 

 2019-01-31, 55 st 

Snitt 201901-201904, 56 st 
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Snitt 201901-201911, 52 st 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser under år 2020: 

 2020-04-30, 86 st, 

 2020-03-31, 93 st, 

 2020-02-29, 83 st, 

 2020-01-31, 86 st. 

Snitt 202001-202004, 87 st 

Jämfört med år 2019 

 2019-04-30, 88 st 

 2019-03-31, 79 st 

 2019-02-28, 79 st 

 2019-01-31, 79 st 

Snitt 201901-201904, 81 st 

Snitt 201901-201911, 81 st 

Antalet externa placeringar är färre 2020 än motsvarande tid 2019 medan öppenvårdsinsatserna är fler. 
Av de externa placeringarna är sex stycken LRV i öppenvård och tre LPT i öppenvård. Myndighet 
vuxen har ca 6 externa boendeplaceringar varav en del är samfinansierade med Socialpsykiatrin. Det 
finns en samverkan med Sociala omsorgsförvaltningen utifrån att de flesta av de externt placerade har 
en samsjuklighet. En del klienter flyttas över till Sociala omsorgsförvaltningen efter att de blivit 
drogfria. 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och finansieras av 
Migrationsverket. Verksamheten placerar främst ensamkommande barn och unga i familjehem eller 
internt stödboende. Ett fåtal platser köps externt. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om asyl är 
avgjord. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har tecknat ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP 
med aktörer från civilsamhället för de ensamkommande som är över 18 år. I avtalet ersätts föreningen 
Agape med 28 tkr per månad. Kostnaden kan rymmas inom de medel som ersätts av Migrationsverket 
men eventuellt så kan nämnden komma att göra ett underskott inom denna verksamhet. Utöver de som 
ges boendelösning inom denna överenskommelse så har verksamheten några som under året fyller 18 
år och som kan ge en kostnad som inte ersätts av Migrationsverket. 

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-04-30, 24 st, 

 2020-03-31, 26 st, 

 2020-02-29, 32 st, 

 2020-01-31, 38 st. 

Snitt 202001-202004, 30 st 

Jämfört med år 2019 

 2019-04-30, 80 st 

 2019-03-31, 84 st 

 2019-02-28, 93 st 

 2019-01-31, 99 st 

Snitt 201801-201804, 89 st 
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Snitt 201901-201911, 75 st 

Verksamheten beräknas ännu att gå + - noll men det finns en viss risk utifrån asylsökande som fyllt 
eller fyller 18 år.  

5 Konsekvenser av corona-viruset 

Under våren 2020 har nämnden på samma sätt som flera andra nämnder och verksamheter behövt 
fokusera på att ha goda rutiner, goda beredskapsplaner och förbereda för en säkrad bemanning utifrån 
en eventuell stor sjukfrånvaro hos personalgruppen. För att ha god beredskap har nämnden överanställt 
personal inom de mest sårbara enheterna dygnet-runt boenden för ungdomar och missbrukare. 
Nämnden har ökat sin tillgänglighet genom att under en försöksperiod starta en allmän socialtjänst 
- chatt. detta i samverkan med Arbetslivsnämnden. Nämnden har ökat sina rekryteringsinsatser för att 
ha familjehem/kontaktfamiljer i beredskap inför ett behov av att ta om hand  barn till föräldrar som är 
så sjuka i Covid-19 att de behöver stöd med sina barn. Nämnden deltar i analysgrupp för att se på 
behov hos utsatta grupper, barn och ungdomar samt eventuella behov av ökad kontakt. Vissa personer 
i hemlöshetssituation har erbjudits boendelösningar  under avgränsad period för att minska 
smittspridning. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Bemanning boenden sommaren 500 

Ny chatt-funktion 50 

Summa 550 

6 Samarbetsuppdrag 

Boendeprocessen 
I Individ-och familjeomsorgsnämnden har ett samordningsuppdrag gällande ansvarsfördelning och 
arbetssätt kring boendeprocessen. Nämnden lämnade våren 2018 ett förslag till kommunstyrelsen om 
processen och ansvarsfördelning gällande bostäder för de som är utanför bostadsmarknaden. Förslaget 
behandlades i kommunstyrelsen den 2 september 2019 som tillstyrkte förslaget. Kommunfullmäktige 
beslöt den 26 september att: 

- 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. 

Det innebär att Individ- och familjeomsorgsnämnden blir ansvarig för att pröva rätten till boendesocial 
insats med andrahandskontrakt och är ansvarig för att verkställa boendesocial insats kopplat till 
boendet.  Arbetslivsnämnden kommer att ansvara för anskaffning av bostäder. 

En styrgrupp och två arbetsgrupper tillsattes under hösten 2019 med representanter från båda 
förvaltningarna. Ena arbetsgruppen behandlar de delar i processen som behandlar myndighetsutövning 
och den andra arbetsgruppen arbetar med frågor som rör verkställighet. HR har deltagit i arbetet för att 
se över och lista nya arbetsområden och nya resurser som kan tillkomma i samband med den nya 
boendeprocessen. Förslag på ny boendeprocess med medföljande rutiner har arbetats fram och skickats 
från arbetsgrupperna till styrgruppen. Förslagen ses över i styrgruppen och planen är att arbeta enligt 
det nya reglementet från och med den 1 september 2020. Ett implementeringsarbete kommer att 
behövas, främst på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 
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I samband med de nya reglementen och en nya boendeprocess kommer "Spetsgruppen" att upphävas. 
"Spetsgruppen" har bestått av enhetschefer från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Arbetslivsförvaltningen, Vård och äldreomsorgsförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen som 
tillsammans hittat boendelösningar för personer i ålder 65+ som hamnat mellan stolarna. En ny 
klustergemensam samverkansrutin mellan dessa förvaltningar ska skapas och representanter från 
förvaltningarna kommer att sammankallas av Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Syftet är att 
tydliggöra och underlätta generell samverkan men också samverkan kring boendefrågor. 

Utöver detta har representanter för Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Budget- och skuldrådgivning samt Överförmyndaren träffats för att se över ytterligare insatser som kan 
behövas gällande stöd till enskilda att hantera sin ekonomi. Frågor som har en koppling dels till 
boendeprocessen och dels Borås stads program mot hemlöshet. 
 
Samarbetsuppdraget 

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

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

En ökning av antal SIP och LoSIP går att följa mellan 2018 - 2019. Under 2018 upprättades totalt 84 
SIP:ar medan man under 2019 upprättade 124 nya individuella planer inom SIP/LoSIP och hade 116 
uppföljningar, varav 61 LoSIP och 179 SIP. Under perioden 2020-01-01 - 2020-04-30 har dock enbart 
48 individuella planer upprättats och 28 uppföljningar genomförts varav 22 har varit LoSIP och 54 SIP 
vilket visar på en svag minskning. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden och Grundskolenämnden har haft presidiemöte och fört dialog 
för att hitta sätt att öka samverkan. Det är beslutat att ha återkommande presidiemöten cirka två gånger 
per år för fortsatt ökad samverkan mellan förvaltningarna. 

Det pågår ett arbete att ta fram en samverkansrutin och samverkansformer mellan Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och Gymnasieförvaltningen. Arbetet handlar om att öka förståelse för 
varandras uppdrag, förutsättningar och begränsningar genom dialog och erfarenhetsutbyte för att hitta 
nya sätt att samverka kring barn och unga. Frågor som behandlas i arbetsgruppen rör främst samverkan 
kring elever med hög skolfrånvaro, elever med missbruk eller vid annan oro för elevens säkerhet och 
hälsa. Representanter från de olika förvaltningarna har träffats under våren 2020 och arbetet kommer 
att fortsätta även under hösten 2020. 

Inom ramen för Borås stads arbete med "Socialt hållbart Borås" har representanter deltagit i olika 
arbetsgrupper. 
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7 Jämställdhetsperspektivet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har satt upp tre mål för arbetet med jämställdhetsintegrering i 
förvaltningen. 

 Att öka kunskapsnivån kring normkritik beträffande genus 

 Att säkra ett likvärdigt och gott bemötande samt delaktighet och medskapande där detta är 
möjligt, oavsett kön 

 Att identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter utifrån likvärdig service och likvärdig 
myndighetsutövning samt insatsers omfattning och utformning. 

Ett första steg var att ge samtliga medarbetare och nämnden en obligatorisk föreläsning om normer 
kring kön i samhället och könsstereotypa förhållningssätt inom socialtjänsten i förhållandet till 
brukaren. Föreläsningen har därefter följts upp med en dialog på varje enhets arbetsplatsträff. Underlag 
med material för att stödja en reflekterande dialog har skickas till samtliga enhetschefer. Varje enhet 
kommer att fortsätta med att en gång per år, under en treårsperiod, belysa frågor kring normkritiskt 
tänkande gällande genus. Olika material kommer i samband med detta att lämnas till enheterna som 
stöd för dialogen. 

Nämnden har påbörjat att närmare följa könsuppdelad statisk på olika områden såsom aktualiseringar, 
återaktualiseringar och insatser för att utifrån denna statisk göra fördjupade analyser. Det finns en liten 
övervikt för pojkar som aktualiseras till Individ- och familjeomsorgen och även som har en insats. I 
april månad 2020 hade 242 pojkar 0- 18 år någon form av insats och 211 flickor i samma åldersgrupp. 
En situation som gällt under de senaste åren. Nämnden kommer att se på möjligheten och angreppssätt 
för att göra en fördjupad analys av den könsuppdelade statistiken 
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8  Verksamhetsmått 

8.1 Individ- och familjeomsorg. 

8.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

8.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal barn och 
unga med 
heldygnsinsatser 

156 163 140 186 

Antal barn och 
unga med 
öppenvårdsinsatser 

205 201 220 222 

Antal 
ensamkommande 
barn med 
heldygnsinsatser 

84 47 40 24 

8.1.2 Vuxen 

8.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal vuxna 
personer över 20 år 
med 
heldygnsinsatser 

55 50 61 49 

Antal vuxna 
personer över 20 år 
med 
öppenvårdsinsatser 

88 87 75 86 
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9  Investeringar 

9.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
Utgift april 

2020 
Avvikelse 

2020 
Prognos 

2020 

Summa     

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringsprojekt. 

9.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2020 
Utgift april 

2020 
Prognos 

2020 
Totalprogno

s projektet 
Projekt 
status 

Summa       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringsprojekt. 
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Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 1 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna redovisning av ej verkställda gynnade beslut enligt 4 kap 1 § SoL  

to m 2020-03-31.         

Ärendet i sin helhet 

Antalet ej verkställda beslut har ökat det senaste kvartalet. Föregående kvartal 
rapporterades nio ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras sjutton.  
Elva av dessa rör kontaktfamilj och sex stycken öppenvård. Åtta flickor och nio 
pojkar berörs. 
 
Matchningsproblematik, dvs. svårigheter med att hitta uppdragstagare som 
matchar barnens behov, gavs i tio fall som huvudorsak till att kontaktfamilj ej 
hade verkställts.  
 
Ett fall handlade det om att uppdragstagaren till ett barn med särskilda behov 
sade upp sig i slutet av 2019. Sökande efter lämplig uppdragstagare pågår.  
 
Vårdnadshavaren till ett syskonpar hade ett förslag om kontaktfamilj som ej 
godkändes av familjehemsenheten. Nytt förslag i februari 2020 avböjdes av 
vårdnadshavaren pga. religiösa och kulturella skäl. Familjehemsenheten utreder 
nu en ny uppdragstagare. 
 
En tidigare familjehemsplacerad flicka har väntat i snart två år på en 
kontaktfamilj. Det har av olika anledningar inte gått att hitta en lämplig 
kontaktfamilj; både kontaktfamilj samt flickans vårdnadshavare har tackat nej 
vid flera tillfällen. En ny utredning pågår. 
 
I fyra fall, två olika syskonpar, har det dragit ut på tiden pga. 
matchningsproblem. I nuläget finns det tilltänkta kontaktfamiljer och 
förhoppningen är att insatserna ska kunna verkställas inom några veckor.  
 
I ett fall med tre syskon har man misslyckats med matchningen men arbetet 
pågår. 
 
Gällande öppenvård så handlar fördröjningen av verkställigheten mest om 
inställda möten.  
 
I ett fall, två klienter, blev behandlaren sjuk och uppstartsmötet fick ställas in. 
På nästa erbjudna tid i mars meddelade klienten förhinder.  
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Pga handläggares sjukdom har uppstart försenats i ett ärende. Detta uppdrag 
kommer att startas upp inom mycket kort. 
 
Ett annat fall med två klienter där uppstartsmötet också fick ställas in pga. att 
behandlaren var sjuk är nu på väg att verkställas inom kort. 
 
I ett fall har uppstart fått skjutas fram pga. sjukdom i familjen. Nytt möte 
inplanerat under april.  
 
Det är svårt att generalisera runt ökningen av ej verkställda beslut första 
kvartalet 2020. I flertalet av fallen är man nära en lösning. Några fall är mycket 
komplexa och man har gjort flera försök men även i dessa så arbetas det aktivt. 
Kvarstår dessa höga värden får vi göra en mer grundläggande analys av möjliga 
orsaker.               

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport Kvartal 1 2020                               

Samverkan 

Ärendet har 2020-05-05 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen. SRE.diarium@boras.se   

2. Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 

 

mailto:SRE.diarium@boras.se
mailto:KS.diarium@boras.se
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Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen 

 
 

 

 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt  
4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2020 
 

Nämnd 
Inga ej verk-
ställda beslut 

Ej verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar se-
dan beslut 

Man/ 
kvinna 

IFO Barn och unga  1 Kontaktfamilj 566 K 

  1 Kontaktfamilj 186 K 

  1 Kontaktfamilj 162 K 

  1 Kontaktfamilj 132 M 

  1 Kontaktfamilj 132 M 

  1 Kontaktfamilj 104 M 

  1 Kontaktfamilj 104 M 

  1 Kontaktfamilj 104 M 

  1 Kontaktfamilj 148 M 

  1 Kontaktfamilj 111 K 

  1 Kontaktfamilj 111 K 

  1 Öppenvård 106 K 

  1 Öppenvård 104 K 

  1 Öppenvård 104 K 

  1 Öppenvård 95 M 

  1 Öppenvård 95 M 

  1 Öppenvård   99 M 

      

IFO Vuxen/Unga 
Vuxna 

X     
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Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

april 2020, nämndens rapport 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

uppdrag utanför budget och skicka denna till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har lämnat uppdrag till samtliga nämnder som rör 

personalfrågor och medarbetarnas situation. Uppdragen rör möjligheten för 

medarbetare som är äldre än 65 år att arbeta kvar inom Borås stad och 

medarbetares möjlighet att arbeta heltid. Uppdragen handlar även om åtgärder 

för att minska sjukfrånvaro samt öka användningen av digital teknik för att 

kunna frigöra tid för annat som ger värde och effekt för brukare. Nämnden 

vidtar ett antal insatser inom dessa områden. Det som särskilt märks under 

våren 2020 är den ökade användningen av Skype och Teams för olika former av 

möten. Skype och Teams har även använts för brukarsamtal och 

utredningssamtal. Användningen av denna teknik förväntas frigöra tid för ökad 

tid med brukare.        

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget – tertial 1                          

Samverkan 

Rapporten kring uppdragen är samverkade vid FSG 2020-05-07 

Beslutet expedieras till 

KS.diarium@boras.se 

  

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson 

T f förvaltningschef 

mailto:KS.diarium@boras.se


 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

april 2020, nämndens rapport 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Delvis genomfört  
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med att motivera 
äldre medarbetare att vilja vara kvar över 65 år med: 

 Lönetillägg för anställda 65 + inom svårrekryterade 
yrkesgrupper (delegationsbeslut) 

 att utveckla åldersmedvetet ledarskap 

 möjlighet till kompetensutveckling efter 65 år 

 att ta tillvara på äldre arbetstagares kompetens 
(exempel, vara mentorer) 

 att skapa organisatoriska och arbetsmiljöförutsättningar 
för ett långt och hållbart arbetsliv (exempel förändrad 
förläggning av arbetstiden), vidareutbildning som kan 
göra att äldre bättre kan klara av förändrade 
arbetsuppgifter eller kunna gå vidare till nya arbeten 
och arbetsplatser. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Delvis genomfört  
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med att motivera 
deltidstjänstgörande att arbete heltid med: 

 Varje chef ska under exempelvis medarbetarsamtalet 
kartlägga förekomsten av och orsaken till deltid utan 
lagstadgat stöd (egen begäran) på individnivå 

 olika yrkesgrupper deltidsarbete ska kartläggas i syfte 
att undersöka om det finns organisatoriska orsaker 
bakom, som exempelvis arbetsbelastning, krav i 
arbetet, arbetsförhållanden, kränkande särbehandling, 
ledning och styrning, delaktighet, arbetstid 

 Nämnden tar fram en handlingsplan. I handlingsplanen 
redovisas av genomföra aktiviteter enligt ovan samt 
vilka åtgärder som ska vidtas för att motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020, nämndens rapport 3(3) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Delvis genomfört  
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska organisera 
verksamheten för att minska sjukfrånvaron enligt nedanstående: 

 att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att 
utöva sitt ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet 
(exempel utbildningsinsatser), att i högre grad möta 
chefen i vardagsarbetet 

 att ha regelbundna månadsuppföljning med 
ekonomifunktion och HR-funktion i syfte att bedöma 
verksamhetens resultat (inklusive sjukfrånvaro) 

 sjuk- och frisknärvaro redovisas fortlöpande till 
enhetschefer för åtgärder 

 att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
alla dess delar 

 att arbeta med tidiga insatser på individ och 
organisatorisk nivå 

 att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö 

 att utveckla specialkompetens och metodstöd 

 att erbjuda mentorer och handledning. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Delvis genomfört  
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 I högre grad använda Skype och Teams för att minska 
antalet resor 

 digitala signaturer för sociala jouren 

 nya e-tjänster är på gång att utvecklas inom exempelvis 
råd-stöd chattforum 

 införa Socialtjänst online. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Delvis genomfört Individ- och familjeomsorgsnämnden ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer som står till 
arbetsmarknadens förfogande enligt nedan: 

 I kompetensförsörjningsplan och 
kompetensutvecklingsplan identifiera behovet av 
kompetenshöjande insatser som ökar genom 
anställningsbarhet. 
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Svar på Initiativärende M/KD: Stärkt ekonomisk kontroll 

över Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att inte tillstyrka förslaget om att 

ge förvaltningschefen i uppdrag att anställa en förvaltningsekonom/controller 

samt därmed anse att initiativärendet är besvarat.        

Sammanfattning  

Vid Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanträde 2020-02-18  

presenterade Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) ett initiativärende 

om stärkt ekonomisk kontroll över Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

Förslaget var att nämnden skulle ge förvaltningschefen i uppdrag att anställa en 

förvaltningsekonom /controller på heltid. 

 

Utifrån nämndens budgetsituation, har förvaltningen hög prioritet på 

ekonomisk uppföljning och kartläggning av verksamheterna utifrån 

kostnadseffektivitet. På detta sätt möts behovet av stärkt ekonomisk kontroll 

även utan att avsätta ytterligare en heltidstjänst för controllerfunktion.  

En utökning av den centrala administrationen är inte möjlig utifrån 

budgetförutsättningarna och kan inte bedömas tillföra så pass mycket ökad 

ekonomisk kontroll och/eller kostnadseffektivitet att det skulle motsvara 

kostnaderna för denna utökning.                

Ärendet i sin helhet 

Vid Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanträde 2020-02-18  
presenterade Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) ett initiativärende 
om stärkt ekonomisk kontroll över Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 
Förslaget var att nämnden skulle ge förvaltningschefen i uppdrag att anställa en 
förvaltningsekonom /controller på heltid. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden delar Ekonomichef och Ekonom med 
Arbetslivsnämnden. Individ- och familjeomsorgsnämnden har även 
ekonomiadministrativt stöd genom samverkan / samfinansiering med 
Arbetslivsnämnden. I kvalitets- och utvecklingschefens tjänst samt inom 
kvalitet- och utvecklingsenheten har även funnits visst utrymme för 
uppföljningsfrågor och statistik. Nämnden har med den utgångspunkten 
tidigare inte ansetts sig ha möjlighet att avsätta ytterligare resurser för att ha en 
controller på heltid. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 
Utifrån nämndens budgetsituation, har förvaltningen hög prioritet på 
ekonomisk uppföljning och kartläggning av verksamheterna utifrån 
kostnadseffektivitet. På detta sätt möts behovet av stärkt ekonomisk kontroll 
även utan att avsätta ytterligare en heltidstjänst för controllerfunktion.  
En utökning av den centrala administrationen är även inte möjlig utifrån 
budgetförutsättningarna och kan inte bedömas tillföra så pass mycket ökad 
ekonomisk kontroll och/eller kostnadseffektivitet att det skulle motsvara 
kostnaderna för denna utökning. 

Beslutsunderlag 

Initiativärende M/KD: Stärkt ekonomisk kontroll över Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen                               

Samverkan 

Ärendet har 2020-05-07 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering. 

 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 

 



Initiativärende  Individ- och familjeomsorgsnämnden 
  2020-02-18 

     
 

 

 

Initiativärende: Stärkt ekonomisk kontroll över Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen 
 

Individ- och familjeomsorgen dras sedan flera år tillbaka med stora ekonomiska obalanser. Bokslutet 

för 2019 visar ett underskott om -22 mkr. De stora underskotten ökar väsentligt risken för att utsatta 

individer och grupper inte får den hjälp och det stöd de behöver. Det är därför av största vikt att den 

ekonomiska kontrollen över verksamheten stärks.  

 

I dagsläget delar Individ- och familjeomsorgsnämnden förvaltningsekonom med Arbetslivsnämnden. 

Moderaternas och Kristdemokraternas uppfattning är att det är otillräckligt, givet det svåra 

ekonomiska läget. Nämndens relativt höga grad av externt upphandlade insatser gör dessutom att 

behovet av uppföljning och kontroll ökar. Därför anser vi att förvaltningsschefen bör anställa en 

förvaltningsekonom/controller på heltid.  

 

Nämnden föreslås besluta  

 

Ge förvaltningschefen i uppdrag att anställa en förvaltningsekonom/controller på heltid.  

 

Hasse Ikävalko , M, förste vice ordförande 

Vivi Roswall , M, ledamot 

Marcus Robertsson , M, ledamot 

Pernilla Gustafsson , M, ersättare 

Annette Nordström , M, ersättare 

Valéria Kant , KD, ersättare 
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Anmälningsärenden 2020-05-19 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.       

Anmälningsärenden 

1. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14   

§ 147 Budgetmedel ny familjecentral 

 

2. Kommunstyrelsens beslut och handlingar för ärende 201900284  

SCB:s medborgarundersökning 2019 

 

3. Kommunstyrelsens beslut och handlingar för ärende 201901109 

Kommunens Kvalitet i Korthet 2019 

 

4. Kommunstyrelsens beslut och handlingar för ärende 201800905 

Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt inflytande 

 

5. Kommunstyrelsens beslut 2020-04-14 § 130 

Inbjudan till gemensamma insatser mot langning av alkohol 2020 från 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 

 

6. Revisionsberättelse och Revisionsredogörelse 2019 

 

               

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 
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§ 140 Dnr KS 2019-00284 1.4.2.0 

SCB:s medborgarundersökning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.        

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stad har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning 2019. Sammanlagt har 
135 kommuner genomfört undersökningen under 2019.  1 600 personer i 
åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa svarade 589 personer på enkäten.  

Resultatet redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100.  

• Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo 
och leva på. 

• Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika 
verksamheter. 

• Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på 
kommunala beslut och verksamheter. 

Resultat 

Borås Stad  

Borås 
2017 

Borås 
2019 

Medel 
riket 
2019 

Nöjd Region-Index-  Helheten 62 63 59 

Nöjd Medborgar- Index- Helheten 55 58 53 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten 37 39 39 

        

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens skrivelse 

2. Bilaga 1- SCB:s Medborgarundersökning 2019 - alla resultat  

3. Bilaga 2 - SCB:s Medborgarundersökning Borås – rapport 2019  

   



Färgsättning enl SCB:s definition Ej godkänt
Mindre 

nöjd
Nöjd

Mycket 

nöjd

Resultat- Borås Stad 
2015 2017 2019

Medel 

riket 2019

 Nöjd Region-Index - Helheten 64 62 63 59

Arbetsmöjligheter 63 64 66 56

Bostäder 53 50 51 53

Fritidsmöjligheter 70 69 68 59

Kommersiellt utbud 71 70 72 61

Kommunikationer 64 64 65 59

Rekommendation 69 65 67 62

Trygghet 54 48 50 57

Utbildningsmöjligheter 76 77 77 59

Nöjd Medborgar- Index-Helheten 57 55 58 53

  Bemötande, tillgänglighet 55 54 57 55

  Förskolan 56 58 57 64

  Gator och vägar 54 52 53 53

  Grundskola 52 52 54 57

  Gymnasieskola 61 63 62 56

  Gång och cykelvägar 53 53 54 54

  Idrott och motionsanläggningar 64 67 66 60

  Kultur 70 71 70 61

  Miljöarbete 64 64 64 54

  Renhållning och sophämtning 68 68 68 65

  Räddningstjänst 78 79 79 77

  Stöd för utsatta personer 47 47 47 47

  Vatten och avlopp 80 80 81 76

  Äldreomsorg 46 45 43 49

 Nöjd Inflytande-Index - Helheten 39 37 39 39

Förtroende 43 41 42 43

Information 56 55 58 53

Påverkan 38 36 39 38

Kontakt 45 43 45 48

SCB-Medborgar-undersökning 2015-2019

BILAGA

2020-02-25
Datum
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Innehållsförteckning 

Rapport 

SCB:s medborgarundersökning 2019 ...................................................................... 1 

Om undersökningen ............................................................................................... 2 

Resultat Del A: Nöjd-Region-Index (NRI)  

– Hur ser medborgarna på kommunen som en plats att bo och leva på? …………..3 

Resultat Del B: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 

 – Hur ser medborgarna på kommunens verksamheter? ........................................ 6 

Resultat Del C: Nöjd-Inflytande-Index (NII) 

 – Hur ser medborgarna på sitt inflytande i kommunen? ....................................... 9 
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SCB:s medborgar-

undersökning hösten 2019 
 

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i 

SCB:s medborgarundersökning. 

Sammanlagt deltog 135 kommuner 2019. Sedan undersökningen 

genomfördes första gången hösten 2005 har 272 av landets kommuner 

deltagit och 255 av dessa har deltagit mer än en gång. 

I denna rapport redovisas resultatet för Borås Stad.  

Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 

2019. Ett slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år 

tillfrågades och av dessa besvarade 37 procent enkäten.  

Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de 135 kommuner 

som var med i undersökningen 2019. 

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index 

(NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala nöjdheten 

och dels av ett antal frågeområden som återger delar av den undersökta 

verksamheten eller området. Analysmodellen syftar till att visa vad som bör 

prioriteras för att öka nöjdheten bland kommunens invånare. 

Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg 

 Helhetsbetyget Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen 

som en plats att bo och leva på. 

 Helhetsbetyget Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om 

kommunens olika verksamheter.  

 Helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om 

invånarnas inflytande över kommunala beslut och verksamheter. 

Mer om modellen 

 Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor.  

 Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 

är högsta betyg. 

 Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan 

variera mellan 0 och 100.  

 Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för 

”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

Alla kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och 

genomsnittsresultaten i rapporten är statistiskt säkerställda om inget annat 

anges. Läs mer om felmarginaler och om analysmodellen i rapportbilagan. 

Inför eget arbete med resultaten 

Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en 

attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen  

är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur kommunens 

invånare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att även inhämta kunskap 

från andra håll om de områden som undersökningen tar upp.  

Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka 

områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de 

helhetsbetyg som invånarna ger sin kommun.  

Rapportbilaga 

Till denna resultatrapport finns en rapportbilaga. I rapportbilagan finns mer 

ingående information om undersökningen, analysmodellen med NKI, 

anvisningar för att tolka och arbeta vidare med resultaten, enkäten och 

deltagande kommuners svarsfrekvenser.  
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Tabell- och diagrambilaga  

Till denna resultatrapport finns även en tabell- och diagrambilaga. Bilagan 

innehåller samtliga tabeller och diagram för Borås Stad som använts till 

analysen i denna rapport.  

Jämförelser med andra kommuner och undersökningsomgångar 

Jämförelser mellan enskilda kommuner ska göras med viss försiktighet, då 

verksamheter och förhållanden kan variera mellan olika kommuner. Det kan 

finnas skillnader mellan kommunerna som i sin tur förklarar skillnader i 

nöjdhet, vilka inte fångas av undersökningen. Resultaten för de kommuner 

som varit med i undersökningen från 2010 och framåt är tillgängliga via 

www.scb.se/medborgarundersokningen. 

Den 18 december publicerar vi årets resultat under Demokrati i SCB:s 

statistikdatabas, www.statistikdatabasen.scb.se. 

Om undersökningen 
Population och urval 

Populationen är Borås Stads invånare i åldrarna 18–84 år. Undersökningen 

genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s register över 

totalbefolkningen var urvalsram. Som standard drogs ett urval om 800 

personer i kommuner med färre än 10 000 invånare i åldrarna 18–84 år, 1 

200 personer i kommuner med 10 000–59 999 invånare och 1 600 personer i 

kommuner med 60 000 eller fler invånare i dessa åldrar. 

Insamling  

Totalt gjordes fyra utskick till urvalspersonerna, per post. Det första 

utskicket till urvalspersonerna innehöll ett informationsbrev med 

inloggningsuppgifter till webbenkäten samt information om 

undersökningen och dess syfte. Enkäten på webben fanns tillgänglig på 

svenska, engelska, finska och spanska. Därefter skickades en pappersenkät 

och informationsbrev ut till de som inte svarat. Pappersenkäten fanns även 

tillgänglig på arabiska att beställa från SCB. Ytterligare två påminnelser 

skickades ut till de som inte besvarat enkäten, varav den sista innehöll en 

ny pappersenkät. Insamlingen pågick mellan 23 augusti och 4 november 

2019. 

Svarsandel 

Svarsandelen för Borås Stad blev 37 procent. Borås Stad deltog även i 

medborgarundersökningen hösten 2017. Svarsandelen blev då 36 procent. 

Svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner 2019 blev 41 procent. 

År 2018 var den också 41 procent, och 2017 var den 40 procent. Under 2016 

gjordes undersökningen två gånger, på våren var svarsfrekvensen 41 

procent och på hösten 42 procent.  

Även om det självfallet är säkrare att göra statistik utan bortfall, finns olika 

statistiska metoder för att kompensera för bortfallet. På SCB används 

viktning av svaren, vilket innebär att om en viss grupp är under-

representerad i svaren i förhållande till populationen, väger den gruppens 

svar tyngre i resultaten. I medborgarundersökningen använder vi juridiskt 

kön och ålder för denna viktning.  

 

 

http://www.scb.se/medborgarundersokningen
http://www.statistikdatabasen.scb.se/
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Del A. Nöjd-Region-Index (NRI) 

Hur ser medborgarna på Borås Stad som en plats att bo 

och leva på?  
 

Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och      
frågeområdenas betygsindex för Borås Stad samt för samtliga 135 kommuner i 
undersökningsomgången 2019. 

 
 
 
 
 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur 

medborgarna bedömer Borås Stad som en plats att bo och leva på blev 63.  

För Borås Stad är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena 

Trygghet samt Bostäder som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Region-Index.  

46 procent av medborgarna i Borås Stad kan starkt rekommendera vänner och 

bekanta att flytta till kommunen (betyg 8-10 på den 10-gradiga skalan) medan 

14 procent vill avråda från det (betyg 1-4 på den 10-gradiga skalan). 

NRI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 59. 

NRI för Borås Stad är högre jämfört med genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Rekommendation högre. 

… Arbetsmöjligheter högre. 

… Utbildningsmöjligheter högre. 

… Bostäder inte säkerställt högre eller lägre. 

… Kommunikationer högre. 

… Kommersiellt utbud högre. 

… Fritidsmöjligheter högre. 

… Trygghet lägre.  

Samtliga 

kommuner 

Betygs- 

index

Fel- 

marg.

Betygs- 

index

NRI 63 ±2,0 59

Rekommendation 67 ±2,3 62

Utbildningsmöjligheter 77 ±1,7 59

Kommersiellt utbud 72 ±1,9 61

Fritidsmöjligheter 68 ±1,6 59

Arbetsmöjligheter 66 ±2,1 56

Kommunikationer 65 ±1,8 59

Bostäder 51 ±1,9 53

Trygghet 50 ±2,3 57

Borås Stad
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Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att 

medborgarna i Borås Stad ska bli nöjdare? 
 

Diagram A1. Nöjd-Region-Index (NRI).  
Prioriteringsmatris för Borås Stad 2019. 

 

Frågeområden som bör Prioriteras förväntas vid en förbättring ha stor påverkan 

på helhetsbetyget NRI. Dessa har fått relativt låga betygsindex och har 

förhållandevis hög effekt, det vill säga stor påverkan på helhetsbetyget NRI. 

I en andra prioriteringsgrupp återfinns de frågeområden som hamnar uppe till 

höger i matrisen, Förbättra om möjligt. Även dessa områden har förhållandevis 

höga effektmått och bör därför om möjligt förbättras. 

Frågeområden som hamnat i den nedre vänstra delen av prioriteringsmatrisen 

kan ges Lägre prioritet eftersom en förbättring av deras låga betygsindex 

förväntas ha en lägre effekt på NRI.  

Högst upp till vänster hamnar de frågeområden vars betygsindex kan Bevaras. 

En sänkning av betygsindexet kan dock leda till att effektmåttet ökar och 

frågeområdet hamnar då i den prioriterade delen av matrisen. 

Frågeområden som bör prioriteras 

Trygghet, Bostäder 

Frågeområden som bör förbättras om möjligt 

Fritidsmöjligheter 

Frågeområden som kan ges lägre prioritet 

Inget frågeområde har hamnat här. 

Frågeområden som bör bevaras 

Kommersiellt utbud, Kommunikationer, Utbildningsmöjligheter, Arbetsmöjligheter   
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Jämförelser med tidigare år 
 

Diagram A2. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och frågeområdenas betygsindex 
för Borås Stad. De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

 

 

Borås Stad deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, hösten 2011, 

hösten 2013, hösten 2015 och hösten 2017. 

NRI för Borås Stad blev 63 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd 

förändring jämfört med hösten 2017 då NRI var 62. 

För Borås Stad har inga frågeområden fått säkerställt förändrade betygsindex 

jämfört med hösten 2017.  

Indexet Rekommendation blev 67 för Borås Stad i årets undersökning. Det är inte 

en säkerställd förändring jämfört med hösten 2017 då indexet Rekommendation 

var 65.
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Del B. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 

Hur ser medborgarna i Borås Stad på kommunens 

verksamheter?  
 

Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet samt 
verksamheternas betygsindex för Borås Stad samt för samtliga 135 kommuner i 
undersökningsomgången 2019. 

 
 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur 

medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Borås Stad blev 58. 

     

För Borås Stad är det främst förbättringar av betygsindexen för verksamheterna 

Äldreomsorgen, Gator och vägar samt Grundskolan som kan höja helhetsbetyget 

Nöjd-Medborgar-Index.  

Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur medborgarna 

bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de får i sin kontakt med 

kommunen, blev 57 i Borås Stad. 

NMI för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 53. 

NMI för Borås Stad är högre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med 

genomsnittsresultatet är betygsindexet för verksamheten … 

… Bemötande och tillgänglighet inte säkerställt högre eller lägre. 

… Förskolan lägre. 

… Grundskolan lägre. 

… Gymnasieskolan högre. 

… Äldreomsorgen lägre. 

… Stöd för utsatta personer inte säkerställt högre eller lägre. 

… Räddningstjänsten inte säkerställt högre eller lägre. 

… Gång- och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Gator och vägar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Idrotts- och motionsanläggningar högre. 

… Kultur högre. 

… Miljöarbete högre. 

… Renhållning och sophämtning högre. 

… Vatten och avlopp högre. 

Samtliga 

kommuner 

Betygs- 

index

Fel- 

marg.

Betygs- 

index

NMI 58 ±2,3 53

Bemötande och tillgänglighet 57 ±2,3 55

Vatten och avlopp 81 ±1,9 76

Räddningstjänsten 79 ±1,9 77

Kultur 70 ±2,1 61

Renhållning och sophämtning 68 ±2,3 65

Idrotts- och motionsanläggningar 66 ±1,9 60

Miljöarbete 64 ±2,6 54

Gymnasieskolan 62 ±2,0 56

Förskolan 57 ±2,4 64

Grundskolan 54 ±2,3 57

Gång- och cykelvägar 54 ±2,5 54

Gator och vägar 53 ±2,5 53

Stöd för utsatta personer 47 ±2,3 47

Äldreomsorgen 43 ±2,8 49

Borås Stad
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Vilka verksamheter bör uppmärksammas för att 

medborgarna i Borås Stad ska bli nöjdare? 
 

Diagram B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI). 
Prioriteringsmatris för Borås Stad 2019. 
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Gång- och cykelvägar, Stöd för utsatta personer, Förskolan 

Verksamheter som bör bevaras 

Idrotts- och motionsanläggningar, Kultur, Räddningstjänsten  
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Jämförelser med tidigare år 
 

Diagram B2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och  
Tillgänglighet samt verksamheternas betygsindex för Borås Stad.  
De tre senaste omgångarna kommunen deltagit. 

 

Borås Stad deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, hösten 2011, 

hösten 2013, hösten 2015 och hösten 2017. 

NMI för Borås Stad blev 58 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd 

förändring jämfört med hösten 2017 då NMI var 55. 

För Borås Stad har inga verksamheter fått säkerställt förändrade betygsindex 

jämfört med hösten 2017. 

Indexet Bemötande och tillgänglighet blev 57 för Borås Stad i årets undersökning. 

Det är inte en säkerställd förändring jämfört med hösten 2017. Då var indexet 

Bemötande och tillgänglighet 54.
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Del C. Nöjd-Inflytande-Index (NII) 

Hur ser medborgarna i Borås Stad på sitt inflytande i 

kommunen? 
 

Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Borås Stad samt för 
samtliga 135 kommuner i undersökningsomgången 2019. 

 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur 

medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Borås Stad blev 39.  

För Borås Stad är det främst förbättringar av betygsindexen för frågeområdena 

Förtroende samt Påverkan som kan höja helhetsbetyget Nöjd-Inflytande-Index. 

NII för samtliga 135 kommuner som var med i undersökningen 2019 blev 39. 

NII för Borås Stad är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med 

genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Kontakt lägre. 

… Information högre. 

… Påverkan inte säkerställt högre eller lägre. 

… Förtroende inte säkerställt högre eller lägre. 

 

  

Samtliga 

kommuner 

Betygs- 

index

Fel- 

marg.

Betygs- 

index

NII 39 ±2,8 39

Information 58 ±2,5 53

Kontakt 45 ±2,2 48

Förtroende 42 ±2,8 43

Påverkan 39 ±2,7 38

Borås Stad
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Vilka frågeområden bör uppmärksammas för att få 

nöjdare medborgare i Borås Stad? 
 

Diagram C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII). 
Prioriteringsmatris för Borås Stad 2019. 
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Jämförelser med tidigare år 
 

Diagram C2. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdenas betygsindex för Borås Stad. De tre 
senaste omgångarna kommunen deltagit. 

 

Borås Stad deltog även i medborgarundersökningen hösten 2007, hösten 2011, 

hösten 2013, hösten 2015 och hösten 2017. 

NII för Borås Stad blev 39 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd 

förändring jämfört med hösten 2017 då NII var 37. 

För Borås Stad har inga frågeområden fått säkerställt förändrade betygsindex 

jämfört med hösten 2017. 
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SCB:s medborgarundersökning 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.        

Sammanfattning  

Borås Stad har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning 2019. Sammanlagt har 135 

kommuner genomfört undersökningen under 2019.  1 600 personer i åldrarna 18–84 

år tillfrågades och av dessa svarade 589 personer på enkäten.  

Resultatet redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100.  

• Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva 

på. 

• Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. 

• Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala 

beslut och verksamheter. 

Resultat 

Borås Stad  
Borås 
2017 

Borås 
2019 

Medel 
riket 
2019 

Nöjd Region-Index-  Helheten 62 63 59 

Nöjd Medborgar- Index- Helheten 55 58 53 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten 37 39 39 

 

         

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning 2019. Sammanlagt har 135 

kommuner genomfört undersökningen under 2019.  Sedan undersökningen 

genomfördes första gången hösten 2005 har 272 av landets kommuner deltagit i 

undersökningen. 

Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 4 november 2019. Ett 

slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa 

svarade 589 personer på enkäten. 
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Undersökningens innehåll 

Undersökningen innehåller tre olika delar med varsitt helhetsbetyg: 

• Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva 

på. 

• Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter. 

• Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala 

beslut och verksamheter. 

Resultatet redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100. 

Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 

75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 

Resultat 

Här redovisas ett urval av resultaten inom respektive område. Resultaten redovisas 

för de två senaste mätningarna. 2019 års resultat jämförs med även med 

genomsnittet för riket, (här avses de 135 kommuner som deltagit).  

Resultat för Borås Stad, för de tre senaste mätningarna och med alla enkätfrågorna 

redovisas i bilaga 1.  

SCB:s resultatrapport ger ytterligare information om resultatet- bilaga 2  

Borås Stad  
Borås 
2017 

Borås 
2019 

Medel 
riket 
2019 

Nöjd Region-Index,  Helheten 62 63 59 

Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till Borås? 
 

65 67 62 

Möjlighet att hitta bra boende och olika typer av boendeformer. 
 

50 51 53 

Tillgång till livsmedels- och andra affärer, kaféer och  
restauranger inom rimligt avstånd. 

70 72 61 

Trygg och säker på kvällar och nätter. Trygg och säker mot 
rån, misshandel och  mot inbrott. 

48 50 57 

Tillgång till universitets- och högskole- och andra utbildningar 
inom rimligt avstånd. 

77 77 59 

 

Boråsarna mer nöjda med sin stad än medelvärdet för riket. En majoritet av dem 

som besvarat enkäten, kan också rekommendera andra att flytta till Borås.  

De tycker att det finns bra tillgång till affärer, kaféer och restauranger inom rimligt 

avstånd. De är också mycket nöjda med tillgången utbildning, men inte lika nöjda 

med utbudet av bostäder. Invånarna i Borås känner sig också mindre trygga jämfört 

med medelvärdet för riket.  
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Pågående arbete inom några av de områden som medborgarundersökningen 

omfattar. 

Borås Stad har under 2019 tagit fram detaljplaner för mer än 1000 bostäder, med 

syfte att skapa förutsättningar för marknaden att bygga fler bostäder. Under de 

senaste två åren har handläggningstiden för bygglov minskat betydligt  

Det finns ett rikt utbud av restauranger och caféer, vilket är en viktig parameter för 

besöksnäringen. Borås Stads näringslivsenhet arbetar tillsammans med övriga 

förvaltningar för att på olika sätt, stödja näringslivet i att utveckla och kvalitetssäkra 

sina verksamheter så de kan möta boråsarnas behov och önskemål.” Borås Borås 

TME  arbetar med att få fler besökare, evenemang och möten till Borås. Fler 

besökare, ger i slutändan ett bättre och attraktivare utbud för invånarna. 

Borås Stad gör regelbundet trygghetsmätningar för att följa invånarnas upplevda 

trygghet. Resultatet visar att invånarna främst upplever de offentliga platserna i sitt 

närområde, såsom torg och parker som otrygga. Det har föranlett särskilda 

satsningar på torgmiljöer, mötesplatser och parker. Andra insatser som boendemöten 

och trygghetsvandringar genomförs regelbundet i samverkan med berörda aktörer 

tillsammans med invånarna. Det finns både lokala nätverk för unga och 

områdesnätverk där vi arbetar för trygga miljöer i de olika bostadsområdena. Läs 

mera här: Lokal samverkan - nätverk och ortsråd    

 

Borås Stad  
Borås 
2017 

Borås 
2019 

Medel 
riket 
2019 

Nöjd Medborgar- Index-Helheten 55 58 53 

Vad tror eller tycker du om kulturverksamheten? 71 70 61 

Vad tror eller tycker du om kommunens stöd och hjälp till 
utsatta personer? 

47 47 47 

Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen? 45 43 49 

Vad tror eller tycker du om dricksvattnet, vattenförsörjningen 
och avloppssystemen i din kommun? 

80 81 76 

Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för att 
invånarna ska kunna leva miljövänligt?   

64 64 54 

 

Boråsarna är nöjda med de flesta av kommunens verksamheter. Kulturverksamheten 

och vattenförsörjning och avlopp får höga betyg, som även är betydligt högre än 

medelvärdet för riket. Boråsarna ger ett lägre betyg till äldreomsorgen och 

kommunens stöd och hjälp till utsatta personer.  

Pågående arbete inom några av de områden som medborgarundersökningen 

omfattar. 

Biblioteken arbetar bland annat med att öka tillgängligheteten till biblioteken. Ett 

exempel är Dalsjöfors bibliotek, som har börjat med ”meröppet” bibliotek under 

kvällstid, där besökaren kan använda biblioteket även på tider då biblioteket inte är 

bemannat. Under 2020 planeras nästa ”meröppna” bibliotek i Fristad.   

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/lokalsamverkannatverkochortsrad.4.121d069a15aa7f1f548f1537.html
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Under hösten 2019 invigdes Hässlehuset – en plats där både öppen 

ungdomsverksamhet, bibliotek och kulturskola finns under ett och samma tak. 2020 

fortsätter arbetet med att nå ut till fler, öka samverkan mellan olika aktörer och inom 

den egna förvaltningen, för att erbjuda Boråsarna ett rikt kulturliv.  

När det gäller stöd till utsatta personer, har Arbetslivsförvaltningen ett nära 

samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi erbjuder personer, som av olika skäl står 

långt från arbetsmarknaden, utvecklingsanställningar och rehabiliterande anställning 

(OSA).  Anställningen kombineras med stärkande insatser som till exempel hälsa och 

studier. 

Förvaltningen gör också en särskild satsning på feriejobb för unga med 

funktionsnedsättning. Det finns då möjlighet att få stöd och anpassning av 

arbetsuppgifterna, för dem som ha behov av det. Målet är att fler unga ska kunna ta 

ett feriejobb. 

För  boråsare som tillhör den romska minoriteten, finns en särskild satsning med 

romska brobyggare, som kan ge enskilt stöd till romer i kontakten med Borås Stad 

och andra myndigheter. En romsk brobyggare är placerad på Bodaskolan för att 

arbeta med romska barn och föräldrakontakter. 

Vård- och äldreförvaltningen arbetar mycket med resultatet från den årliga 

brukarundersökningen. Den visar att de äldre i hög grad är nöjda med verksamheten. 

Samtidigt visar medborgarundersökningen att boråsaren i allmänhet är mycket 

mindre nöjd med verksamheten.   

Varje enhet tar del av sitt resultat  i brukarundersökningen, gör analysen tillsammans 

och kommer fram till åtgärder för att förbättra i verksamheten.  

Hemtjänstgrupper har vid två tillfällen under 2019 haft öppet hus för brukare, 

anhöriga och för boråsare som vill veta mer om hemtjänsten och äldreomsorgen.  

Förvaltningen har även startat ett utvecklingsarbete med att införa kvalitetsregistret 

BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) för att förbättra vården 

och omsorgen till personer med demenssjukdom och minska olämpliga läkemedel.  

Vård- och äldrenämnden inför förenklat beslutsfattande enligt Socialtjänstlagen från 

1 april 2020 Det innebär att det blir enklare för personer som är 80 år eller äldre att 

få stöd med tvätt och städ. Alla som är 75 år och äldre kan få insatsen digitalt stöd 

(individuellt). Syftet är att förenkla för den enskilde  invånaren i Borås. 

Borås Stad har väldigt bra kvalitet på kranvattnet. Boråsarna tycker det smakar gott. 

Borås Energi och Miljö AB har under de senaste åren målmedvetet kommunicerat ut 

fördelar med att välja kranvatten framför buteljerat vatten och försöker att lyfta 

vattenfrågorna i Borås på olika sätt.   

Under 2018 började Borås nya avloppsreningsverk att användas. I och med den nya 

anläggningen har Borås numera ett av världens renaste avloppsvatten som släpps 

tillbaka ut i Viskan.  

Under 2019 arrangerade Borås Energi och Miljö AB Vattendagen tillsammans med 

idrottsföreningar i Borås. Det är en dag som arrangeras för att lyfta vattenfrågorna i 

Borås och visa på vattnets värde. 
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Boråsarnas insatser för miljön är avgörande för att vi totalt ska minska vår 

miljöpåverkan. Därför är det viktigt att motivera och engagera dem i stadens 

miljöarbete. 

Miljöförvaltningen  genomför, tillsammans med Navet Science Center Drömstads-

projektet för fjärde gången. Projektet riktar sig till stadens femteklassare som under 

ett helt läsår får lära sig mer om miljöarbete och hur vi kan bygga en hållbar stad. Det 

är Sveriges största hållbarhetsprojekt för femteklassare, då ca 450 ungdomar är 

engagerade under ett helt läsår.  

Samverkansprojektet Borås Rent och Snyggt har visat på framgångsrikt arbete för att 

minska nedskräpningen i staden. Under flera års tid har Borås blivit utsedda till årets 

Håll Sverige Rent kommun.  

Fritids- och Folkhälsoförvaltningen har tagit fram Smarta Kartan 

(http://www.smartakartansjuharad.se/), en webbplats som syftar till hållbar 

konsumtion. 

 

Borås Stad  
Borås 
2017 

Borås 
2019 

Medel 
riket 
2019 

Nöjd Inflytande-Index - Helheten 37 39 39 

Tillgången till information om kommunen och dess 
verksamheter. 
 

55 58 53 

Möjligheten att påverka politiska beslut och inom 
verksamheterna- samt hur politikerna lyssnar på invånarnas 
synpunkter. 

36 39 38 

 

Boråsarnas syn på  möjligheten till inflytande och möjlighet att påverka politiska 

beslut får ett lågt betyg både i Borås och i riket som helhet. I Borås har dock betyget 

förbättrats sedan föregående mätning och ligger nu på eller nära genomsnittet för 

riket  

Samtidigt ger invånarna ett högre betyg än riksgenomsnittet till Borås Stads 

information om kommunen och dess verksamheter.  

Pågående arbete inom några av de områden som medborgarundersökningen 

omfattar. 

Information förmedlas på många olika sätt, bland annat via kommunens webbplats, 

genom sociala medier och genom utskick av informationstidningen Såklart Borås till 

alla hushåll i kommunen. 

 Medborgardialog är ett annat sätt för invånarna att samtala och kunna påverka 

politikerna. Möjligheten att lämna in e-petitioner är ett annat sätt där invånaren via 

webben komma med förslag som sedan andra invånare digitalt kan skriva under. 

. 

http://www.smartakartansjuharad.se/
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Några gånger per år ger Kommunfullmäktige och våra nämnder möjligheter till 

allmänheten att ställa frågor. Information om tidpunkt är läggs ut på respektive 

nämnds sammanträdesinformation.  

Det går också att lämna synpunkter till kommunen via Borås Stads webbsida. 
Synpunkterna lämnas till berörd förvaltning som svarar den som lämnat synpunkten. 

 

Hur kan resultatet användas? 

Flertalet nämnder och bolag är berörda av resultaten och Kommunstyrelsen påtalar 

betydelsen av att de används i det egna förbättringsarbetet.  

När det gäller medborgarundersökningen är det viktigt att komma ihåg att den är en 

attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera 

verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Därför 

behöver nämnderna även inhämta kunskap från andra håll om de områden som 

undersökningen tar upp. Det kan till exempel vara från brukarundersökningar, 

Kommunens Kvalitet i Korthet, LUPP- undersökningen, Öppna Jämförelser och 

nationell statistik inom berörda verksamheter.  

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet inom de 

områden där det är relevant.  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag  

2. KS- skrivelse 

3. Bilaga 1- SCB:s Medborgarundersökning 2019 - alla resultat  

4. Bilaga 2 - SCB:s Medborgarundersökning Borås – rapport 2019  

 

   

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden  

2. Fritids- och folkhälsonämnden  

3. Förskolenämnden  

4. Grundskolenämnden  

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

7. Kulturnämnden  

8. Lokalförsörjningsnämnden  

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden  

11. Servicenämnden  

12. Sociala omsorgsnämnden  

13. Stadsrevisionen  

https://www.boras.se/kommunochpolitik/motenhandlingarochbeslut/sammantradeskalender.4.1fef6289155e1318edf38e8d.html
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14. Tekniska nämnden  

15. Vård- och äldrenämnden  

16. Överförmyndarnämnden  

17. BorasBoras  

18. Borås Energi och Miljö AB   

19. Borås Elnät AB  

20. Borås Parkerings AB  

21. Borås Djurpark AB  

22. AB Bostäder i Borås  

23. Fristadbostäder AB  

24. Viskaforshem AB  

25. Sandhultsbostäder  

26. Toarpshus  
 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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§ 147 Dnr KS 2019-00890 1.2.4.1 

Omfördelning av budget, ny familjecentral  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av avsatta medel i budget 2020 för en 
familjecentral i centrala Borås enligt följande: 

Förskolenämnden 2 100 000 kronor 
Kulturnämnden 300 000 kronor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 600 000 kronor.        

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2018 beslutade Kommunfullmäktige att Förskolenämnden i 
samverkan med IFO-nämnden ska starta en familjecentral på en central plats i 
Borås. Medel för detta ändamål finns avsatta i Borås Stads budget 2020. 
Kommunfullmäktige har bemyndigat Kommunstyrelsen att besluta om 
fördelning av avsatta medel uppgående till högst 3 000 000 kr för en 
familjecentral i centrala Borås. 

Förskoleförvaltningen har inkommit med en kostnadsberäkning avseende år 
2020 för den nya familjecentralen (bilaga). Med anledning av att 
Förskolenämnden ansvarar för samordning av familjecentraler enligt Borås 
Stads reglemente omfattar beräkningen samtliga tre berörda nämnder. 
Beräkningen omfattar hela år 2020 trots att familjecentralen inte öppnades 
förrän i mitten av februari. Men eftersom starten senarelagts har de berörda 
nämnderna ändå haft kostnader från årets början. 

Den totala kostnaden beräknas till 3 000 000 kr och fördelar sig enligt 
beräkningen med 2 110 000 kr till Förskolenämnden, 280 000 kr till 
Kulturnämnden och 610 000 kr till Individ- och familjeomsorgsnämnden.  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Ny familjecentral, kostnadsberäkning 2020 

   

 

 

 

 



Kostnader ny familjecentral
Tkr

Lokalhyra 550
Lokalvård 100
Material och tjänster 225
Del av chef 95
Personal öppen förskola 1 140
Personal Kultur 0,5 tj 280
Personal IFO 1,0 tj 610

3 000
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§ 137 Dnr KS 2019-01109 1.1.4.0 

Kommunens Kvalitet i Korthet 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.        

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stad deltar regelbundet i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, 
undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet. Föregående deltagande var 
hösten 2017. 260 kommuner har deltagit i undersökningen 2019. 

Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom tre olika 
områden: Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. 

Jämfört med liknande kommuner har Borås Stad har mycket goda resultat för 
förskolan, gymnasieskolan, medborgarnas delaktighet och andel miljöbilar i 
organisationen.  De lägsta resultaten finns avseende väntetid för att få 
försörjningsstöd och tillgång till LSS- boende. Det är också låga resultat för 
besvarande av e- post.            

Beslutsunderlag 

1. Bilaga KKiK 

 

 

 

 



Färgsättning
25% lägst 

resultat

25% näst 

lägst 

resultat

25% näst 

högst 

resultat

25% högst 

resultat

Resultat-  Borås Stad

Barn och unga
2015 2017 2019

Liknande 

kommuner 

2019

 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)
59 96 81 100

 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 

ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala 

skolor, andel (%)

66 68 72 74

 Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, 

andel (%)
90 87 87 85

 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  

andel (%)
84 79 80 80

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, högskoleförberedande 

program kommunala skolor, andel (%) 83 80 86 82

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, introduktionsprogram 

kommunala skolor, andel (%)
15 19 26 15

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel 

(%)
75 74 78 69

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, yrkesprogram kommunala 

skolor, andel (%)
78 80 83 75

Stöd och omsorg
 Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad 

situation, andel (%)
73 73 82

 Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år 

efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)
77 83 85 77

 Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, 

medelvärde
31 23 19 13

 Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna 

inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde 349 197 543 152

 Brukarbedömning gruppbostad LSS  - Brukaren trivs alltid hemma, 

andel (%)
87 77 86

 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får 

bestämma om saker som är viktiga, andel (%)
72 73

 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel 

(%)
83 82 82 83

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%)
72 73 78

 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter 

under 14 dagar, medelvärde
88 85 84 90

Samhälle och miljö
 Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 69 72 92

 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt 

svar på en enkel fråga, (%)
48 51 47 61

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)
81 90 92

 Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 91 69

 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 62 67 62 53

Kommunens Kvalitet i Korthet 2015- 2019

BILAGA

2020-02-25
Datum





 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220 
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2020-04-14 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01109 1.1.4.0 

  

 

Kommunens Kvalitet i Korthet 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning. 

        

Sammanfattning  

Borås Stad deltar regelbundet i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, undersökning 

Kommunens Kvalitet i Korthet. Föregående deltagande var hösten 2017.  260 kommuner 

har deltagit i undersökningen 2019. 

Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom tre olika områden: 

Barn och unga, Stöd och omsorg samt Samhälle och miljö. 

Jämfört med liknande kommuner har Borås Stad har mycket goda resultat för förskolan, 

gymnasieskolan, medborgarnas delaktighet och andel miljöbilar i organisationen.  De lägsta 

resultaten finns avseende väntetid för att få försörjningsstöd och tillgång till LSS- boende. 

Det är också låga resultat för besvarande av e- post.            

 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad deltar regelbundet i Sveriges Kommuner och Regioners, SKR, undersökning 

Kommunens Kvalitet i Korthet. Senaste gången var hösten 2019. 260 kommuner har 

deltagit i undersökningen 2019. 

Undersökningens innehåll 

Kommunens Kvalitet i Korthet redovisar och jämför resultat inom tre olika områden: 

Barn och unga 

Stöd och omsorg 

Samhälle och miljö 

Resultat 

Jämfört med liknande kommuner har Borås Stad har mycket goda resultat för förskolan, 

gymnasieskolan, medborgarnas delaktighet och andel miljöbilar i organisationen.  De lägsta 

resultaten finns avseende väntetid för att få försörjningsstöd och tillgång till LSS- boende. 

Det är också låga resultat för besvarande av e- post.  
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Här redovisas ett urval av Borås Stads resultat inom respektive område. Resultaten avser de två 

senaste mätningarna och 2019 års resultat jämförs även med ”liknande kommuner 

övergripande”1 , d v s kommuner som har liknande förutsättningar som Borås.  

Hela resultatet för Borås stad finns i bilaga.  

 

Barn och unga  (kommunala förskolor och 

skolor) 
2015 2017 2019 

Liknande 
kommuner 
2019 

 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel 
barn (%) 

59 96 81 100 

 Elever i åk 3 som klarat alla delprov för 
ämnesprovet i svenska och svenska som 
andraspråk, andel (%) 

66 68 72 74 

 Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
andel (%) 84 78 80 80 

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
yrkesprogram, andel (%) 78 80 83 75 

 

Borås Stad erbjuder en stor andel av barnen plats på önskat placeringsdatum. Under de senaste 

åren har det skett en omfattande utbyggnad av antalet platser, men efterfrågan har trots det inte 

kunnat tillgodoses fullt ut. Det har dock inte varit några långa väntetider. I genomsnitt har de 

barn som inte fick plats på önskat placeringsdatum fått vänta i 15 dagar i genomsnitt. 

I årskurs 3 har resultaten 2019 förbättrats i svenska och svenska som andraspråk, med det finns 

variationer mellan skolorna. Här är det viktigt att sätta in stöd tidig så att fler elever når målen.  

Från den 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser. 

Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt 

som möjligt och att stödet utformas efter varje elevs behov. 

Spridningen för gymnasiebehörighet är i nivå med liknande kommuner, men även här varierar 

resultaten mellan skolorna. Omfattande frånvaro som innebär att elever går miste om den 

utbildning de har rätt till och kan vara en förklaring till skillnader i resultat mellan elever.  

 

Nämnderna deltar regelbundet i de nationella brukarundersökningar som SKR2 och 

Socialstyrelsen erbjuder. Verksamheternas resultat ligger under jämförbara kommuner, med 

undantag av särskilt boende. Förvaltningarna gör en djupare analys av resultaten och arbetar med 

dem på enhetsnivå för att hitta förbättringsområden. Styrkan i att använda brukarundersökningar 

                                                      
1 Liknande kommuner, övergripande är avsedd för kostnadsjämförelser. Bygger på viktningen strukturkostnad 
60 %, befolkning 20% och skattekraft 20 %. Källa SKR/Kolada. Liknande kommuner är Gävle, Halmstad, 
Kristianstad, Skellefteå, Sundsvall, Växjö och Örebro.  
2 Sveriges kommuner och regioner, SKR 

Stöd och omsorg 
2015 2017 2019 

Liknande 

kommuner 

2019 

 Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  
- förbättrad situation, andel (%) 

  73 73 82 

 Brukarbedömning gruppbostad LSS  - brukaren 
trivs alltid hemma, andel (%) 

  87 77 86 

 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  
helhetssyn, andel (%) 

83 82 82 83 

 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  
helhetssyn, andel (%) 

  72 73 78 
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är att man får uppfattning om vad brukarna tycker. Man kan följa utvecklingen i Borås Stad över 

tid, samt jämföra hur kvaliteten i våra verksamheter står sig nationellt. 

 

 

Borås Stad har betydligt sämre resultat än jämförbara kommuner  när det gäller att svara på e- 

post och att kunna svara på en enkel fråga från den som ringer till kommunen. De låga resultaten 

har hållit i sig över flera års tid trots att det finns tydliga rutiner både för e-posthantering och för 

telefoni. 

 

Borås Stads resultat avseende e- post kan dock förklaras av att SKR:s undersökning avser svar på 

e- post inom en dag, medan kommunens egen rutin  anger att e- post som kräver svar ska 

besvaras inom två arbetsdagar.  

 

Undersökningen visar att de som tar kontakt med kommunen ett mycket gott bemötande, när de 

väl kommer fram till handläggaren. Resultatet har även förbättrats jämfört med föregående 

mätning. 

 

Borås Stad har även en högre andel miljöbilar än liknande kommuner.  

 

Hur kan resultatet användas? 

De flesta nämnder och bolag är berörda av resultaten och Kommunstyrelsen påtalar betydelsen 

av att de används i det egna förbättringsarbetet.  

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, redovisar och jämför resultat inom områden som är av 

intresse för medborgarna. Jämförelsen i tabellerna omfattar ett antal kommuner som liknar Borås 

avseende strukturkostnad 60 %, befolkning 20% och skattekraft 20 %. 

Uppgifterna är fakta, hämtade från nationell statistik och resultat, som de deltagande 

kommunerna har rapporterat in till olika myndigheter. Kommunens Kvalitet i Korthet ger 

därmed en god bild av tillståndet i kommunen, relaterat till övriga kommuner.   

I analysen av resultaten behöver nämnderna även inhämta kunskap från andra håll om de 

områdena som undersökningen omfattar. Det kan till exempel vara från brukarundersökningar, 

LUPP- undersökningen, Medborgarundersökningen, Öppna Jämförelser och annan nationell 

statistik inom berörda verksamheter.  

Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i analys och förbättringsarbete inom de 

områden där det är relevant.     

 

   

 

Samhälle och miljö 
2015 2017 2019 

Liknande 

kommuner 

2019 

 Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 
 

  69 72 92 

 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon 
som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 

48 51 47 61 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av 
maxpoäng (%) 

  81 90 92 

 Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 
 

62 67 62 53 
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Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag 

2. Skrivelse Kommunstyrelsen   

3. Bilaga KKiK 

 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden  

2. Fritids- och folkhälsonämnden  

3. Förskolenämnden  

4. Grundskolenämnden  

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

7. Kulturnämnden  

8. Lokalförsörjningsnämnden  

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden  

11. Servicenämnden  

12. Sociala omsorgsnämnden  

13. Stadsrevisionen  

14. Tekniska nämnden  

15. Vård- och äldrenämnden  

16. Överförmyndarnämnden  

17. BorasBoras  

18. Borås Energi och Miljö AB   

19. Borås Elnät AB  

20. Borås Parkerings AB  

21. Borås Djurpark AB  

22. AB Bostäder i Borås  

23. Fristadbostäder AB  

24. Viskaforshem AB  

25. Sandhultsbostäder  

26. Toarpshus  

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



  Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
 

  

Redovisning av samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” 
 

Lokalt inflytande - samtliga former av arbetet med nätverksgrupper inklusive 

uppdraget ”stöd till Ortsråd” samt arbetet kring utveckling av Mötesplatser 

 

1. Inledning 
Arbetet med de lokala nätverksgrupperna och stöd till Ortsråden påbörjades redan under 2016 i 

samband med att Stadsledningskansliet fått i uppdrag från kommunchefen att kartlägga det 

befintliga arbetet på stadsdelarna samt att ta fram ett nytt förslag på organisationsmodell, vilket 

senare även antogs av Kommunstyrelsen; ”Säker och trygg kommun” – se bilaga 1.  

I detta arbete hade representanter från stadsdelsförvaltningarna och från Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen en bärande roll. Resultatet låg sedan till grund för den fortsatta planering- 

och inför uppstarten av det gemensamma arbetet i den nya organisationen.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017 av Kommunfullmäktige tilldelade ett särskilt 

samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser”. 
 

Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har: 

 befogenhet att sammankalla berörda nämnder 

 ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 

 skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 

 formulerar mål för uppdraget 

 resultatet mäts, utvärderas och redovisas  
 

Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder att tydligare 

se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med 

utgångspunkt i vad som är det bästa för kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är 

därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam 

karaktär. 

 

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2018 till stor del fortsatt genomföras inom 

organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet som ”Lokal samverkan” under 

samverkansgrupper för lokala insatser.  

Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” och inom övriga 

samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt under året på olika sätt. 
 

Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, Hässleholmen, Kristineberg, 

Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året och har kontinuerligt rapporterats till Fritids- 

och folkhälsonämnden som sedan 2017-11-07 fattat beslut om uppdragsbeskrivning med 

tillhörande riktlinjer. Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på 

respektive bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella för 

nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala samverkan på ett naturligt 

sätt, både inom strukturerad samverkan men även i vardagen. Mer information redovisas separat 

under punkt 8 och 9. 
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2. Organisation, information och uppföljning 
Utifrån de tilldelade samarbetsuppdragen och de resultat från den kartläggning som 

genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, bestående av tre separata 

delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd, 

dessa beskrivs under punkt 4-6. 

 

Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till samtliga delar 

och är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas på lokal nivå. Funktionen 

”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande av arbetet ansvarar för helheten inom 

uppdraget.  

Två gemensamma möten har arrangerats under året (26/2 och 11/9). Innehållet i dessa har 

uppfattats som positivt samt det enskilda stöd som getts utifrån kontinuerliga avstämningar 

inom respektive nätverksgrupp/område. Även positiva upplevelser har lyfts fram kring att de 

olika nätverksgrupperna fungerat som bra forum att både kunna nå ut med- samt inhämta 

kunskap i aktuella frågor som är kopplat till befintliga uppdrag inom Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen. 

Generellt har arbetet fungerat bra under året utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika 

utmaningar finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år.  

 

Material kring arbetet inom samtliga områden uppdateras kontinuerligt och finns bland annat 

samlat i gemensamma mappar inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, samt att det:  
 

 externt finns information om arbetet samt kontaktuppgifter på webben:  

www.boras.se/lokalsamverkan alternativt www.boras.se/ortsråd  
 

 internt finns viss information på Borås Stads intranät: 

intranet.boras.se/organisation/samarbeten/sakerochtryggkommun/lokalsamverkan  

 

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har presenterats och följts upp kontinuerligt under året 

vid diverse olika tillfällen och sammanhang, vilket då även har inkluderat Fritids- och folkhälso-

förvaltningens totala uppdrag inom ”Säker och trygg kommun”.  

Delar av organisationsupplägget och specifika utvecklingsfrågor har även lyfts fram på de 

gemensamma träffarna/mötena under året, inom Borås Stad: ”Säker och trygg kommun” (7/3 

och 12/10) samt ”Brottsförebyggande rådet” (20/2, 31/5, 13/9 och 27/11). 

 

De möten och aktiviteter som har genomförts under året, både centralt och lokalt har under året 

uppdaterats- och funnits samlat på ett internt mötesschema/sammanställning – se bilaga 2. 

Arbete inom samtliga lokala ”delar/nivåer” kommer innefatta att totalt 152 möten har 

genomförts under 2018 (planeringsmöten/aktivitetsmöten är inte inräknat inom denna summa): 

- Nätverksgrupper barn och unga:  49 st. 

- Områdesnätverk:   47 st. 

- Ortsråd:    44 st. 

- Gemensamma träffar/temamöten:  12 st. 

 

http://www.boras.se/lokalsamverkan
http://www.boras.se/ortsråd
http://intranet.boras.se/organisation/samarbeten/sakerochtryggkommun/lokalsamverkan
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3. Budget 
 

Framtagen budget inför arbetet 2018. Avser kostnader utöver ordinarie verksamhetsbudget, 

finansierade genom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, inom uppdraget ”Lokalt inflytande”.  

 

Nätverk barn och unga 10-16 år      90 000 kr 

9 grupper/områden x 10 000 kr   

Hanteras inom respektive grupp. Avser bra värdskap, studiebesök, ev. föreläsare mm. 

 

Områdesnätverk      70 000 kr 

7 grupper/områden x 10 000 kr   

Hanteras inom respektive grupp. Avser bra värdskap, studiebesök, ev. föreläsare mm. 

 

Ortsråd/Landsbygdsutveckling    100 000 kr 

4 grupper/områden med omnejd x 25 000 kr 

(Framtid Fristad, Attraktiva Toarp, Sandareds- och Viskafors intresseföreningar) 

Hanteras genom respektive kontaktperson. Avser stöd för fortsatt arbete och utveckling. 

 

Övriga medel     140 000 kr 

Ex. stöd till lokala aktiviteter och behov av gemensamma satsningar som uppkommer. 

Dessa medel ansöks särskilt om. 

   

Totalt: 400 000 kr  

 

 

 

 

4. Nätverk barn och unga, 10-16 år 
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet, inom 

samtliga nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, togs fram (nedan följer ett urval av detta):  

 

Mål 

Målet med de lokala ”nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år” är att öka tryggheten och  

förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga i Borås Stad och utgår ifrån visionen ”Borås 2025”,  

målområde 2 ”Vi tar gemensamt ansvar för barn- och unga”.  

 

Syfte 

Arbetet med de lokala ”nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år” syftar till att skapa en  

helhetssyn kring barn och ungdomars situation samt stärka samverkan mellan Fritid, Kultur, 

Skola, IFO/Fältgruppen och Polisen.  

Syftet är också att få ett erfarenhet- och informationsutbyte om den aktuella situationen på 

respektive område. 
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Riktlinjer 

- Nätverkens arbete ska utgå från lokala förutsättningar och behov, med utveckling av barn 

och ungas hälsa och välmående i fokus. 

- Nätverket träffas 3-4 gånger/termin, eventuella extramöten utifrån behov. 

- Deltagare, begränsat: representanter från Fritid, Kultur, Skola, IFO/Fältgruppen och 

Polisen (Arbetslivsförvaltningen – ”Trygghetssatsning” medverkar lokalt på de områden där 

de arbetar och representanter från Förskoleförvaltningen medverkar i enstaka grupper).  

Rektor eller biträdande rektor från respektive skola samt enhetschef eller motsvarande funktion  

från övriga parter inom respektive nätverksgrupp. 

- Information och kontaktuppgifter (till sammankallande) om samtliga nätverksgrupper finns 

på Borås Stads externa websida. 

- En gång per år träffas deltagarna från samtliga nio nätverksgrupper gemensamt i syfte att 

utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete. 

 

Uppdelning och erfarenheter 
 

 
 

Arbetet har under året varit igång inom samtliga nio nätverksgrupper. Inom samtliga grupper har 

det förts övergripande dialoger kring den lokala situationen för barn och unga, inom sina 

respektive områden, både framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper har utifrån detta 

formulerat- och samlats kring gemensamma fokusområden att arbeta vidare med.  

Borås Stads välfärdsbokslut (både lokal- och total statistik) har presenterats för samtliga av 

grupperna, 2017-2018. Samtliga grupper har från och med hösten 2018 fått erbjudande om 

presentation- och dialog kring Borås Stads arbete med Föräldraskapsstöd, Psykisk hälsa och 

ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak), vilket även kommer att gälla för 2019. 

 

Totalt har 49 st. lokala möten genomförts under året. Uppslutningen från deltagarna har 

generellt sett varit god och mötena har upplevts som positiva. Det finns ett stort värde att ha 

systematiska träffar, vilket stärker samverkan- samt minskar avståndet mellan berörda 

professioner både långsiktigt och kortsiktigt.  

 

Boda  Brämhult, Hässleholmen, Hulta 
 

Centrum  Bergdalen, Norrmalm 
 

Dalsjöfors  Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, 

Rångedala, Äspered 
 

Daltorp  Dammsvedjan, Druvefors, Göta, 

Hedvigsborg, Kristineberg, Trandared 
 

Fristad  Borgstena, Bredared, Frufällan, Sparsör 
 

Norrby  Byttorp, Hestra, Parkstaden, Tullen 
 

Sandared  Hedared, Lundaskog, Sandhult, Sjömarken 
 

Sjöbo  Alideberg, Erikslund, Tosseryd 
 

Viskafors  Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm, 

Svaneholm  
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Barn och unga har lyfts fram som ett prioriterat område med start under 2018. Medverkande 

representanter är utsedda genom berörda förvaltningar/verksamhetsområden inom 

Brottsförebyggande rådet (Borås Stad och Polisen) och bildar numera en så kallad ”styrgrupp 

över barn och ungdomsfrågor utifrån ett brottsförebyggande- och trygghetsskapande 

perspektiv”.  

Under året har även en gemensam träff genomförts, för alla deltagare i samtliga nio grupper 

samt verksamhetschefer eller motsvarande från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

Arbetslivsförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Grundskole-förvaltningen, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 

Stadsledningskansliet CKS och Polismyndigheten. Detta genomfördes onsdag 3/10, kl. 09.00–

16.00 på Pulsen och totalt deltog ca 65 personer. Temat var, ” Fokus barn och unga i Borås, 

Risk- och skyddsfaktorer i praktiskt arbete – varför och hur?”, och leddes av Henrik Andershed, 

professor i kriminologi och psykologi från Örebro universitet. 

 

Framtida utmaningar är att kvalitetssäkra arbetet i form av att hitta några konkreta insatser att gå 

vidare med inom respektive grupp samt att det eventuellt behövs vissa utpekade 

”huvudområden” (från t ex Brottsförebyggande rådet) som blir prioriterade uppdrag. 
 

 

 

5. Områdesnätverk 
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet, inom 

samtliga Områdesnätverk, togs fram (nedan följer ett urval av detta):  

 

Mål 

Målet med de lokala ”Områdesnätverken” är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten 

hos invånarna i Borås Stad och utgår ifrån visionen ”Borås 2025”, målområde 1 ”Människor möts i 

Borås”. 
 

Syfte 

Arbetet med de lokala ”Områdesnätverken” syftar till att skapa en helhetssyn på området och 

öka samverkan mellan olika aktörer på området, både kommunala och regionala verksamheter 

samt civilsamhället. Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella  

situationen på respektive område. 
 

Riktlinjer 

- Nätverket träffas 2-3 gånger/termin, ev. extramöten och arbetsgrupper utifrån behov. 

- Tillgängliga mötestider, anpassas utefter respektive områdes förutsättningar. 

- Deltagare: obegränsat och frivilligt deltagande.  

- Lokala utvecklingsplaner för respektive område tas fram och ligger till grund för arbetet. 

Genom den framtagna ”Överenskommelsen” involveras civilsamhället tydligt. 

- Information och kontaktuppgifter (till sammankallande) om samtliga nätverksgrupper finns 

på Borås Stads hemsida.  

- En gång per år träffas deltagarna från samtliga sju Områdesnätverk gemensamt i syfte att 

utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete. 
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Uppdelning och erfarenheter  

 

 
 

Arbetet har under året varit igång inom samtliga sju Områdesnätverk. Samtliga grupper har 

diskuterat övergripande kring den lokala situationen inom sina respektive områden, både 

framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper har utifrån detta formulerat- och samlats kring 

gemensamma fokusområden att arbeta vidare kring. Goda exempel finns under året kring 

framtagande av både lokala utvecklingsplaner samt gemensam visionsbild för områden.  

Arbetet med ”Överenskommelsen” har fortsatt att involverats- samt presenterats inom några av 

grupperna under året. Vissa grupper har under året även haft specifika möten/träffar med vissa 

teman, där aktörer ”utifrån” varit med och presenterat information som bedömts relevant och 

efterfrågad. 

 

Totalt har 47 st. lokala möten genomförts under året. Uppslutningen på mötena har generellt 

sett varit god men varierar något mellan de olika områdena. Mötena har upplevts som positiva 

och ses som viktiga att inkludera frågor som lyfts fram från boende i områdena. Det finns ett 

stort värde att ha systematiska träffar, vilket stärker samverkan- samt minskar avståndet mellan 

samtliga aktörer både långsiktigt och kortsiktigt.  

 

Under hela året, på de flesta områdena, utöver ordinarie möten har diverse lokala evenemang 

genomförts, t ex ”aktivitetsdagar”, ”medborgardialoger” och ”trygghetsvandringar – mer 

information, se punkt 7.  

Även separata möten där boende bjudits in till så kallade ”Boendemöten/Medborgarmöten”  

(ingår som en del i det befintliga ”Medborgarlöftet” som är underskrivet av Polisen, Borås Stad 

och AB Bostäder) har genomförts inom vissa Områdesnätverk, medan boende på andra håll 

varit delaktiga inom de ordinarie mötena. 

 

I projektet är ”Kraftsamling Sjöbo” är Områdesnätverket Sjöbo ett viktigt forum som samlar 

flertalet aktörer i området och aktuella frågor. Innehållet i det pågående-/kommande arbetet 

bygger på resultatet av olika dialoger som genomförts under året där medborgarna i området 

kunnat lämna förslag och synpunkter på olika utvecklingsområden. Projektet syftar bland annat 

 

Brämhult  Svensgärde 
 
Hulta  Sörmarken 
 
Hässleholmen  Boda 
 
Kristineberg  Göta, Hedvigsborg, Dammsvedjan, 

Druvefors 
 
Norrby  Hestra, Byttorp, Tullen, Parkstaden 
 
Sjöbo  Alideberg, Erikslund 
 
Trandared  Brotorp, Bergsäter, Bergsbo 
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till att hitta fungerande metoder där invånarna får möjlighet till delaktighet och inflytande. På 

sikt kan detta därför även fungera som ett sätt att sprida kunskap och erfarenheter till andra 

områden i Borås. 

 

Under året har även en gemensam träff genomförts (tillsammans med stormöte/årsmöte för 

Överenskommelsen), för alla deltagare i samtliga sju grupper samt från diverse 

samverkansaktörer inom civilsamhället: onsdag 28/11, kl. 17.30–20.30, Textile fashion center.  

Totalt deltog ca 100 personer.  

 

Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med 

aktuella/lokala frågor med fokus på ”områdesutveckling”. Arbetet med att respektive grupp 

arbetar med egna lokala utvecklingsplaner bör fortsätta att utvecklas samt konkretiseras 

ytterligare. Samhörigheten på områdena ses som en fortsatt nyckelfaktor och bör tillsammans 

med fokus på områdesutveckling även inkludera boendes perspektiv kontinuerligt i de frågor 

som även framledes drivs inom respektive Områdesnätverk. 

 

 

6. Ortsråd – Landsbygdsutveckling 
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet, inom 

samtliga Ortsråd, togs fram (nedan följer ett urval av detta): 

 

Mål 

Målet med de lokala ”Ortsråden” är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos  

invånarna i Borås Stad samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället (t ex eldsjälar,  

föreningsliv och företag). Arbetet utgår ifrån visionen ”Borås 2025”, målområde 1 ”Människor 

möts i Borås” och målområde 5 ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande”.  

 

Syfte 

Arbetet med de lokala ”Ortsråden” syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka  

samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och med civilsamhället.  

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på  

respektive område. 

 

Stöd från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och definition av ”Ortsråd” 

Kontaktpersoner från Fritids- och folkhälsoförvaltningen är utsedda till respektive ”serviceort”, 

dvs. Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors, där ”Intresseföreningar” samordnar- och  

driver olika former av nätverk-/samverkansforum, s.k. ”Ortsråd”.  

Ortsrådens arbete bör även omfatta de aktuella frågor- och behov som uppkommer från 

tillhörande-/mindre orter och inte enbart vara fokuserat på ”serviceortens utveckling”. 

 

Riktlinjer 

- Kontaktpersonernas respektive uppdrag går att uppskatta till 10 % av en heltidstjänst, dvs. 

ca 4 arbetstimmar per vecka. Arbetstiden är flexibel och kan anpassas efter behov. 
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- Kontaktpersonens primära uppdrag är att stötta de befintliga ”Intresseföreningarna” inom 

respektive ”serviceort”, i syfte att bevara- och utveckla de lokala samverkansforum 

(”Ortsråd”) som pågår- eller håller på att startas upp. Kontaktpersonen förmedlar vid behov 

även aktuella frågor till rätt funktion inom Borås Stad.  

- Genom kontinuerliga träffar med samtliga kontaktpersoner hålls frågor aktuella och bidrar 

till ökad kunskap- och att samverkan kan stärkas mellan de olika områdena. 

- Information och kontaktuppgifter (till respektive kontaktperson) från samtliga områden 

finns på Borås Stads hemsida.  

- Nuvarande form för de lokala ”Ortsråden” ser olika ut och kan även göra så framöver. 

Fokus är att stötta det lokala arbetet inom de former som respektive ”Intresseförening” 

förespråkar. 

- Lokala utvecklingsplaner tas fram av respektive ”Intresseförening” och kan sedan ligga till 

grund för framtida prioriteringar och satsningar, där Borås Stad medverkar vid behov. 

Genom den framtagna ”Överenskommelsen” involveras civilsamhället tydligt. 

- Fritids- och folkhälsoförvaltningen avsätter inom befintlig budget årligen 25 000 kr till 

respektive ”Intresseförening/Ortsråd”. Detta administreras via respektive 

”Intresseförening” och strävar till att möjliggöra vissa mötes- och administrationskostnader, 

genomförande av gemensamma aktiviteter etc. 

- Genom ”Leader Sjuhärad” söks under våren 2017 projektmedel till utveckling av lands-

bygdsområden. Vid godkännande involveras detta som en del i processen av stöd till  

”Ortsråden”, 2018-2019. 

 

 

Uppdelning och erfarenheter 
 

 
 

Fyra gemensamma träffar har genomförts under året (20/2, 21/5, 11/0 och 26/11) tillsammans 

med Stadsledningskansliet (Strategisk samhällsbyggnad och Näringslivsenheten) samt 

presentation av arbetet och delaktighet på separata möten (Seglora 16/5 och Fristad 17/10) för 

aktörer från civilsamhället; ”Lokala utvecklingsgrupper”.  

 

Dalsjöfors ”Attraktiva Toarp” 

Aplared, Dannike, Gånghester, 

Målsryd, Rångedala, Äspered  

 

Fristad   ”Framtid Fristad” 

Bredared, Borgstena, Frufällan, Sparsör 

  

Sandared  ”Sandareds Intresseförening”  

Hedared, Lundaskog, Sandhult, 

 Sjömarken 

 

Viskafors  ”Viskaforsbygdens nätverk”  

Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm, 
Seglora,  
Svaneholm 
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Även pågående dialoger- och träffar med Miljöförvaltningen utifrån projektet ”Hållbar 

Landsbygd Sjuhärad”.  

Dialog kring diverse frågor som uppkommit under året har kontinuerligt förts med ansvariga på 

olika förvaltningar. Stort fokus har varit på trafikfrågor, där det bland annat genomförts ett 

separat temamöte (30/5) mellan Borås Stad (Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska 

förvaltningen och Strategisk samhällsplanering) och representanter från samtliga Ortsråd vilket 

fortsättningsvis även kommer att innefatta kontinuerliga möten mellan berörda tjänstemän där 

detta tas upp och där Ortsråden kommer att involveras ytterligare under 2019. 

 

Totalt har 44 st. lokala möten genomförts under året. På de flesta områdena, utöver ordinarie 

möten, har diverse lokala evenemang även genomförts, t ex ”aktivitetsdagar” och 

”medborgardialoger” – mer information, se punkt 7. 

 

Arbetet har under året varit aktivt inom samtliga fyra serviceorter med omnejd. Inom vissa 

Ortsråd/Intresseföreningar har arbetet genomförts i nya former medan det på andra områden 

varit väl etablerat sedan tidigare. Positiva erfarenheter har lyfts fram och som bland annat avser 

att arbetet på flera områden under året har utökats till att inkludera närvarande representanter 

från flera-/närliggande områden gentemot tidigare.  

 

Tillsammans med Ortsråden har ett antal ”stormöten/dialoger” (i olika former) arrangerats 

under året på samtliga serviceorter. Vid dessa träffar har representanter från Borås Stad, både 

politiker och tjänstemän, medverkat. Detta innefattar bland annat att träffas inom modellen 

”Samrådsarena Landsbygd”, ett förslag som tagits fram under genom Attraktiva Toarp och som 

eventuellt kan komma att prövas inom övriga Intresseföreningar/Ortsråd framöver. 

 

Lokalt exempel med tidning (”Fristad runt”) har fortsatt att tagits fram två gånger per år. Detta 

kan med fördel spridas till flera Ortsråd/områden framöver. 

 

Arbetet med ”Överenskommelsen” har presenterats inom några av Ortsråden under året samt 

på gemensamma träffar.  

Under året har även en gemensam träff genomförts (tillsammans med stormöte/årsmöte för 

Överenskommelsen), för alla deltagare i samtliga sju grupper samt från diverse 

samverkansaktörer inom civilsamhället: onsdag 28/11, kl. 17.30–20.30, Textile fashion center.  

Totalt deltog ca 100 personer.  

 

Arbetet fortgår utifrån de befintliga projektmedel som under föregående år beviljades genom 

Leader Sjuhärad och Jordbruksverket. Detta gäller 2018-2019 och omfattar totalt ca 1,2 miljoner 

kronor avsatt till personalkostnader i arbetet att fortsätta stötta Ortsråden och de lokala 

utvecklingsfrågor som de förespråkar, i dubbel omfattning gentemot nuvarande resurser. Fritids- 

och folkhälsoförvaltningen finansierar halva kostnaden inom befintlig budget.  

Under 2018 har separata avtal tecknats med både Attraktiva Toarp och Framtid Fristad, som 

avser möjlighet för dem att få ersättning á 10% av tjänst som arbetar med lokala 

utvecklingsfrågor (fokus utifrån ”Lokala utvecklingsplaner”) samt för administrativa kostnader. 
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Projektet redovisas separat utifrån framtagna indikatorer-, som även uppvisats för berörda 

Intresseföreningar/Ortsråd. Under året har detta konkretiserats ytterligare, både internt inom 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen och även med andra parter inom Borås Stad.  

Under 2019 fortsätter detta arbetet med ytterligare dialoger, tillsammans med berörda parter. 

 

Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med aktuella-/ 

lokala frågor med fokus på lokal utveckling. Som ett steg i detta arbete har önskemål uttryckts 

om stöd vid framtagande av lokala utvecklingsplaner. Detta har erbjudits vid lokala sammanhang 

under året samt att det även kan erbjudas framöver, vid behov. Oavsett så bör arbetet med att 

respektive grupp arbetar med egna lokala utvecklingsplaner fortsätta att utvecklas, vilket även 

delar av projektet genom Leader Sjuhärad syftar till.  

 

 

  

7. Lokala aktiviteter och evenemang 
Diverse lokala aktiviteter och evenemang har genomförts under året, både utifrån egna initiativ 

och på inrådan från t ex Brottsförebyggande rådet och från Fritids- och folkhälsonämnden.  

 

Aktivitetsdagar och Medborgardialoger 

Aktivitetsdagarna ses som positiva och konkreta former för lokal samverkan inom arbetet för 

Områdesnätverken och Ortsråden, där området och invånarna är i fokus.  

 

Andra forum för delaktighet och inflytande är bland annat Medborgardialoger inom Borås Stad. 

Under 2018 har detta genomförts från Fritids- och folkhälsonämnden i samverkan med berörda 

Områdesnätverk vid två tillfällen: Trandared/Kransmossens Idrotts- och friluftsområde (22/5) 

samt Gässlösa/Kronängs Idrottsplats- och friluftsområde (9/10), med temat ”hur kan platserna 

(med omnejd) utvecklas utifrån jämställdhet och tillgänglighet”. 

 

Genomförda aktivitetsdagar under 2018, genom Områdesnätverken:  

- Trandared, 19/5   - Norrby, 25/8 

- Hulta, 26/5   - Sjöbo, 1/9 

- Hässleholmen, 1/6-3/6  - Göta, 8/9 

 

Även stöd och deltagande (i viss mån) från Borås Stad/Fritids- och folkhälsoförvaltningen på 

följande områden, genom respektive Ortsråd: 

- Fristad, 19/5-20/5    - Sandared, 1/9 

- Dalsjöfors, 23/9 

 

 

Pågående planering kring kommande Aktivitetsdagar under 2019. Kommer att genomföras på 

liknande sätt/omfattning men med målsättning att även inkludera områdena Brämhult, 

Kristineberg och Viskafors. 
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Trygghetsvandringar 

Konkret och bra exempel på samverkan enligt modellen ”Säker och trygg kommun” (mellan 

samverkansgrupperna ”Trygga utemiljöer och Lokal samverkan”). Har genomförts under 2018 

enligt framtagna riktlinjer i Borås Stad, genom Områdesnätverken, på följande områden: 

- Norrby 25/8 

- Kristineberg 30/8 

- Trandared 18/9 
 

Trygghetsvandringar kommer att genomföras på andra-/nya bostadsområden 2019. Var- och när 

prioriteras efter behov och önskemål, genom Brottsförebyggande rådet (Brå). 

 

 

8. Mötesplatser 
Inom denna punkt beskrivs både omfattning och beslutade inriktningar avseende de 

mötesplatser som ingår i Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde. En närmare 

beskrivning avseende utvecklingsområden, se punkt 9. 

 

Mötesplatser i Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, avser följande verksamheter; 

Mötesplats Sjöbo, Norrbyhuset, Mötesplats Kristineberg,  Mötesplats Hässleholmen och 

Mötesplats Hulta.         

       

Uppdraget 

Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. 

Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och 

jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från: 

- Ett främjande och normkritiskt förhållningsätt 

- En positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och 

resurser 
 

Mötesplatsen skapar förutsättningar för att människor möts mellan generationer och social 

bakgrund samt för att människor får fler möjligheter att lära och påverka sina liv. Mötesplatsen 

verkar för att tillgodose människors rätt till:  

- Information, kommunikation och service 

- Trygghet, trivsel och hälsa  

- Delaktighet och inkludering 

- Målgrupp och geografisk avgränsning 

- Mötesplatsen vänder sig till familjer och vuxna i närområdet 

- Mötesplatsen verksamhet är också anpassade för att tillgodose barns behov och rättigheter 

- Mötesplatsen strävar efter att besökarna ska motsvara befolkningens sammansättning avse-

ende exempelvis ålder, kön, bakgrund 

- Finns barn- och ungdomsverksamhet integrerad är målgruppen också barn och unga 
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Uppdragsområden 

Mötesplatsen ska vara en social mötesplats, verka för verksamhetsöverskridande samverkan 

samt erbjuda medborgarservice. Dessa delar av verksamheten ska ta lika stor plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande förutsättningar för utveckling av mötesplatserna 

För att Mötesplatserna ska kunna tillgodose uppdragsområdena (1) social mötesplats,  

(2) ”motor” för verksamhetsöverskridande samverkan och (3) medborgarservice, finns det 

gemensamma delar som behöver tas i beaktande.  

Generösa och varierande öppettider. Olika öppettider kan även underlätta för olika målgrupper 

att besöka mötesplatsen och på så sätt främja mötet mellan människor.  

 

Social mötesplats 

Utveckla sociala sammanhang: möjliggöra för boende att träffa andra samt erbjuda olika typer av 

sociala sammanhang. Kan både vara anordnade aktiviteter, lågtröskelverksamheter samt att ta 

tillvara på besökares engagemang.  

För alla i närområdet: främja att människor i olika åldrar, olika social bakgrund och olika 

geografisk bakgrund möts. Den sociala mötesplatsen ska uppmuntra och främja lärande. 

 

”Motor” för verksamhetsöverskridande samverkan 

Ta tillvara resurser: mötesplatserna ska uppmuntra och initiera samverkan med verksamheter 

och idéburen sektor som överensstämmer med mötesplatsernas värdegrund samt ta tillvara på 

enskilda personers engagemang. På så sätt kan Mötesplatserna erbjuda mer verksamhet eller 

verksamhet med högre kvalité.  

Plattform: mötesplatserna ska ses som en länk mellan olika kommunala verksamheter och de 

boende i närområdet. Om kommunala verksamheter ska informera eller genomföra en aktivitet 

som berör de boende ska Mötesplatsen ses som en plattform. 

 

Medborgarservice 

Mötet: det ska alltid finnas ett mottagande. Ha ett systematiskt och bekräftande sätt att möta 

besökaren. Det ska vara lätt att förstå vilka som arbetar och verkar på mötesplatsen.  

Behovet: innehållet i medborgarservicen måste anpassas efter det lokala behovet. Ska finnas en 

kapacitet att hjälpa till med de frågor som kommer upp ofta. Mötesplatsen ska annars lotsa 

vidare, be att få återkomma, boka in ett möte vid behov eller hänvisa till specifika tider. 

Information i samband med specifika händelser. 

Strukturer: en struktur som möjliggör stadens ansvar att informera sina medborgare. Till 

exempel genom ansvariga kontaktpersoner från samtliga förvaltningar som har i uppdrag att 

relevant information når mötesplatserna och att frågor besvaras. 
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9. Utvecklingsområden 2019 
Följande utvecklingsområden har under året lyfts fram och kommer ligga till grund för delar av 

arbetet 2019: 
 

 Kontinuitet och flexibilitet 

Vara fortsatt tålmodiga i arbetet, men även flexibla till anpassningar som kan tänkas 

uppkomma. Ha en fortsatt nära dialog med berörda förvaltningar och samverkanspartners 

kring gemensamma utmaningar och möjligheter utifrån uppdragets mål och syfte. 

Sträva efter en hög- och kontinuerlig närvaro på samtliga möten och säkerställa att rätt 

frågor ges utrymme samt att möten/evenemang genomförs i positiv anda och med 

utveckling i fokus.  

 

 Kommunikation 

En ny kommunikationsplan togs fram inför 2018 – se bilaga 3. Denna syftar bland annat till 

att utveckla fungerande kommunikationssätt och att förmedla pågående- samt kommande 

arbeten på ett tydligare sätt både inom Borås Stad, till invånarna och till samarbetspartners. 

Med stöd av Fritids- och folkhälsoförvaltningens kommunikatör samt från 

Stadsledningskansliets kommunikationsavdelning förväntas arbetet att kunna utvecklas 

ytterligare på flera olika sätt. 
 

”Minska avståndet mellan centrala och lokala frågor”; ett fortsatt viktigt utvecklingsområde 

som även kräver en samsyn och viljeinriktning inom många delar av Borås Stad – att 

involvera lokala aktörer i aktuella frågor. Deltagande funktion från Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen kan inom t ex ”Planarbetsgrupper” och ”Teknisk samordning” ha 

som rutin att bevaka dessa frågor på ett tydligt sätt. 

  

 Lokala utvecklingsplaner 

Målsättning att några konkreta fokus-/utvecklingsområden revideras- eller tas fram inom 

samtliga Nätverksgrupper barn och unga, Områdesnätverk och Ortsråd. Detta är till viss del 

redan ett pågående arbete men bör tydliggöras ytterligare och kan då ligga till grund för ännu 

flera- och positiva områden att förbättra.  

Mallar- och visst metodstöd är framtaget och kan användas vid behov. 

 

 Projekt Leader Sjuhärad – Landsbygdsutveckling/Ortsråd 

Det ekonomiska stöd som ges inom projektform från Leader Sjuhärad har under 2018 

möjliggjort att personella resurser från Fritids- och folkhälsoförvaltningen som stöttat 

Ortsråden har kunnat fördubblas. Under 2019 föreslås arbetet fortsätta enligt de avtal som 

är tecknade med Attraktiva Toarp och Framtid Fristad. 

Arbetet inom projektet har genomförts som en naturlig del i nära samverkan med berörda 

Ortsråd kring de indikationer som är framtagna inom projektet (dessa redovisas separat till 

Leader Sjuhärad och till Jordbruksverket), både internt inom Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen men även i samverkan inom Borås Stad och med civilsamhället.  
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 Prioriterade områden – genom Brottsförebyggande rådet (Brå) och  

Samverkansöverenskommelsen/Medborgarlöfte och ”EST”  

Säkerställa att pågående- och kommande arbetet både ”går i linje” och processas inom 

befintliga samverkansgrupper. Det lokala arbetet behöver integreras ännu mer med det 

centrala arbetet för att nå ökad effekt. Detta bör även fungera åt båda håll, oavsett nivåer 

och nätverksgruppernas arbete bör ses som viktiga- delar/forum att involvera på de 

områden som är aktuella. 

Samverkansöverenskommelsen och Medborgarlöftet utger prioriterade områden som är 

framtagna genom Brottsförebyggande rådet (Brå). Detta är ett långsiktigt arbete och föreslås 

fortsätta även under 2019:  

- Förbättra samverkan kring barn och unga 

- Arbeta mot ungdomskriminalitet 

- Trygga offentliga miljöer 

- Kraftsamla där behoven är som störst 

- Våldspreventivt arbete 

- Myndighetssamverkan 

- Förbättrad kommunikation 

 

 Överenskommelsen 

Fortsätta att stärka samarbetet med civilsamhället, både inom- befintliga Områdesnätverk 

och befintliga Ortsråd. Vid behov använda ”Överenskommelsen” som grund för nya 

samarbeten. Hitta bra- och fungerande vägar, både inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

och Borås Stad samt kommunicera i befintligt ”Samråd”. 

 

 Mötesplatser  

Arbetet fortsätter med förverkligande av den uppdragsbeskrivning som Fritids- och 

folkhälsonämnden beslutade om 2017-11-07. En fördjupning inom uppdragsområdet 

”Medborgarservice” har påbörjats under 2018 och kommer att fortsätta under 2019.  

Då kommer även ytterligare en fördjupning att inledas, inom uppdragsområdet ”Motor för 

verksamhetsöverskridande samverkan”. 

För att Mötesplatserna ska kunna verka som en viktig arena behöver samverkan fungera 

mellan flera parter, både inom den offentliga sektorn och med civilsamhället. För att nå 

framgång med det lokala inflytande- och demokratiarbetet krävs ett långsiktigt arbete.  

Positiv samverkan kring utveckling av Mötesplatserna. Pågående dialoger som sker 

tillsammans med andra förvaltningar, t ex Kulturförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och 

Vård- och äldreförvaltningen.  

Eventuellt kommer en ”projektstudio” att initieras mellan Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen, i syfte att skapa gemensam syn på 

verksamhetens innehåll och utbud. 

Även arbetet med den nystartade samverkansgruppen tillsammans med AB Bostäder 

(förlängning av tidigare styrgrupp) förväntas fortsätta under 2019.  

Gemensamt uppdrag inom Borås Stad, med fokus på alla former av Mötesplatser som 

bedrivs. Detta ska ledas av Stadsledningskansliet (Kvalitet och utveckling) och kommer att 

startas upp i januari 2019.  
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 Öppen ungdomsverksamhet  

Under 2018 har en utredning genomförts på Fritids- och folkhälsoförvaltningen i syfte att  

skapa ett underlag som beskriver verksamhetens nuvarande inriktning och omfattning samt 

ange ett förslag på en framtida inriktning. Resultatet ligger till grund för det styrdokument 

som Fritids- och folkhälsoförvaltningen tagit beslut om 2018-11-05, ”Program för Öppen 

ungdomsverksamhet i Borås Stad”. 

Den öppna ungdomsverksamheten är samlingsbegreppet för verksamheten på fritidsgårdar 

och det främjande arbetet för barn och unga, med fokus i åldrarna 10-18 år. Verksamheten 

ska vara tillgänglig för alla barn och unga i Borås och med folkhälsa som grund genomsyras 

av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.  

Verksamheten ska utgå från tre inriktningar: ”Mötesplatser för unga”, ”Ungas aktörskap” 

och ”Samverkan med civilsamhället”.  

Inriktningen ”Samverkan med civilsamhället” anger att verksamheten ska ske i samverkan 
med civilsamhället för att skapa ökad tillgänglighet och mervärde tillsammans med- och för 
unga. Detta omfattar bland annat samverkan med olika aktörer i närområdet, t ex föreningar, 
studieförbund samt med övriga förvaltningar och myndigheter. Samverkan innebär ett 
utökat ansvar för organiserade spontanaktiviteter på aktivitetsplatser i området och att 
verksamheten ska vara drivande- och delaktiga i nätverksgrupper (t ex Nätverksgrupper barn 
och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd samt att tillsammans utveckla- och 
genomföra fler aktiviteter för unga i Borås, utifrån önskemål och behov 
 

 Utvärdering 

Samverkan kan bidra till att resurser nyttjas bättre, mer effektivt och utifrån de uppdrag och 

den målsättning som politiken önskar. Det kan emellanåt dock uppfattas svårt att veta hur 

resultatet blir. Detta eftersom samarbetsuppdraget till viss del är svårt att utvärdera/mäta då 

det har stor ”frihet” samt till viss del bygger på frivillig samverkan.    

Fritids-och folkhälsoförvaltningen avser att under 2019 ta fram en strategi för hur arbetet 

kan följas upp tydligare och att samarbetsuppdraget Lokalt inflytande ingår som en del i den 

verksamhetsplan som kommer att tas fram för hela förvaltningens arbete.  

 

 

 

 

2018-12-04, sammanfattat av: 

 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 

Marie-Louise Bengtsson  

Verksamhetschef, Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet 

 

Mikael Andersson  

Utvecklingsledare, Lokalt inflytande   
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Bilaga 1 –  Organisationsmodell ”Säker och trygg kommun” 
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Bilaga 2 –  Mötesschema lokala nätverk 2018 
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 Bilaga 3 – Kommunikationsplan 
 

Kommunikationsplan 2018  
 

Avseende kommunikationsplan för samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” planerar Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen att under 2018 förbättra kommunikationen i vårt lokala arbete, vilket i 

praktiken genomförs av olika nätverksgrupper. Följande nätverksgrupper verkar inom ramen för 

”Lokalt inflytande”:  

 

Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år  9 st. 

Områdesnätverk   7 st. 

Ortsråd    4 st. 

 

Mer info: www.boras.se/lokalsamverkan    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Varför? 

Insatser och aktiviteter som genomförs inom respektive nätverksgrupp/område behöver lyftas:   

- Internt inom Borås Stad 

- Externt till invånare och samarbetspartners  

- Förmedla och nå ut med mer information via media (delvis i syfte att balansera negativa 

skriverier) 

 

För att minska avståndet mellan ”centrala och lokala frågor”, att vid behov använda lokal kompetens 

och kunskap vid aktuella frågor inom Borås Stad. 

Delge goda exempel på kommunikation som genomförs- och fungerar lokalt – till både medborgare, 

verksamheter och lokala samarbetspartners.  

 

 

Hur/tidsplan 

- Genomföra en kartläggning om vilket stöd som behövs hos nätverksgrupperna (mars/april) 

- Genomföra en kartläggning om vilket stöd som kan erbjudas från Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen samt från Stadsledningskansliet; Kommunikation (mars/april) 

- Information och ”utbildning” i kommunikation vid gemensam träff för ansvariga inom samtliga 

nätverksgrupper (februari/mars) 

 

Därefter som en fortsatt del inom arbetet med lokala utvecklingsplaner (”konkreta fokusområden”) 

inom respektive grupp, med stöd av bland annat Borås Stads riktlinjer (”Kommunikationsplan”) 

samt vid behov av Kommunikatörsfunktionen. 

 

Uppföljning i december, i samband med att hela årets arbete redovisas 

 

http://www.boras.se/lokalsamverkan


 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 
 
Marie-Louise Bengtsson 
Handläggare 
033 357186 
 
Mikael Andersson 
Handläggare 
0766-48 78 39 

SKRIVELSE 
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Datum 
2018-12-10 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00221 1.1.6.2 
 

  

 

Årsredovisning av samarbetsuppdraget lokalt 
inflytande 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten och uttrycker stor 
tillfredsställelse med den omfattande samverkan som sker, dels inom stadens 
olika förvaltningar och dels med civilsamhället. Rapporten överlämnas till 
Kommunstyrelsen för kännedom.        

Sammanfattning  
Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget och de resultat från den kartläggning 
som genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, 
bestående av tre separata delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, 
Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. Sammantaget är 20 
grupper aktiva inom de tre delarna/ områdena. 
 
Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till 
samtliga delar och är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas 
på lokal nivå. Funktionen ”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande 
av arbetet ansvarar för helheten inom uppdraget. Generellt har arbetet fungerat 
bra under 2018 utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika utmaningar 
finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år.  
 
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2018 till stor del fortsatt att  
genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet 
som ”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala insatser.  
Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” 
och inom övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt 
under året på olika sätt. 
 
Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, 
Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året 
och har kontinuerligt rapporterats till Fritids- och folkhälsonämnden som sedan 
2017-11-07 fattat beslut om uppdragsbeskrivning med tillhörande riktlinjer. 
Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på respektive 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella 
för nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala 
samverkan på ett naturligt sätt, både inom strukturerad samverkan men även i 
vardagen.               

Bakgrund 
Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige, 
tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, 
demokratifrågor och Mötesplatser”. 
 
Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har: 
• befogenhet att sammankalla berörda nämnder 
• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 
• skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 
• formulerar mål för uppdraget 
• resultatet mäts, utvärderas och redovisas  
 
Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få 
nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra 
till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för 
kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt 
att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

Beslutsunderlag 
1. Rapporten; ”Redovisning av samarbetsuppdraget Lokalt inflytande 2018”.                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, för kännedom 
 
 

 

Ida Legnemark 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
2018-12-10 

 
 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 170 Dnr FOFN 2018-00221 1.1.6.2 

Information samt beslut om Årsredovisning av 
samarbetsuppdraget lokalt inflytande 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten och uttrycker stor 
tillfredsställelse med den omfattande samverkan som sker, dels inom stadens 
olika förvaltningar och dels med civilsamhället. Rapporten överlämnas till 
Kommunstyrelsen för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget och de resultat från den kartläggning 
som genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, 
bestående av tre separata delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, 
Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. Sammantaget är 20 
grupper aktiva inom de tre delarna/ områdena. 
 
Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till 
samtliga delar och är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas 
på lokal nivå. Funktionen ”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande 
av arbetet ansvarar för helheten inom uppdraget. Generellt har arbetet fungerat 
bra under 2018 utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika utmaningar 
finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år. 
 
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2018 till stor del fortsatt att 
genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet 
som ”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala insatser. 
Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” 
och inom övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt 
under året på olika sätt. 
 
Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, 
Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året 
och har kontinuerligt rapporterats till Fritids- och folkhälsonämnden som sedan 
2017-11-07 fattat beslut om uppdragsbeskrivning med tillhörande riktlinjer. 
Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på respektive 
bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella 
för nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala 
samverkan på ett naturligt sätt, både inom strukturerad samverkan men även i 
vardagen.  
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Sammanträdesdatum 
2018-12-10 

 
 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
Beslutsunderlag 
Rapporten; ”Redovisning av samarbetsuppdraget Lokalt inflytande 2018”  

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2018-12-17.  
    
 
Ida Legnemark (V)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-12-18. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Sammanträdesdatum 

2020-04-14 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 138 Dnr KS 2018-00905 1.1.6.2 

Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt 
inflytande 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige, 
tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, 
demokratifrågor och Mötesplatser”. Samarbetsuppdraget innebär att nämnden 
har:  

• befogenhet att sammankalla berörda nämnder  

• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång  

• skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete  

• formulerar mål för uppdraget  

• resultatet mäts, utvärderas och redovisas  

Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få 
nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra 
till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för 
kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt 
att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

Rapporten redovisar det arbete som genomförts under och vilka områden som 
prioriterats för 2019. Rapporten konstaterar också att ”samverkan kan bidra till 
att resurser nyttjas bättre, mer effektivt och utifrån de uppdrag och den 
målsättning som politiken önskar. Det kan emellanåt dock uppfattas svårt att 
veta hur resultatet blir. Detta eftersom samarbetsuppdraget till viss del är svårt 
att utvärdera/mäta då det har stor ”frihet” samt till viss del bygger på frivillig 
samverkan. Fritids-och folkhälsoförvaltningen avser att under 2019 ta fram en 
strategi för hur arbetet kan följas upp tydligare och att samarbetsuppdraget 
Lokalt inflytande ingår som en del i den verksamhetsplan som kommer att tas 
fram för hela förvaltningens arbete.”  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens skrivelse  

2. Årsredovisning av samarbetsuppdraget 

3. Bilaga – Årsredovisning av samarbetsuppdraget   



Från: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Skickat: den 17 december 2018 12:16 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Kopia: Mikael Andersson; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: Årsredovisning av samarbetsuppdraget lokalt inflytande 2018 
Bifogade filer: Beslut-201800221-FOFN-§ 170.pdf; 8. Bilaga - Årsredovisning av 

samarbetsuppdraget lokalt inflytande 2018.pdf; 8. Årsredovisning av 
samarbetsuppdraget lokalt inflytande 2018.pdf 

 
Hej, 
 
Översänder Fritids- och folkhälsonämndens beslut från 2018-12-10 § 170 avseende 
Årsredovisning av samarbetsuppdraget lokalt inflytande 2018. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad - Fritids- och folkhälsoförvaltningen - Stabsenheten 
Sturegatan 38, 503 42 Borås (Postadress: 501 80 Borås) 
Tel/mobil: 033 - 35 73 28 
boras.se 
facebook.com/fritidfolkhalsa 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur 

Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  

 
 

https://www.boras.se/pub
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Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt 

inflytande 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna        

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige, 

tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, 

demokratifrågor och Mötesplatser”. Samarbetsuppdraget innebär att nämnden 

har:  

• befogenhet att sammankalla berörda nämnder  

• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång  

• skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete  

• formulerar mål för uppdraget  

• resultatet mäts, utvärderas och redovisas  

Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få 

nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra 

till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för 

kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt 

att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

Rapporten redovisar det arbete som genomförts under och vilka områden som 

prioriterats för 2019. Rapporten konstaterar också att ”samverkan kan bidra till 

att resurser nyttjas bättre, mer effektivt och utifrån de uppdrag och den 

målsättning som politiken önskar. Det kan emellanåt dock uppfattas svårt att 

veta hur resultatet blir. Detta eftersom samarbetsuppdraget till viss del är svårt 

att utvärdera/mäta då det har stor ”frihet” samt till viss del bygger på frivillig 

samverkan. Fritids-och folkhälsoförvaltningen avser att under 2019 ta fram en 

strategi för hur arbetet kan följas upp tydligare och att samarbetsuppdraget 

Lokalt inflytande ingår som en del i den verksamhetsplan som kommer att tas 

fram för hela förvaltningens arbete.” 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens skrivelse  

2. Årsredovisning av samarbetsuppdraget 
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3. Bilaga – Årsredovisning av samarbetsuppdraget   

Beslutet expedieras till 

1. Alla nämnder 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 130 Dnr KS 2020-00217 1.1.2.25 

Anmälningsärenden  

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Sammanfattning av ärendet 

1. Säker och trygg kollektivtrafik    
Dnr 2020-00210 

 
2. Expedierat skrivelse om utbetalning av driftbidrag till Borås Stads 

Personalklubb MerKraft 
Dnr 2019-00337 

 
3. Expedierat svar från kommunalråd Anna Svalander till J.K på skrivelse 

om Bodaskolan 
Dnr 2020-00211 

 
4. Redovisning av utbildningsbidrag 2019 från Kristdemokraterna Borås 

Dnr 2020-00226 
 

5. Budget 2020:3 för Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr 2019-00037 

 
6. Protokoll från styrelsemöte för Borås kommuns Parkerings AB den 17 

februari 2020 
Dnr 2020-00031 
 

7. Protokoll från styrelsemöte för AB Bostäder i Borås den 24 februari 2020 
Dnr 2020-00031 
 

8. Fritids- och folkhälsonämnden beslut avseende Protest mot förslag till 
nedläggning av Kransmossens friluftsgård. 
Dnr 2019-01040 

 
9. Protokoll från styrelsemöte för Fristadbostäder AB den 24 februari 2020 

Dnr 2020-00031 
 
10. Inbjudan till gemensamma insatser mot langning av alkohol 2020 från 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Dnr. 2020-00227 
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Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

11. Protokoll från Centrala Pensionärsrådet 2020-01-30 
Dnr 2020-00025 

 
12. Förtydligande av gällande samverkansavtal naturbruksutbildning i Västra 

Götaland från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Dnr 2017-00794 

 
13. Finansrapport Borås Stad 2020-02-29 

Dnr 2020-00022 
 

14. Protokoll från styrelsemöte för Viskaforshem AB den 3 mars 2020 
Dnr 2020-00031 
 

15. Protokoll från styrelsemöte för Borås Elnät AB den 27 februari 2020 
Dnr 2020-00031 
 

16. Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 27 
februari 2020 
Dnr 2020-00031 
 

17. Protokoll från styrelsemöte för Akademiplatsen AB den 20 februari 2020 
Dnr 2020-00031 
 

18. Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den 11 mars 2020 
Dnr 2020-00031 
 

19. Protokoll från styrelsemöte för Borås Djurpark AB den 26 februari 2020 
Dnr 2020-00031 
 

Protokoll från styrelsemöte för AB Sandhultsbostäder den 9  mars 2020 
Dnr 2020-00031                      



Från: Rådenmark Lennart <Lennart.Radenmark@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 26 februari 2020 15:52 
Till: Kommun Ale; Kommunstyrelsen Allingsås; Bollebygd Kommunen; Borås Stad; 

Göteborg Kommunen; Göteborgs Stad Sociala resursnämnden; Härryda 
kommun; Kungälv kommun; Lerums Kommun; Marks Kommun; Mölndal 
Kommunen; Partille Kommun 2; SDF Angered; SDF Askim-Frölunda-Högsbo; 
SDF Centrum; SDF Lundby; SDF MajornaLinné; SDF Norra Hisingen; SDF Västra 
Göteborg; SDF Västra Hisingen; SDF Örgryte Härlanda; SDF Östra Göteborg; 
Svenljunga Kommunen; Kommun Tranemo; Öckerö kommun; Götene 
Kommun; Info Mariestad; Karlsborg Kommun; Kommun Gullspång; Kommun 
Lidköping; Kommunen Falköping; Kommunen Hjo; Kommunen Töreboda; 
Kommunstyrelsen Skövde; Kommunstyrelsen Tibro; Skara Kommunen; 
Tidaholm Kommunen; Kommun Ulricehamn; Vara Kommunen; Bengtsfors 
Kommun; Essunga Kommun; Färgelanda Kommunen; Herrljunga Kommun; 
Kommun Dalsed; Kommun Grästorp; Kommun Stenungsund; Kommunen Lilla 
Edet; Kommunen Mellerud; Kommunen Uddevalla; KS Diarium Tanum; Lysekil 
kommun; Munkedal kommun; Orust Kommunen; Sotenäs Kommunen; 
Strömstad Kommunen; Tjörn Kommunen; Trollhättan Kommunen; Vårgårda 
kommun; Kommun Vänersborg; Åmål kommun 

Ämne: Inbjudan till gemensamma insatser mot langning av alkohol 2020 
Bifogade filer: Insatser mot langning 2020.pdf 
 
Länsstyrelsen bjuder in kommunstyrelserna i kommunerna i Västra Götaland att delta i ett gemensamt 
med insatser mot langning av alkohol till minderåriga under 2020. 
 
Sedan ett antal år har kommunernas, Polisens, Länsstyrelsens gemensamma arbete mot langning av 
alkohol till ungdomar utvecklats till ett reguljärt arbete under hela året kopplat till riskhelgerna. 
Länsstyrelsen ansvarar för samordning av insatserna och respektive kommun ansvarar för förankring och 
lokal mobilisering. 
 
Intresserade kommuner anmäler sitt deltagande till Länsstyrelsen genom underskrift av ansvarigt 
kommunalråd senast torsdagen den 26 mars 2020. 
 
Vänliga hälsningar 
 

Lennart Rådenmark  
Länssamordnare ANDTS  
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
403 40 Göteborg  

010-22 44 529  
0736-60 52 89  
lennart.radenmark@lansstyrelsen.se  
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

 
 

mailto:lennart.radenmark@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Individ- och  
familjeomsorgsnämden år 2019

Vi har granskat Individ- och familjeomsorgsnämnden verksamhet och årsredovisning 2019. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den in-
riktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisions-
berättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad visar att det finns brister bl.a. i Individ- och fa-
miljeomsorgsnämnden när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller 
gällande hantering av avgifter. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Stadsrevisionen bedömer 
att Individ- och familjeomsorgsnämnden gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning 
och dess intentioner inom området. Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en helt 
ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen 
och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser.

Vi bedömer att Individ- och familjeomsorgsnämnden verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Individ- och familjeomsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019.

BORÅS 2020-03-16

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lennart Krok

Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Lena Brännmar 
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Individ- och familjeomsorgsnämden  2019
Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnden är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarspröv-
ning. Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den gransk-
ning av nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, 
specifika bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av 
årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i 
förekommande fall substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen 
kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 22 081 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar 
att nämnden har upprättat en buffert och en åtgärdsplan i enlighet med de instruktioner som 
anges i Kommunfullmäktiges budget. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de 
större budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott på 21 758 tkr 

för barn och ungdomsvården. De stora underskotten var interna och externa familje-
hemsplaster som redovisade ett underskott på 16 815 tkr och köp av institutionsplatser 
13-20 år som redovisade ett underskott på 15 206  tkr. Interna och externa öppen-
vårdsinsatser redovisade ett överskott på 6 983 tkr. Övrig verksamhet redovisade ett 
överskott på 5 333 tkr främst beroende på att det varit lediga tjänster under året och det 
har varit svårigheter att rekrytera personal.

• Det negativa underskottet kan också härledas till kostnader som avser köp av platser 
inom vård av vuxna som redovisade ett underskott på 6 737 tkr.

• Allmän IFO-verksamhet redovisade ett överskott på  1 438 tkr och beror främst på att 
alla tjänster inte varit tillsatta under året. Verksamheten för ensamkommande barn som 
nämnden driver åt Migrationsverket redovisade ett överskott på 1 680 tkr.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt 
nedanstående. 

1   1   1   0 – av 3 av Kommunfullmäktiges indikatorer
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Nämnden har inte uppnått målvärdena för två av de tre indikatorerna som Kommunfullmäktige 
har fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  
Målvärdet om 6,0 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 7,1 %. 
Utfallet för år 2019 har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har under året arbetat med närvarande ledarskap, personlig 
återkoppling till medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, möjlighet att byta ar-
betsuppgifter, prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, systematiskt 
arbetsmiljöarbete och med individuell uppföljning av rehabiliteringsärenden.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Målvärdet för 2019 om 11 årsarbeten uppnås inte. Nämnden redovisar ett utfall om 11,4 
årsarbetare. Utfallet för år 2019 har förbättrats i förhållande till föregående års utfall. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har haft timavlönade inom boendeverksamheten 
där krav ställs på bemanning under dygnets alla timmar.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens 
styr- och ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2019 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut och 
uppdraget redovisas inte i årsredovisningen. 

0   0   0   1 – av 1 uppdrag

Dett uppdrag som inte redovisas är: 

• Borås Stad ska utreda förutsättningar för att inrätta en stödverksamhet för kvinnor i  
prostitution. Nämnden redogör inte för uppdraget i årsredovisningen. Kommunfull-
mäktige har den 22 augusti 2019 i samband med Delårsrapport januari- april 2019  
beslutat att uppdraget överförs till Arbetslivsnämnden. 

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Förebyggande arbete och samverkan barn och unga 
Nämnden har fokuserat på tidiga insatser och utredningsarbetet tydliggör barn och ungas 
behov. Ett arbete för att öka barn och ungas delaktighet pågår. All vård som ges med stöd av 
Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn 
och ungas behov i centrum. 

Handläggarna vid myndighetsfunktionen och personalen på insatsfunktionen som har uppdrag 
kring en individ verkar tillsammans som ett team kring den enskilde för att bästa och mest effe-
ktiva vård ska kunna ges. Detta förhållningssätt eftersträvas även när en annan verksamhet eller 
huvudman finns med och bistår den enskilde. Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder 
genom socialrådgivning vid familjecentraler, samarbetssamtal, familjerådgivning, fältverksamhet 
samt stödcentrum. Verksamheten har också en barngruppsverksamhet genom Hopptornet som 
främst vänder sig till barn med separerade föräldrar. 
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Inom ramen för Borås stads arbete med “Socialt hållbart Borås” har representanter deltagit i 
olika arbetsgrupper. En enhet för det kommunala aktivitetsansvaret, KAA, kommer att startas 
upp under Arbetslivsnämnden.  Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer att bistå med 
en socialrådgivare till enheten. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen tagit fram en samverkansrutin som presenterats och implementerats 
under 2019. Arbetsgruppen har arbetat fram en så kallad LoSIP (lokal samordnad individuell 
plan), vilken upprättas när en person har behov av insatser från olika verksamheter inom Borås 
Stad. Förvaltningen har sedan tidigare ett samarbete med socialtjänst, skola, polis och fritid 
(SSPF) och ett samarbete med närvårdssamverkan genom ROS (råd och stödmöten) och Västbus. 
Det pågår ett arbete för att ta fram en samverkansrutin och samverkansformer mellan Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Hemlöshet/sociala kontrakt 
Kartläggningen över hemlöshet i Borås Stad 2019 visade att den totala hemlösheten har ökat, 
samtidigt som mängden unga i akut hemlöshet har minskat. Boendet på Badhusgatan har numera 
öppet året runt och biståndsbedömning sker först efter tio nätter. Nämnden har även startat ett 
nytt drogfritt boende under september 2019.

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2019 beslut att ändra ansvarsfördelningen och 
processen i samband med sociala bostäder. Individ- och familjeomsorgsnämnden får ansvaret 
för ansökan och utredning av behov av sociala bostäder. Arbetslivsnämnden får ansvaret för 
anskaffning av bostäder. En arbetsgrupp med representanter från de båda förvaltningarna har 
bildats för att klargöra detaljer i arbetsprocessen och göra rutiner för processen. Detta arbete 
beräknas vara klart under första kvartalet 2020.

Uppföljning av privata utförare 
Förvaltningen har tagit fram en plan för uppföljning av privata utförare med tillhörande årshjul 
och uppföljningsmall under året. Uppföljning sker genom ärendeuppföljning på individnivå, 
utöver denna uppföljning behöver de ramavtal och avtal om entreprenader som nämnden tecknar 
följas upp. Fokus på uppföljningen är de krav och överenskommelser som har preciserats i avtal 
och förfrågningsunderlag.

Uppföljning av privata utförare kan bland annat ske genom planerade besök, oanmäld tillsyn i 
verksamheten samt samrådsmöten. Som en del i uppföljningen kan, förutom uppföljningsmallar, 
bland annat verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, egenkontroller, patient- och kvalitetssäk-
erhetsberättelse samt nationella kvalitetsundersökningar komma att användas. Uppföljningen 
under våren 2020 kommer att omfatta ett avgränsat antal HVB boenden för Barn och unga samt 
Vuxen/Unga Vuxna. Vilka HVB boenden som kommer att följas upp bestäms av en arbetsgrupp 
utifrån statistik på de boenden som förvaltningen använt mer frekvent. Uppföljningarna kommer 
att sammanställas utifrån uppföljningsmallarna och en slutrapport kommer att presenteras för 
nämnden. 

Utredningstider 
Enligt 11 kap. 2 § SoL ska en utredning slutföras senast inom fyra månader. För år 2019 uppger 
förvaltningen att utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning 
inom barn och ungdom 0-20 år uppgår till ett medelvärde på 73 dagar. 
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Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att bedöma om berörda nämnders arbete med taxor och avgifter är ändamål-
senligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

I granskningen framkommer att det i de flesta nämnder inte görs systematiska analyser för att 
säkerställa att nivån på taxor och avgifter är förenlig med självkostnadsprincipen och likställighet-
sprincipen. Stadsrevisionens bedömer att granskade nämnder där brister identifierats bör se över 
sina rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa att kommunallagens principer 
efterlevs. Kommunstyrelsen bör utarbeta centrala riktlinjer som stöd för nämndernas arbete.

Det saknas till stor del dokumenterade rutiner i Borås Stad som säkerställer att alla avgifter 
faktureras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. Granskningen visar att det finns brister 
bl.a. i Individ- och familjeomsorgsnämnden när det gäller dokumentation av riktlinjer, anvis-
ningar och kontroller gällande hantering av avgifter. Stadsrevisionen bedömer att de nämnder 
där granskningen identifierat brister bör tillse att det upprättas tillräcklig dokumentation som 
beskriver samtliga processer som berör hantering av taxor och avgifter. Berörda nämnder bör 
därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer att debiteringen av taxor 
och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämn-
der bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer.

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med gransk-
ningen är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med 
lagstiftningens krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Individ- och familjeomsorgsnämnden gör olika former av avsteg 
från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika 
omfattande som de skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i för-
valtningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Individ- och famil-
jeomsorgsnämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver 
förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroende-
valda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver 
vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell 
sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och inten-
tioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. 
Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening 
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hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och 
förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i 
Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Granskning av Borås Stads samverkan med externa parter kring 
barn och unga
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring barn och unga. 
Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är ändamålsenligt. 
Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas 
så att förutsättningarna för samverkan med externa parter förbättras.  

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med 
granskningsresultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den kom-
pletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt. 

Berörda nämnder behöver säkerställa att innovativa lösningar som kan skapas inom ramen för 
samverkan med externa aktörer omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra 
riskanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden 
ska även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppfölj-
ning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också 
genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys som identifierade 18 risker. En risk bedömdes till risknivå 16 och har direkt 
åtgärd beskrivet för att hantera risken. Åtgärden har följts upp under året i Tertialrapporterna 
1 och 2. Planen för intern kontroll omfattade 12 kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment 
är avrapporterade till nämnden den 18 februari 2020. Uppföljningen av den interna kontrollen 
innehåller kortfattade analyser och åtgärder.

Nämndmöte
Nämndmöte genomfördes 2019-06-18 med Individ- och familjeomsorgsnämnden, förtroende-
valda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens 
interna kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sam-
manfattande bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsom-
råden och de fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2019. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man 
ligger att uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade 
till nämnden.  



8

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda upp-
drag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är 
samtidigt väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför 
man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av tre indika-
torer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges in-
dikatorer. Nämnden har under året inte genomfört det uppdrag man fått av Kommunfullmäktige 
då uppdraget flyttats över till annan nämnd. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 22 081 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovis-
ningen. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört 
en egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksam-
hetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens 
plan för intern kontroll för året. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort 
en uppföljning av den interna kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen 
innehåller analyser och åtgärder. 

Granskningen visar att det finns brister bl.a. i Individ- och familjeomsorgsnämnden när det 
gäller dokumentation av riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande hantering av avgifter. 
Stadsrevisionen bedömer att de nämnder där granskningen identifierat brister bör tillse att det 
upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör hantering av 
taxor och avgifter. Berörda nämnder bör därutöver upprätta tillräckliga rutiner för kontroller 
som säkerställer att debiteringen av taxor och avgifter sker, att beräkningen blir korrekt och i 
enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Varje nämnd i Borås Stad 
har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer 
som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Stadsrevisionen bedömer att Individ- och familjeomsorgsnämnden gör olika former av avsteg 
från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte lika 
omfattande som de skulle ha varit om nämnden fullt ut följt de instruktioner som anges i för-
valtningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Individ- och famil-
jeomsorgsnämnden bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess och behöver 
förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroende-
valda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver 
vidare säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell 
sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och inten-
tioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. 
Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
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beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening 
hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och 
förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i 
Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionen bedömer att Individ- och familjeomsorgsnämndens samverkan med externa 
aktörer kring barn och unga på operativ nivå till stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar 
granskningen att Borås Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsätt-
ningarna för samverkan med externa parter förbättras.  

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med 
granskningsresultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den komplet-
terar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt. Berörda nämnder behöver säkerställa 
att innovativa lösningar som kan skapas inom ramen för samverkan med externa aktörer omsätts 
till praktisk nytta för kärnverksamheten.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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Delegationsbeslut 2020-05-19  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. Socialutskott 2020-04-09 protokoll  

 

2. Socialutskott 2020-04-23 protokoll  

 

3. Socialutskott 2020-05-07 protokoll 

 

 

               

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 


