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KALLELSE/FÖREDRAGNINGLISTA 
 
 
 
Tid Tisdag den 17 oktober 2017, 14.00  
 
Plats Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
 Österlånggatan 74, plan 2, lokal Pinocchio 
  

 Sammanträdet är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som avser 
myndighetsutövning eller sekretess) 

 
Ledamöter Mats Tolfsson (S), ordförande 
 Urban Svenkvist (M), förste vice ordförande  
 Eva Axell (S), andre vice ordförande  
  Muharrem Binaku (S) 
 Ninni Dyberg (S) 
 Inger Landström (V) 
 Kristina Ramsälv Waldenström (MP) 
 Patric Cerny (L) 
  Mattias Danielsson (C) 
 Lars Lyborg (KD) 
 Leif Häggblom (SD)  
  
Ersättare Tord Andersson (S) 
 Marianne Hermansson (S) 
  Rauno Kekkonen (S) 
 Linnéa Boström (S) 
 Maria Hyllstam (MP) 
 Magnus Winblad (V) 
 Mattias Karlsson (M) 
 Britt-Marie Halldén (L) 
 Valéria Kant (KD) 
 Sven-Erik Håkansson (C) 
 Ann-Charlotte Blomqvist (SD) 
 

 

Gruppmöten  

Gruppmöten för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: 

Rödgröna  12/10 kl 17:00, Österlånggatan 74, våning 2, lokal Pinocchio 
Alliansen  12/10 kl 16:00, Österlånggatan 74, våning 2, lokal Fauna 
SD 16/10 kl 10.00, Österlånggatan 74, våning 2, lokal Bodhi 
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Sammanträdet inleds med att enhetscheferna Marianne Gunnarsson, Eva Eriksson, Sara Jönsson  
och Maria Trygg ger en verksamhetspresentation av Barn och unga myndighet 1, 2 och 3/asyl  
samt familjehem kl 14.00. 

 
Ärenden  
 
1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare. 
 Förslag till justerare: Lars Lyborg (KD) med Leif Häggblom (SD) som ersättare.  

 
2. Information från förvaltningschefen 
  
3.  Månadsuppföljning september   Bilaga 
 Dnr 2017/IFON 0094 
  

4. Förslag rörande agerande kring 18-åringar, boende och IOP  Bilaga 
 Dnr 2017/IFON0186 

 
5. Svar riktlinjer uppföljning av privata utförare av kommunal  Bilaga 

verksamhet 
Dnr 2017/IFON0167 

 
6. Sekretessärenden    Separata utskick  
 A. Nedläggning av utredning angående faderskap  
 B. Nedläggning av utredning angående faderskap  

C. Nedläggning av utredning angående faderskap 
D. Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 6 kap 8a § FB 
E. Utredning om att inge stämning ändrad vårdnad enligt 6 kap 8a § FB  
F. Överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap 8 § Föräldrabalken 
 

Anmälningsärenden  
  
Inkomna skrivelser  

1. Kommunstyrelsens beslut. Regler för koncerninköp (2017/KS0203 059) 

2. Svar på motion av Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD) och Leif Häggblom (SD): 
Åldersbestämning av ensamkommande barn - utrymme för kommunen  
att agera (2016/KS0308 139)  
 
 

Delegationsärenden 

Listor med delegationsrapport från verksamheten  

3. IFO barn och unga Familjerätten, augusti 2017  
4. IFO barn och unga Familjerätten, september 2017 

5. IFO Vuxen Myndighet, delegationsrapporter 2017-07-01 – 2017-09-30 

 
 

Övriga delegationsbeslut  
6.  Protokoll Utskott Barn och unga, 2017-09-18 
7. Protokoll Utskott Barn och unga, 2017-10-02  
8. Protokoll Utskott Vuxna – Unga Vuxna, 2017-10-09 
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Mats Tolfsson (S) 
Ordförande 
 
 
Anmäl förhinder till Margareta Jensholm, 033-35 70 73, margareta.jensholm@boras.se  
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1 Inledning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområde barn och 
familj och vuxna samt för ensamkommande barn. 

Nämnden har dessutom två av kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessen mjuka 
frågor. Samarbetsuppdragen innebär att nämnden: 

 Har befogenhet att sammankalla berörda nämnder 

 Har ansvaret att samarbetsuppdragen kommer i gång 

 Skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 

 Formulera mål för arbetet för arbetet 

 Att resultatet mäts utvärderas och redovisas 

De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i 
frågor som har gemensam karaktär. 

Övriga uppdrag från KF: 

 Utreda införande av ett stödboende för personer som har varit i missbruk. 

 Inom ramen för sitt samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter 

kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder. 

 Samordna bostäder åt de som nu är utanför bostadsmarknaden. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2016-

09 
Budget2017 

Budget 
2017-09 

Utfall 2017-
09 

Prognos 
2017 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

 -11 414 -8 547 -7 054 -11 414 0 

Politisk 
verksamh
et 

 -1 902 -1 426 -1 068 -1 902 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

 -62 111 -46 506 -42 262 -57 350 4 761 

Barn- och 
ungdoms
vård 

 -119 363 -89 477 -89 922 -125 738 -6 375 

Vård av 
vuxna 

 -63 996 -47 957 -48 900 -69 996 -6 000 

Flyktingve
rksamhet 

 0 54 0 0 0 

Övrig 
verksamh
et 

 0 0 0 0 0 

Buffert  -2 614 -1 961 0 0 2 614 

Summa  -261 400 -195 820 -189 206 -266 400 -5 000 

Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 7 614 tkr. Bufferten går in och 
täcker underskottet med 2 614 tkr, nettot blir minus 5 000 tkr. 

Underskottet består av plus 4 761 tkr allmän IFO administration, minus 6 375 tkr barn och 
ungdomsvård, minus 6 000 tkr vård av vuxna samt buffert plus 2 614 tkr. 

Utav 6 000 tkr vård av vuxna är 5 000 tkr underskott för tvång i öppenvård. I tidigare bokslut för Borås 
Stad har underskott på grund av beslut i Förvaltningsrätten om tvång i öppenvård som belastat 
verksamheten täckts och inte förts som ackumulerade resultat. Denna princip förutsatts fortsätta inom 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, kostnaderna för tvång i öppenvård som beräknas ligga runt 5 
miljoner. 

Central administration 

Central administration består av förvaltningsledning, kvalitet och utveckling, ekonomifunktion, 
personalfunktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten 
med utveckling och ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. 

Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 4 500 000 kr för inventarier i samband med flytt för Individ- 
och familjeomsorgsnämnden, till och sista september har det förbrukats 3 880 960 kr. Återstår etapp 3 i 
IFO:s flytt som genomförs i början av december. 
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Politisk nämnd  

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 50 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas klara sin budget. 

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO Administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga samt 
vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelat i tre områden på samma 
sätt som år 2016. Inom administration av myndighetsutövning är det svårt med kompetensförsörjning 
av socionomer. Kompetensförsörjning är ett branschproblem som kräver insatser inom nämnden men 
även kommunövergripande. I verksamheten är det stor personalbrist och det köps in konsulter från 
bemanningsföretag. 

Övrig verksamhet under allmän IFO administration är social jour, familjerättsverksamhet samt 
familjerådgivning. Alla dessa tre verksamheter arbetar även med andra kommuner. 

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten beräknas göra ett överskott med 4 761 tkr. 

Överskottet består av ej tillsatta tjänster under myndighet vuxen och unga vuxna under 2017 beroende 
på svårigheter att få tag på socialsekreterare med 2 961 tkr. 

Myndighet barn och familj ett överskott med 1 800 tkr, överskottet beror på statsbidrag för 
verksamhetens personalkostnader. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård består av köp av institutionsvård för barn och unga i åldern 0-20 år, 
familjehemsvård för barn och unga, öppna insatser för barn och unga samt bistånd som avser boende. 

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser. Utredningsarbetet ska utvecklas vad gäller tydliggörande av 
barn och ungas behov och öka delaktigheten hos den enskilde. All vård som ges med stöd av 
socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och 
ungas behov i centrum. Arbetsmodellen, rätt matchat stöd ska fortsatt utvecklas så att den samlade 
kompetensen inom individ- och familjeomsorgen nyttjas optimalt för att bäst matcha stöd till den 
enskilde. Samarbetet mellan myndighets- och insatsfunktionerna men också med annan verksamhet 
eller huvudman ska fortsätta att utvecklas. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. 
Handläggarna vid myndighetsfunktionen och personalen inom insatsfunktionen som har uppdrag kring 
en individ ska tillsammans verka som ett team kring den enskilde för att bästa och mest effektiva vård 
ska kunna ges. Detta förhållningssätt ska eftersträvas även när en annan verksamhet eller huvudman 
finns med och bistår den enskilde. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder genom familjerådgivning, socialrådgivning, 
samarbetssamtal, fältverksamhet samt stödcentrum. Verksamheten har också barngruppsverksamhet 
genom hopptornet som främst vänder sig till barn med separerade föräldrar. Barn och unga är också 
med i ett projekt för ökad skolnärvaro där IFO erbjuder initialt en föräldrarstödskontakt. 

Öppenvårdsinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt skede 
för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till insatser som riktar sig till en viss 
målgrupp där påtagliga problem redan visat sig. Verksamheten arbetar nu via en modell för rätt matchat 
stöd till den enskilde som innebär att socialsekreterare utreder behov och insatser matchas av en samlad 
insatsfunktion för ökad flexibilitet och bättre nyttjande av den samlande kompetensen. Verksamheten 
handhar också heldygnsinsatser genom intern familjehemsvård och hem vård och boende. 

Snittet under 2017 när det gäller antal barn och unga med heldygnsinsatser har varit 123 placeringar 
som högst 132 i juni och som lägst 115 i augusti och september. 

För personer under 20 år med öppenvård under 2017 har snittet varit 201 individer som högst 222 i 
september och som lägst 188 i januari. Ökningen beror främst på fler beslut till den interna 
öppenvården. 
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Verksamheten barn och familj beräknas göra ett underskott på 6 375 tkr. Underskottet består av plus 
4 200 tkr ej tillsatta tjänster på dialogcentrum, fält och stödverksamhet samt familjehem. Köp av 
externa platser beräknas kosta 10 575 tkr mer än budget. 

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 är det ett bättre bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. Alla 
aktörer är med samtidigt och får del av de uppgifter barnet lämnar. Verksamheten erbjuder också 
omgående barnet och dess föräldrar krisstöd och krisbearbetning. Det finns två samordnare som håller 
ihop arbetet på Barnahuset. Arbetssättet innebär att verksamheten får ett bättre underlag för 
skyddsbedömningar och en ökad kunskap om de inblandade aktörernas kompetenser. 

Verksamheten barnahus beräknas gå plus minus noll. 

Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård för vuxna med missbruksproblem, familjehemsvård för 
vuxna med missbruksproblem, öppna insatser för vuxna missbruksproblem, individuell behovsprövad 
öppenvård samt övriga öppna insatser. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer att arbeta riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Det kommer att förbättra möjligheten att nå gruppen och så småningom optimalt 
nyttja den samlade kompetensen inom individ och familjeomsorgen för att bäst matcha stöd till den 
enskilde. 

Inom verksamhetsområdet IFO vuxen hanteras övergångslägenheter och sociala kontrakt, utifrån 
biståndsbeslut, av den boende sociala enheten. Det finns jourlägenheter för målgrupperna 
relationsvåldsutsatta och barnfamiljer. Det vräkningsförebyggande arbetet samordnas av nämnden och 
är en viktig del i program mot hemlöshet. Hemlöshet är ett allt mer central problem för socialtjänsten 
och nämndens samordningsansvar är förtydligat i nämndens boendeuppdrag. 

Det finns blockhyrda lägenheter med stöd för personer med bestående psykisk och/eller fysisk ohälsa 
utifrån sitt missbruk, verksamheten finns på Kaptensgatan. Det finns även två härbärgen varav ett är 
utan biståndsbeslut Badhusgatan och med biståndsbeslut Klintesväng. Det finns även en del med 
tillfällig dygnet runt boende på Klintesväng. En dagverksamhet som vänder sig till personer med 
missbruksproblem finns också och heter Träffen. 

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

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Yxhammarsmottagningen och Cedern. Verksamheterna 
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med riskbruk, missbruk eller beroende. 
Yxhammarmottagningen arbetar även med anhöriga och barn till anhöriga med missbruk. Inom 
insatserna finns även mobila teamet och en strukturerad öppenvårdsinsats smedjan som startades upp 
under år 2016 och är ett utvecklingsområde. Smedjan erbjuder insatser som tidigare har köpts externt. 

Snittet under 2017 när det gäller antal vuxna över 20 år med heldygnsinsatser har varit 46 placeringar 
som högst 53 i januari och som lägst 39 i juli. 

För personer över 20 år med öppenvård under 2017 har snittet varit 62 individer som högst 76 i 
september och som lägst 62 i januari. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 6 000 tkr, underskottet består av 5 000 tkr tvång i 
öppenvård samt 1 000 tkr köpta platser i vård och omsorgsboende inom Vård- och äldreförvaltningen. 
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Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn. 

Verksamheten bedriver idag fem boende. Två av dessa är stödboende. För ett boenden har hyresavtalet 
nu sagts upp och beräknas avvecklas under första halvåret 2018. 

Ett stort omställningsarbete pågår inom flyktingverksamheten som en följd av beslut som fattas 
nationell och som får en direkt på verkan i verksamheten. 

Snittet under 2017 när det gäller antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser har varit 230 
placeringar som högst 257 i januari och som lägst 203 i september. 

Flyktingverksamheten kommer fortsatt att vara en förhållandevis stor andel av IFO verksamheten men 
de nationella åtgärderna kommer att göra så verksamhetens storlek kommer att minska. 

Inom verksamheten ensamkommande barn myndighetsutövning är det personalbrist och det köps in 
personal från bemanningsföretag. 

Verksamheten finansieras av Migrationsverket. 

  

  

3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2016 Budget 2017 Utfall Sep 2017 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser   190 115 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser    222 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser    203 

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2016 Budget 2017 Utfall Sep 2017 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser   90 50 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser    76 
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 Individ- och familjeomsorgsnämnd 

 

Budgetuppföljning efter september 2017 
Individ- och Familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 
helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.  

 

Förslag till beslut  
Individ- och Familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-
september 2017 med helårsprognos. 
 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Mats Tolfsson 
Ordförande 
  Anna-Lena Sellergren 
  Förvaltningschef 
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Hans Abrahamson                                      Datum Diarienr. 
Kvalitetschef 
 2017-10-17 2017/IFON0186  
  
 
 
 

Utredning och förslag om hur Borås stad skall 
agera för att göra det möjligt för ensamkom-
mande asylsökande ungdomar som fyller 18 år 
att bo kvar i Borås 
 
 

Beslut 
Att låta asylsökande 18-åringar stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes an-
sökan om asyl slutligt är avgjord  
 
att göra en skrivelse till LFF om att teckna hyresavtal avseende en fastighet på 
Södra kyrkogatan 
 
att förvaltningen fortsätter dialogen med föreningarna med målsättning att ingå en 
överenskommelse i ett IOP som innebär att de ingående föreningarna ordnar bo-
städer för en stor andel av asylsökande 18-åringar och får ett kommunbidrag för 
detta 
 

Ärende i sammanfattning 
I höständringsbudgeten har ett beslut tagits om ett tillfälligt kommunbidrag för att 
möjliggöra för kommunerna att låta ensamkommande ungdomar som fyller 18 år 
stanna i kommunen. Borås stad erhåller ca 4,2 mnkr. Möjligheten att lösa boende-
frågan för denna målgrupphar gjorts genom dels dialog med civilsamhället och dels 
genom Borås Stads egna bestånd av bostäder. Kontakter har tagits med förening-
arna Rädda barnen, Röda korset, Svenska kyrkan och Refugees Welcome. Sam-
mantaget är bedömningen att Civilsamhället har möjligheter att ta emot ett bety-
dande antal av de asylsökande 18-åringarna men inte alla och inte omedelbart. Vi 
har haft en dialog om att göra en överenskommelse med föreningarna i form av ett 
IOP ( Ideburet Offentligt Partnerskap). Det finns skäl att fortsätta dialogen och 
teckna en överenskommelse med föreningarna och kopplat till detta bevilja dem 
föreningsbidrag. 
 
Kontakter har även tagits med Lokalförsörjningsförvaltningen för att se vilka alter-
nativ de har som är möjliga för denna målgrupp. För målgruppen asylsökande där 
ett antal eventuellt kommer att lämna Borås under det närmaste året bedöms 
Saltemad campingplats vara ett bra boendealternativ. Det finns ett stort antal stu-
gor och nuvarande beläggning är ca. 50%. Förslaget är att nämnden tecknar ett 
blockhyresavtal med LFF om ett visst antal stugor från nu och fram till maj 2018. 
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Hans Abrahamson                                      Datum Diarienr. 
Kvalitetschef 
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Tillfälligt kommunbidrag för 18-åriga asylsökande 
I höständringsbudgeten har ett beslut tagits om ett tillfälligt kommunbidrag på 390 
miljoner kronor för 2017 och 195 miljoner kronor för 2018. Genom tillskottet kan 
kommunerna låta ensamkommande ungdomar som hinner fylla 18 år under asyl-
processen bo kvar i kommunen. Kommunbidraget för 2017 kommer att betalas ut 
till kommunerna under december 2017. Hur medlen ska användas är  upp till 
kommunerna att avgöra, eftersom behov och förutsättningar kan skilja sig åt mel-
lan olika kommuner. Kommunerna får behålla bidraget oavsett om ungdomen 
stannar kvar i kommunen eller inte. De medel som Borås Stad erhåller i det tillfäl-
liga kommunbidraget 2017 för att ha dessa ungdomar kvar i kommunen uppgår till 
drygt 4,2 mnkr. 
 

Nuvarande agerande avseende ensamkommande asylsö-
kande som fyller 18 år 
Fram tills Individ- och familjeomsorgsnämndens möte i september har ensam-
kommande asylsökande flyktingbarn som fyllt 18 år fått flytta till Migrationsverkets 
anläggningsboenden utifrån att det har varit ett statligt ansvar. Enligt ersättningssy-
stemet övergår ansvaret för barnet till Migrationsverket vid 18 års-dagen, men ge-
nom det tillfälliga kommunbidraget kan den unge vuxne också ges möjligheten att 
stanna kvar i Borås. För närvarande flyttas inga 18-åringar utan de bor kvar i 
samma boende som de haft fram tills 18-årsdagen. 

Omfattning av ensamkommande flyktingbarn som fyller 18 år  

Under tidsperioden 1 juli-31 december 2017 har Individ- och familjeomsorgen ca 

40 asylsökande ungdomar som fyller 18 år. De fyller år vid olika tillfällen under 

hösten. Antalet kan förändras till följd av att några får uppehållstillstånd eller ett 

slutgiltigt avslag på sin asylansökan. Under tidsperioden 1 januari – 30 juni 2018 

fyller ytterligare 18 ensamkommande flyktingbarn 18 år. Beräknat under  tidspe-

rioden 1 oktober 2017—30 juni 2018 uppgår den sammanlagd tiden som de är 

äldre än 18 år till ca 350 månader. 

 

Utöver dessa så tillkommer asylsökande som skrivs upp i ålder till över 18 år. Det 

finns för närvarande drygt 10 personer i denna målgrupp som även förväntas öka 

under hösten. Denna grupp bör inräknas i målgruppen 

 

Målgrupp 

Utgångspunkten i regeringens förslag förefaller vara ensamkommande barn som 

varit placerade i Borås stad, som rotat sig i kommunen, bedriver studier i kommu-
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nen och som fyller 18 år under pågående asylprocess. I begreppet studier räknas in 

de som går på nationellt program, språkintroduktion, förberedande studier och 

praktik. Begreppet studier kan alltså tillämpas brett och närmast likställas med pla-

nerad regelbunden daglig aktivitet. Frågan är om de som är placerade i familjehem 

på annan ort även skall räknas med. Dessa kan dock sägas tillhöra Borås och om 

det finns ett boendealternativ i Borås ges möjlighet att flytta dit. 

 

Det behöver även förtydligas under hur lång tid de skall ha möjlighet att bo kvar. 

Alternativen är fram tills Migrationsverkets beslut eller fram tills ett slutgiltigt avgö-

rande i asylprocessen vilket då inkluderar överklagandeprocessen. Förslaget är att 

de ges möjlighet att vara kvar tills deras ärende är slutligt avgjort i domstol. Efter 

en slutlig dom så dröjer det till avvisningsbeslut och planering av avresa från landet. 

Förslaget är att den unge vuxne under denna tid får flytta till Migrationsverkets an-

läggningsboenden. 

 

Det behöver klargöras vad som ska ske om den unge vuxne asylsökande avbryter 

sina studier eller missköter dessa. Vid definitivt avbrott av studier och eller inte på-

började studier är förslaget till riktlinje att dessa ska flytta till Migrationsverkets bo-

enden. 

 

Ekonomiska utgångspunkter 
Om de ensamkommande 18-åriga unga bor kvar i nuvarande boendeformer så 

räcker det tillfälliga kommunbidraget ca 2600 dygn eller ca 87 månader. Detta mot-

svarar en ekonomisk finansiering av en fjärdedel av tidsperioden. 

 

För att få kommunbidraget att finansiera boendekostnaderna för de som fyller 18 

år under den aktuella tidsperioden så får inte dygnskostanden överstiga 350 

kr/dygn eller 10 500 kr/ månad.  

 

För att inte överstiga de 4,2 mnkr behövs därför andra boendelösningar än nuva-

rande Hem för vård- och boende, stödboenden och familjehem. Det handlar då 

om boenden utan boendestöd och övriga insatser från socialtjänsten. 

 

Juridiska utgångspunkter 
Kommunen får inte ge bistånd enligt 4 kap. 1 § för sådana insatser som omfattas 

av LMA, t.ex. logi som omfattar det Migrationsverket har ansvar för att anordna. 

Någon rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § finns därför inte.  
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De ungdomar som vårdas enligt LVU och de som uppfyller förutsättningarna för 

vård enligt LVU men vårdas enligt SoL och bedöms ha stora vårdbehov faller ut-

anför Migrationsverkets ansvar att tillhandahålla logi. I dessa fall kan vård ges med 

stöd av LVU eller 4 kap. 1 § SoL och kommunen får ersättning från Staten för 

vårdkostnaden.  

 

Genom 4 kap. 2 § SoL har kommunen en befogenhet att ge bistånd om det finns 

skäl för det, även om någon rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § inte finns. Bistånd en-

ligt bestämmelsen är frivilligt. Det hindrar inte att kommunen ger bistånd även om 

en annan huvudman är ansvarig för stödinsatser, i detta fall Migrationsverket. Skäl 

för att gå utöver riktlinjerna kan vara att ge möjlighet till asylsökande 18-åringar att 

fullfölja sin gymnasieutbildning. De som för närvarande bor kvar i tidigare boen-

den beviljas bistånd grundat på denna paragraf i socialtjänstlagen. 

 

En annan möjlighet än bistånd utifrån socialtjänstlagen finns och det är att ge ett 

bidrag till en eller flera föreningar som åtar sig att tillhandahålla boende för asylsö-

kande unga vuxna. Bidrag till föreningslivet för att tillhandahålla boende för denna 

målgrupp kan ses som förenliga med kommunallagen, utifrån att de vistas i kom-

munen, kommunen haft ett särskilt ansvar för dem upp till 18 års ålder och det är 

angeläget att de får fortsätta sin integration och etablering utan avbrott i bo-

ende/skolgång.  

 

Boendealternativ 

Förvaltningen har undersökt dels möjligheten att lösa boendena genom civilsam-

hället och dels genom Borås Stads egna bestånd av bostäder. Kontakter har tagits 

med civilsamhället och mer specifikt Rädda barnen, Röda korset, Svenska kyrkan 

och Refugees Welcome för en dialog om de har möjlighet att samordna och till-

handahålla boende för målgruppen. Kontakter har även tagits med Lokalförsörj-

ningsförvaltningen för att se vilka alternativ de har som är möjliga för denna mål-

grupp. 

Civilsamhället 
Föreningarna har för avsikt att ordna fram boendelösningar för de asylsökande 18-

åringarna genom att föreningsmedlemmar blir värdfamiljer för de asylsökande eller 

genom att de upplåter en bostad till dessa.  Föreningarna önskan är att finna en 

lösning för samtliga ensamkommande asylsökande som fyller 18 år. De har gjort en 

preliminär inventering och då funnit att de har 21 -37 personer/familjer som möjli-
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gen kan tänka sig bli värdfamilj och utöver detta finns ca 20 lägenheter som skulle 

kunna upplåtas till personer ur målgruppen med stöd av en fadder/volontär. Här 

finns även en osäkerhet i och med att dessa inte har tillfrågats specifik eller fått 

klargjort vilka förhållande som gäller. Det kan bli både färre och fler. Föreningarna 

har även lägergårdar som skulle kunna användas som boende. Bedömningen är att 

den senare formen inte är lämplig som bostad när vi inte längre befinner oss i ett 

akut mottagningsskede liknande det stora antal flyktingar som kom under hösten 

2015. Sammantaget är bedömningen att Civilsamhället har möjligheter att ta emot 

ett betydande antal av de asylsökande 18-åringarna men inte alla och inte omedel-

bart. Vi har haft en dialog om  att göra en överenskommelse med föreningarna i 

form av ett IOP ( Ideburet Offentligt Partnerskap). Det finns skäl att fortsätta dia-

logen och teckna en överenskommelse med föreningarna och kopplat till detta be-

vilja dem föreningsbidrag. 

 

Borås stad kan ge ett föreningsbidrag till föreningarna som dels kan finansiera en 

samordnare och dels ge ekonomiska möjligheter för föreningarna att ge arvode och 

ersättning till värdfamiljerna. Storleken på föreningsbidraget regleras utifrån den 

andel av de asylsökande som föreningarna tar emot. Ett grundbidrag kan utgå som 

täcker samordnare och administrativa kostnader och utöver detta ett bidrag per 

asylsökande och månad. 

 

Föreningsbidraget utbetalas till en förening som hanterar utbetalningar till värdfa-

miljer och lönehantering för samordnaren. De föreningar vi haft kontakt med före-

slår att Svenska kyrkan i Borås har arbetsgivaransvaret.  

De föreningar som är tänkt att ingå i partnerskapet är följande: 

o Rädda Barnen i Borås 

o Röda Korset Borås kretsen (som svarar för samordning av all kretsar i sta-

den) 

o Pingstkyrkan i Borås 

o RFSL Borås Sjuhärad 

o Refugees Welcome Sjuhärad 

o #vistårinteut Borås 

o Idrottsförening IF Elfsborg  

o Svenska kyrkan i Borås 
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I dialogen med förvaltningen har föreningarna lämnat önskemål om stöd på olika 

sätt såsom möjlighet till tolk genom kommunen, utbildning för värdfamiljer, buss-

kort för de asylsökande samt stöd för de unga vuxna vid eventuella traumatiska kri-

ser. Ytterligare förväntningar som lämnats av föreningarna rör att socialsekreterar-

na har möjlighet att vara med vid övergåendet till ny boendeform för ungdomen. 

Dessa förslag kräver ytterligare dialog med civilsamhället innan det kan ingå i en 

överenskommelse. Förslaget är att förvaltningen fortsätter dialogen med förening-

arna med målsättning att ingå en överenskommelse i ett IOP. 

 

Boendealternativ genom Borås Stad 
Kontakter har tagits med Lokalförsörjningsförvaltning för att se vilka boendealter-

nativ som staden kan använda för målgruppen asylsökande. Utöver ensamkom-

mande asylsökande 18-åringar har Borås Stad ett uttalat ansvar att anordna bostä-

der för grupperna ensamkommande som har fått uppehållstillstånd och kommun-

placerade flyktingar som anvisats till Borås.  

 

För målgruppen asylsökande där ett antal eventuellt kommer att lämna Borås under 

det närmaste året bedöms Saltemad campingplats vara ett bra boendealternativ. 

Campingplatsen ligger förhållandevis centralt i kommunen och har goda förbindel-

ser till skolor och är nära centrum. Det finns ett stort antal stugor och nuvarande 

beläggning är ca. 50%. Stugorna ger även möjlighet till självständigt boende. För-

slaget är att nämnden tecknar ett blockhyresavtal med LFF om ett visst antal stugor 

från nu och fram till maj 2018. detta alternativ kan tas i bruk snabbt och är flexi-

belt. Ett alternativ som är ett gott alternativ för att lösa boendet för de som inte ci-

vilsamhället har möjlighet att ta emot eller inte kan ta emot omedelbart.  

 

För att lösa behovet av bostad för gruppen ensamkommande med uppehållstill-

stånd finns möjlighet för nämnden att hyra en fastighet med 10 rum på Södra Kyr-

kogatan. Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver ta beslut om en framställan 

till Lokalförsörjningsförvaltningen om att teckna hyresavtal med fastighetsägaren. 

Utöver detta finns tidigare Vård- och omsorgsboendet i Viskafors, Källhaga som 

har 20 enskilda rum och som står tomt. 

 

Mats Tolfsson 
Ordförande   Anna-Lena Sellergren  
   Förvaltningschef 
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Inledning 
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över verksamhet till 
privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana 
verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär 
att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra 
sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som 
lämnats över.

Kommunfullmäktige ska också för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter 
som bedrivs av privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild 
individ som utför en kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild 
firma, idéburen organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås 
Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med privat verksamhet avses inte ett 
hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte heller stiftelse, som 
kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller förening där kommunen 
bestämmer tillsammans med någon annan. 

Formellt överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts, 
främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem 
(LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av 
en upphandlad entreprenör och i ett valfrihetssystem.

Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t ex områdena vård 
och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och infrastruktur.  
Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är sina 
egna huvudmän och omfattas därför inte. 

I Borås Stad gäller följande riktlinjer för alla de verksamheter där kommunen upphandlar 
utförare. Eftersom det avser upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att krav på 
uppföljning och insyn inte kan få genomslag i redan gällande avtal. De krav som ställs 
kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal som ligger framåt i tiden. Arbetet 
med uppföljning och insyn kommer således att successivt införas efter hand som nya 
avtal träffas med privata utförare.

Riktlinjer för uppföljning 
av utförare av kommunal 
verksamhet
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Nämnders och styrelsers ansvar
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla utförare, såväl kommunala 
som privata, inom nämndens och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet: 

• i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter, 
• så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad och/

eller för respektive nämnd och styrelse och 
• så att stadens mål kan uppfyllas. 

Uppföljningen av utförd verksamhet kan ha olika utgångspunkter beroende på vad det 
är för verksamhet som bedrivs varför uppföljningen behöver anpassas till den specifika 
verksamheten. Detta innebär att nämnderna och styrelserna måste ta ställning till vilken/
vilka typer av uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning redan i 
förfrågningsunderlaget. I de fall där uppföljning och tillsyn är reglerat i lag styr detta 
vilka typer av uppföljning som är möjliga att göra. 

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de utförarna kvalitetsmässigt bedrivs 
i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga och relevanta. Det ska tydligt 
framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister 
i verksamheten ska hanteras. Kommunens möjligheter att besluta om sanktioner eller 
att häva ett avtal ska regleras i avtalet.

I avtalen ska också ställas krav på att utföraren ska medverka vid uppföljningen, t ex 
genom möten, anordnade besök och lämna statistik och verksamhetsmått till nämnden 
eller styrelsen eller delta i brukarenkäter. Utföraren ska också åläggas att, i förekommande 
fall, lämna nödvändiga statistikuppgifter till nationella register. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. 
Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll 
för att förutse och upptäcka avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete 
och möjliggöra allmänhetens insyn. 

Allmänhetens rätt till insyn
Varje beställande nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig information som gör 
det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till utförare. 
På samma grunder ska även de kommunala bolagen ge allmänheten insyn i verksamhet 
som de överlämnar till privata utförare. Syftet är att informationen ska göra det möjligt 
för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. 

Utförare ska kunna lämna information när kommunen begär det. Utförarens skyldighet 
att lämna uppgift begränsas till vad som är reglerat i avtal eller att som kan lämnas 
utan omfattande merarbete i förhållande till att uppnå syftet med rätten till insyn. 
Uppgiftsskyldigheten omfattar inte hel ler utlämnande som skulle strida mot lag eller 
annan författning. Den information som utföraren lämnar till Borås Stad ska inte anses 
utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

Varje nämnd och styrelse ansvarar för att på lämpligt sätt informera allmänheten om 
rätten till insyn och vilken information allmänheten kan ta del av i förhållande till 
nämndens eller styrelsens utförare. 

Uppföljning
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och 
insyn har bedrivits och resultaten av dessa. 
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Nämndens beslut  
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande och översänder 
det till Kommunstyrelsen. 
 
 

Nämndens yttrande i sammanfattning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Riktlinjer för 
uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare. Nämnden tillstyrker förslaget.  
 
Riktlinjen och bifogad checklista förklarar ansvaransvarsfördelning och allmänhetens 
rätt till insyn vid uppföljningar av privata utförare.  
 
Förslag är att riktlinjen tillämpas i samband med förvaltningarnas regelmässiga 
uppföljningar av utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av Borås Stad. Likaså 
att inför nya upphandlingar tillämpa riktlinjen och dess innehåll i förfrågningsunderlag 
och avtal. Rekommendation är att det sker ett fortsatt arbete med gemensam strategi 
och plan för uppföljningar för att förbättra och kvalitetssäkra arbetet i Borås Stad 
samt att informera Koncerninköp om riktlinjen inför nya upphandlingar.  
 
Rapportering av genomförda uppföljningar till nämnd och/eller Kommunstyrelsen 
bör ske i samband med ordinarie rapportering. Förvaltningarnas nämnder bör i god 
tid förberedas för när och hur rapportering till Kommunstyrelsen ska ske. 
 
 

Nämndens yttrande i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts möjlighet att lämna synpunkter på 
ovanstående betänkande. Individ- och familjeomsorgsnämnden har utarbetat 
yttrandet tillsammans med Arbetslivsnämnden, Vård- och äldrenämnden och Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Riktlinjen och bifogad checklista är övergripande beskriven och förklarar 
ansvaransvarsfördelning och allmänhetens rätt till insyn vid uppföljningar av privata 
utförare.  
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Utredaren lämnar förslag att Riktlinjer för uppföljning av verksamheter som utförs av privata 
utförare bör tillämpas och genomföras i samband med förvaltningarnas regelmässiga 
uppföljningar av utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av Borås Stad.  Likaså 
att inför nya upphandlingar tillämpa riktlinjen och dess innehåll i förfrågnings-
underlag och avtal. 
 
Utredaren rekommenderar att Koncerninköp blir informerade om riktlinjen då de 
ofta konsulteras vid nya upphandlingar både enligt LOU (Lagen om offentlig 
upphandling) och LOV (Lagen om valfrihetssystem). Syftet är att säkerställa att 
riktlinjen tillämpas och tydliggörs i upphandlingsförfarandet. 
 
Rapportering av genomförda uppföljningar till nämnd och/eller Kommunstyrelsen 
bör ske i samband med ordinarie rapportering. Förvaltningarnas nämnder bör i god 
tid förberedas för när och hur rapportering till Kommunstyrelsen ska ske. 
 
För att vidareutveckla och kvalitetssäkra uppföljningar i Borås Stad har 
omvärldsbevakning genomförts. Norrköpings kommun har upprättat ett 
stadsövergripande program och en plan för uppföljning för vård- och omsorg1. Syftet 
är att öka insyn och transparens gentemot allmänhet och utförare i hur uppföljning, 
kontroll och åtgärder av identifierade brister görs på ett strukturerat och systematiskt 
sätt, både i privat verksamhet och i egenregi. 
 
Inför fortsatt arbete med uppföljning i Borås Stad, både gentemot privata utförare 
och i verksamheter i Borås Stads regi, kan Norrköping kommuns arbetssätt vara ett 
förslag på hur arbetet kan systematiseras och struktureras framöver. Att upprätta ett 
program förtydligar vilken strategi Borås Stad ska ha och vad som ska uppnås i 
arbetet med uppföljningar samt hur det ska genomföras. Det torde underlätta och 
förbättra kvalitén, allmänhetens insyn och samarbetet mellan berörda professioner 
om det finns en likställighet i utförandet av uppföljningar i Borås Stad.  
 
Tillägg: 
På sid. 3, andra stycket, första meningen lämnas förslag på tillägg enligt följande: 
"Kommunfullmäktige ska också för varje mandatperiod anta riktlinjer för uppföljning 
för verksamheter som bedrivs av privata utförare." 
 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 

Det kan inte bedömmas om ärendet innebära några ekonomiska konsekvenser för 
Borås. 
 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås. 
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http://www.norrkoping.se/download/18.e2f9f8a15c0b80658c641/1497533698804/
Program+f%C3%B6r+uppf%C3%B6ljning+och+insyn+av+verksamhet+som+utf
%C3%B6rs+av+privata+utf%C3%B6rare.pdf 
 
http://www.norrkoping.se/download/18.4364b93d15c0b7026bc424e/149787908360
0/uppfoljningsplan-vard-och-omsorgstjanster2016-2017.pdf 
 

http://www.norrkoping.se/download/18.e2f9f8a15c0b80658c641/1497533698804/Program+f%C3%B6r+uppf%C3%B6ljning+och+insyn+av+verksamhet+som+utf%C3%B6rs+av+privata+utf%C3%B6rare.pdf
http://www.norrkoping.se/download/18.e2f9f8a15c0b80658c641/1497533698804/Program+f%C3%B6r+uppf%C3%B6ljning+och+insyn+av+verksamhet+som+utf%C3%B6rs+av+privata+utf%C3%B6rare.pdf
http://www.norrkoping.se/download/18.e2f9f8a15c0b80658c641/1497533698804/Program+f%C3%B6r+uppf%C3%B6ljning+och+insyn+av+verksamhet+som+utf%C3%B6rs+av+privata+utf%C3%B6rare.pdf
http://www.norrkoping.se/download/18.4364b93d15c0b7026bc424e/1497879083600/uppfoljningsplan-vard-och-omsorgstjanster2016-2017.pdf
http://www.norrkoping.se/download/18.4364b93d15c0b7026bc424e/1497879083600/uppfoljningsplan-vard-och-omsorgstjanster2016-2017.pdf
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SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
 
Mats Tolfsson 
Ordförande    

Anna-Lena Sellergren 
 Förvaltningschef 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

stadsledningskansliet@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 

Ewa Luvö, 033-35 30 40 
ewa.luvo@boras.se 
 
Iqbal Musaji, 033-35 70 05 
Iqbal.musaji@boras.se 
 

 
Sida 
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Datum 

2017-06-28 
  

  

  

 

 

 

 

Checklista för uppföljning av utförare av kommunal 
verksamhet 

 

1. Vad är det som ska följas upp?  
 

2. Varför ska vi följa upp? För att säkerställa levererad/utförd 
kvalitet/måluppfyllelse/det vi har efterfrågat plus att uppfyllandet av 
ställda krav över avtalstid ( ekonomi/teknisk kapacitet/ betalningar av 
skatter och avgifter). 

 
3. Vem ska följa upp? Nämnd/styrelse ansvarar för att förvaltning/bolag 

genomför uppföljningen! 
 

4. När ska vi följa upp? Frekvens av uppföljning ställda krav/ 
återkoppling av dessa till nämnd/styrelse. 

 
5. Hur ska det följas upp? Praktiskt tillvägagångssätt – exempel på detta 

kan vara nyckeltal, statistik, oannonserade besök, samtal etc. 
 

6. Var ska uppföljningen ske? T ex på kontoret eller på plats hos 
leverantören. (Beroende på punkt 5)  
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