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Datum 

2019-10-22 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00097 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning efter september 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för 

september 2019 med helårsprognos.         

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 

helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.                

Ärendet i sin helhet 

"[Klicka och skriv här]"  

Beslutsunderlag 

1. 1. Budgetuppföljning september 2019, Individ- och familjeomsorgsnämnden                                 

Samverkan 

Ärendet har 2019-10-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering.  

 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

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

Nämnden har dessutom två av kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessen "mjuka 
frågor". De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och 
befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

Natthärbärget Badhusgatan (Kastanjen) ska hålla öppet året runt. 

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som 
kommer att etableras i Borås. 

Arbetet med att stärka familjehemsvården ska fortsätta under 2019. 

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

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2018-

09 
Budget2019 

Budget 
2019-09 

Utfall 2019-
09 

Prognos 
2019 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

-6 600 -15 067 -11 281 -9 884 -14 267 800 

Politisk 
verksamh
et 

-1 202 -2 135 -1 600 -1 734 -2 135 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

-50 779 -72 346 -54 161 -51 664 -70 846 1 500 

Barn- och 
ungdoms
vård 

-94 820 -117 321 -84 500 -98 764 -131 289 -13 968 

Vård av 
vuxna 

-58 975 -79 093 -56 863 -59 450 -84 993 -5 900 

Flyktingve
rksamhet 

0 0 0 1 680 1 680 1 680 

Övrig 
verksamh
et 

0 0 0 0 0 0 

Buffert 0 -2 888 -2 166 0 0 2 888 

Summa -212 376 -288 850 -210 571 -219 816 -301 850 -13 000 

Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 13 000 tkr. 

Underskottet består av: 

 Central administration plus 800 tkr 

 Politisk verksamhet plus minus noll 

 Allmän IFO-Administration plus 1 500 tkr 

 Barn och ungdomsvård minus 13 968 tkr 

 Vård av vuxna minus 5 900 tkr  

 Flyktingverksamhet plus 1 680 tkr 

 Buffert plus 2 888 tkr  

 Totalsumma minus 13 000 tkr.  
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Åtgärder pågår för att minska prognostiserat underskott genom Rätt matchat stöd, samarbetsmodell 
mellan myndighet och öppenvård, där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att 
möjliggöra interna alternativ. Används även vid omprövning/uppföljning, samt avslut av vård. 
Strukturerat hemtagningsarbete innebär att öppenvårdskontakt med planering för hemgång ska finnas 
redan vid placeringstillfället. Utvecklar intensiv öppenvård för att möta behovet för att undvika 
placering eller vid hemgång. En översyn och aktivt arbete med insatsen kontaktfamilj och 
kontaktperson har resulterat i färre beslut med dessa insatser och istället involverat nätverket. 
Strategiskt arbete med tidiga insatser genom att öppna upp för begränsat antal serviceinsatser med 
möjlighet för föräldrar och barn att själv söka hjälp. Inom arbetet med Förstärkt familjehemsvård med 
ökat stöd till familjehemmen och till de placerade barnen kommer förvaltningen att ha ett alternativ till 
extern köpt familjehemsvård. Arbetar med ansvar och gränssnitt i förhållande till andra vårdgivare 
enligt gällande överenskommelser och rutiner för detta. 

Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HR-
funktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheterna med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 800 tkr beroende ej tillsatta 
tjänster under året. 

Politisk nämnd  

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

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO Administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna samt vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelat 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 med 
socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad. 

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

Sociala jouren har reviderat och tydliggjort avtalen utifrån vad som krävs för att ha en rättssäker och 
kvalitativ social jour. De kommuner som ingår förutom Borås Stad är Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Tranemo, Svenljunga, Ulricehamn, samt Vårgårda. 

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten har fått medel från Socialstyrelsen för bemanning under år 2019 med 1 978 904 kr. 

Verksamheten beräknas gå plus med 1 500 tkr beroende på att 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. Barnahus, Utväg, Ungdomsmottagning och 
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 kompetensens inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt och att stödet utformas och matchas utifrån den enskildes 
behov. 
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Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt 
skede för att minska risken för framtida psykologiska svårigheter, till omfattande insatser för individer 
där påtagliga problem redan visats sig. 

Samarbetet med annan verksamhet och annan 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 med verksamheterna fältverksamheten, stödcentrum 
för unga och Dialogcentrum. En serviceinsats, Origo finns sedan januari 2018 och riktar sig till 
föräldrar med barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. Inom 
Dialogcentrum bedrivs också barngruppsverksamhet genom Hopptornet som främst vänder sig till 
barn med separerade föräldrar. 

Verksamheten barn och familj beräknas göra ett underskott på 13 968 tkr. 

Underskottet består av: 

 Köp av externa platser minus 17 468 tkr 

De stora underskotten inom köp av externa platser finns under verksamheterna: 

 Familjehemsplaceringar internt och externt minus 10 218 tkr 

 HVB 13-20 år, minus 10 150 tkr 

 HVB 0-12 år, minus 1 800 tkr 

 Köp av öppenvårdsplatser minskar och beräknas göra ett överskott med 4 700 tkr.  

Övrig verksamhet plus 3 500 tkr för ej tillsatta tjänster. 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser under år 2019: 

 2019-09-30, 160 st 

 2019-08-31, 156 st 

 2019-07-31, 163 st  

 2019-06-30, 157 st  

 2019-05-31, 161 st 

 2019-04-30, 156 st 

 2019-03-31, 151 st 

 2019-02-28, 158 st 

 2019-01-31, 154 st.  

Snitt 201901–201909 157 st 

Jämfört med år 2018 

 2018-09-30, 144 st 

 2018-08-31, 139 st 

 2018-07-31, 135 st 

 2018-06-30, 145 st 

 2018-05-31, 144 st  

 2018-04-30, 141 st 

 2018-03-31, 148 st 

 2018-02-28, 153 st 

 2018-01-31, 148 st. 

Snitt 201801–201809 144 st. 

Snitt 2018 januari-november 144 st. 
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Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser under år 2019: 

 2019-09-30, 215 st 

 2019-08-31, 198 st 

 2019-07-31, 198 st 

 2019-06-30, 206 st 

 2019-05-31, 195 st 

 2019-04-30, 205 st 

 2019-03-31, 200 st 

 2019-02-28, 187 st 

 2019-01-31, 183 st. 

Snitt 201901–201909 199 st 

Jämfört med år 2018: 

 2019-09-30, 176 st 

 2019-08-31, 185 st 

 2019-07-31, 179 st 

 2018-06-30, 204 st 

 2018-05-31, 211 st 

 2018-04-30, 192 st 

 2018-03-31, 211 st 

 2018-02-28, 219 st 

 2018-01-31, 219 st. 

Snitt 201801–201809 200 st. 

Snitt 2018 januari-november 206 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. I Barnahus 
blir det ett bättre samlat bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. I 
verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbetet på Barnahus. 

Verksamheten Barnahus beräknas hålla budget. 

Arbetet med att stärka familjehemmen fortsätter under 2019. 

Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård och familjehemsvård för vuxna och unga vuxna med 
beroendeproblematik. Interna insatser för vuxna med missbruksproblem där verksamheterna 
Kaptensgatan, Badhusgatan, Klintesväng, Boendesocialenhet och Mobila teamet ingår. Individuellt 
behovsprövad öppenvård och serviceinsatser utifrån missbruksproblematik på Cedern och 
Yxhammarmottagningen. En öppen verksamhet för socialt utsatta på Träffen, samt den 
Vräkningsförebyggande enheten vars uppdrag gäller alla i staden som riskerar vräkning. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Det har förbättrat möjligheten att nå gruppen och så småningom kommer det att 
innebära ett bättre nyttjande av den samlade kompetensen inom individ och familjeomsorgen för att 
bäst matcha stöd till den enskilde. Den riktade myndighetsutövningen har inneburit att unga vuxna som 
tidigare inte haft insatser ifrån Socialtjänsten blivit synliggjorda vilket har ökat inflödet. 
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Inom verksamhetsområdet IFO vuxen hanteras utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt av den Boendesociala enheten. Det finns jourlägenheter för 
målgrupperna relationsvåldsutsatta och andra med biståndsbeslut socialt kontrakt ifrån 
Arbetslivsförvaltningen samt träningslägenheter för utslussning i samband med missbruksbehandling. 
Det vräkningsförebyggande arbetet samordnas av nämnden och är en viktig del i Program mot 
hemlöshet. 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. 

Det finns en verksamhet med blockhyrda lägenheter med stöd för personer med bestående psykisk 
och/eller fysisk ohälsa utifrån sitt missbruk. Det finns även akutboendeplatser på Badhusgatan med 
biståndsbeslut efter 10 nätter per månad och ett boende med biståndsbeslut och dygnet runt 
verksamhet på Klintesväng. Det finns möjlighet till kortare och längre tids boende på Klintesväng med 
syfte att skapa förutsättningar ett mer långsiktigt boende. 

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

Verksamheten arbetar med Rätt matchat stöd för boendeinsatser, som en viktig del för att minska 
behovet av externa boenden tillsammans med starten av ett nytt drogfritt boende som var ett av 
nämndens uppdrag för år 2018. Boendet kommer på grund av svårigheter att anskaffa lokaler att starta 
sommaren 2019. 

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 team och en strukturerad öppenvårdsinsats Smedjan som erbjuder insatser 
som tidigare har köpts externt. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 5 900 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 2 862 tkr (Sammanlagd kostnad 4 862 tkr), 
finns en budget på 2 000 tkr 

 Köp av platser i vård och omsorgsboende inom vård och äldreförvaltning, minus 131 tkr  

 Övriga köp av externa platser minus 4 607 tkr. Under övriga köp av externt köpta platser är det 
framförallt köp av Institutionsvård SOL. 

 Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett överskott med 1 700 tkr. 

 Överskottet beror på vakanta tjänster främst i avvaktan på att tillsätta tjänster utifrån att vi 
inväntar beslut om Mini Maria och Boendeuppdraget. 

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser under år 2019: 

 2019-09-30, 45 st 

 2019-08-31, 50 st 

 2019-07-31, 50 st 

 2019-06-30, 52 st 

 2019-05-31, 55 st 

 2019-04-30, 55 st 

 2019-03-31, 56 st 

 2019-02-28, 60 st 

 2019-01-31, 55 st. 

Snitt 201901–201909 53 st 
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Jämfört med år 2018: 

 2019-09-30, 58 st 

 2019-08-31, 60 st 

 2019-07-31, 59 st 

 2018-06-30, 66 st 

 2018-05-31, 58 st 

 2018-04-30, 61 st 

 2018-03-31, 57 st 

 2018-02-28, 55 st 

 2018-01-31, 54 st. 

Snitt 201801–201809 59 st. 

Snitt 2018 januari-november 59 st. 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser under 2019: 

 2019-09-30, 81 st 

 2019-08-31, 83 st 

 2019-07-31, 77 st 

 2019-06-30, 76 st 

 2019-05-31, 85 st 

 2019-04-30, 88 st 

 2019-03-31, 79 st 

 2019-02-28, 79 st 

 2019-01-31, 79 st. 

Snitt 201901–201909 81 st. 

Jämfört med år 2018: 

 2019-09-30, 81 st 

 2019-08-31, 78 st 

 2019-07-31, 75 st 

 2018-06-30, 74 st 

 2018-05-31, 73 st 

 2018-04-30, 75 st 

 2018-03-31, 70 st 

 2018-02-28, 72 st 

 2018-01-31, 70 st. 

Snitt 201801–201809 71 st. 

Snitt 2018 januari-november 75 st. 
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Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och finansieras av 
Migrationsverket. 

Verksamheten beräknas göra ett plus resultat med 1 680 tkr. Överskottet består av 20 % av det 
uppbokade medlen från migrationsverket för år 2018. 

Verksamheten bedriver ett stödboende. Ett fåtal platser köps externt. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har tecknat ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP 
med aktörer från civilsamhället för de ensamkommande som är över 18 år. 

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

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser under år 2019: 

 2019-09-30, 60 st 

 2019-08-31, 74 st 

 2019-07-31, 78 st 

 2019-06-30, 79 st 

 2019-05-31, 80 st 

 2019-04-30, 80 st  

 2019-03-31, 84 st 

 2019-02-28, 93 st 

 2019-01-31, 99 st. 

Snitt 201901–201909 81 st. 

Jämfört med år 2018: 

 2018-09-30, 111 st 

 2018-08-31, 118 st 

 2018-07-31, 117 st 

 2018-06-30, 127 st 

 2018-05-31, 131 st 

 2018-04-30, 143 st 

 2018-03-31, 155 st 

 2018-02-28, 154 st 

 2018-01-31, 163 st. 

Snitt 201801–201809 135 st. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Sep 2019 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser  144 145 160 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser  176 210 215 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser  111 140 60 

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Sep 2019 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser  58 67 45 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser  81 75 81 
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Uppföljning av befintlig entreprenad  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Badhusgatan 1B är ett boende för vuxna, 20 år och äldre, med psykisk ohälsa i 

kombination med missbruk. Verksamheten på Badhusgatan drivs för 

närvarande på entreprenad av Nytida AB.  

Efter att ett företag tagit över driften av en verksamhet ska beställaren följa upp 

kvaliteten. Det kan handla både om de obligatoriska krav som framgick i 

förfrågningsunderlaget och de kriterier som företaget angett i sitt anbud. Det 

har under avtalsperioden tagits fram en uppföljningsplan för att följa upp 

samtliga skallkrav i det nuvarande avtalet. Uppföljningen sker löpande.       

Ärendet i sin helhet 

Det har utifrån uppföljningsplanen funnits olika forum för att följa upp 

kvaliteten. Individ- och familjeomsorgsnämndens ansvariga verksamhetschef 

har utifrån avtalet haft regelbundna möten med Nytidas regionchef. Enhetschef 

IFO Vuxen och Nytidas verksamhetschef har haft samverkansmöten gällande 

verksamheten en gång i månaden. Vid dessa möten har det funnits möjlighet att 

bland annat säkerställa samverkansrutiner och identifiera eventuella 

kvalitetsbrister kring enskilda brukare. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden och Nytida har en god samverkan vilket 

har medfört ständiga förbättringar i verksamheten. Nytida har under tiden bytt 

chef vilket inte påverkat samarbetet negativt. Vid uppföljningsmöten, 

avstämningar eller kontakt med boendet har det inte framkommit något som 

visar på missförhållanden eller avtalsbrott. De områden som följts upp är bland 

annat bemanning, hälso- och sjukvård, lokaler, verksamhetssystem och 

dokumentation. 

Ytterligare uppföljning är dock nödvändig för att säkra verksamhetens kvalitet 

samt att Nytida följer sitt åtagande enligt förfrågningsunderlag och avtal framtill 

nästa avtal slutits. Några saker som framöver ska granskas är gränsdragning i 

samverkan, dokumentationen samt genomförandeplanernas kvalitet. Vid 

tidigare uppföljning har fokus legat på skallkraven vilket bör, i det nya avtalet, 

utökas till granskning av mervärdet i verksamheten. 

För att säkra efterlevnad av avtalet kommer en plan att upprättas för hur 

uppföljningsmöten, samverkansmöten och avstämningar ska genomföras samt 
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vilka områden som särskilt ska beröras under den tidsperiod som återstår av det 

befintliga avtalet. En struktur avseende dokumentation på dessa möten kommer 

att arbetas fram.               

 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av entreprenaden Badhusgatan 1 B – oktober 2019                                

Samverkan 

Ärendet har 2019-10-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering  

 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Uppföljning av Badhusgatan 

Badhusgatan 1B är ett boende för vuxna, 20 år och äldre, med psykisk ohälsa i 

kombination med missbruk. Verksamheten på Badhusgatan drivs för 

närvarande på entreprenad av Nytida AB.  

Efter att ett företag tagit över driften av en verksamhet ska beställaren följa upp 

kvaliteten. Det kan handla både om de obligatoriska krav som framgick i 

förfrågningsunderlaget och de kriterier som företaget angett i sitt anbud. Det 

har under avtalsperioden tagits fram en uppföljningsplan för att följa upp 

samtliga skallkrav i det nuvarande avtalet. Uppföljningen sker löpande. 

Det har utifrån uppföljningsplanen funnits olika forum för att följa upp 

kvaliteten. Individ- och familjeomsorgsnämndens ansvariga verksamhetschef 

har utifrån avtalet haft regelbundna möten med Nytidas regionchef. Enhetschef 

IFO Vuxen och Nytidas verksamhetschef har haft samverkansmöten gällande 

verksamheten en gång i månaden. Vid dessa möten har det funnits möjlighet att 

bland annat säkerställa samverkansrutiner och identifiera eventuella 

kvalitetsbrister kring enskilda brukare.  

IFO Vuxen har ansvaret för att följa upp och revidera genomförandeplaner och 

vårdplaner tillsammans med brukare och personal på Nytida. Denna 

uppföljning har emellanåt varit svår att genomföra eftersom möten missats och 

brukare inte informerats om mötet. Under driftsperioden har detta förbättrats 

och definitivt efter att ny chef på Nytida tillträtt. I uppföljningen har det förts 

en dialog kring kompetens och personaltäthet där det har funnits utrymme för 

förbättringar.  

 
Individ- och familjeomsorgsnämnden och Nytida har en god samverkan vilket 

har medfört ständiga förbättringar i verksamheten. Nytida har under tiden bytt 

chef vilket inte påverkat samarbetet negativt. Vid uppföljningsmöten, 

avstämningar eller kontakt med boendet har det inte framkommit något som 

visar på missförhållanden eller avtalsbrott. De områden som följts upp är bland 

annat bemanning, hälso- och sjukvård, lokaler, verksamhetssystem och 

dokumentation. 
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Personal och bemanning 

Krav på personalens kompetens har följts upp genom begäran av redogörelse 

av adekvat utbildning och tidigare erfarenheter. Samtliga nio anställda uppfyller 

kraven. Boendet är bemannat dygnet runt med två personal. De två platser för 

personer med komplexa behov har under avtalsperioden inte används på det 

sätt som står beskrivet i avtalet då behovet inte funnits, därav har platserna 

nyttjats som övriga platser. Jourplatsen på boendet har inte nyttjats mer än 

några få gånger under avtalsperioden och förslag är att ta bort denna i 

kommande avtal.  

 

Hälso- och sjukvård 

Borås Stads Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har regelbunden kontakt 

med Nytidas specialistsjuksköterska. Detta har medfört att Individ- och 

familjeomsorgsnämnden har insyn gällande brukarnas vårdbehov och den 

hälso- och sjukvård som bedrivs i verksamheten. Borås Stad MAS har 

genomfört tillsyn på boendet.  

 

Kvalitetssäkring 

Nämnden har följt upp utförarens fastställda processer som ska säkra 

verksamhetens kvalitet utifrån SOSFS 2011:9. Krav på kvalitetssäkring, insyn, 

uppföljning och kontroll har följts upp på verksamhetsbesök och i Nytidas 

verksamhetsberättelse finns det väl beskrivet hur kvalitetsarbetet ska gå till, 

dock inga resultat eller eventuella åtgärder. Nytidas kvalitetsavdelning gör tillsyn 

i verksamheterna en gång om året.  

 

Säkerhet 

Individ – och familjeomsorgsnämnden har begärt att Nytidas säkerhetsarbete 

för boende och personal finns väl beskrivet i deras Verksamhets- och 

kvalitetsberättelse. Utföraren har ett årshjul för att säkerställa att kvalitet, HR, 

arbetsmiljö och hälsa lyfts på APT. I uppföljningen har det framkommit att 

Nytida arbetar med dessa områden men att säkerheten inte varit helt 

tillfredställande då stödet till de boende gällande sanitära olägenheter i 

lägenheterna varit bristfällig vilket har medfört att det emellanåt varit en förhöjd 

brandrisk. Under avtalsperioden har Individ- och familjeomsorgsförvaltningens 

säkerhetssamordnare ändrat rutiner vilket medfört att man numera kan åtgärda 

larm innan larmet går till räddningstjänsten. För att utveckla brandskyddsarbetet 

kommer nämnden i nästa upphandling kravställa att boendets personal går 

Borås Stads brandutbildning. Nytida har en miljöansvarig personal som redogör 

miljömål och måluppfyllelse i den årliga verksamhetsberättelsen. 
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Fortsatt utvecklingsarbete 

Det nuvarande avtalet har delvis varit otydligt gällande ansvarsfördelning 

mellan nämnd och utförare. Detta har medfört att nämndens verksamhet 

behövt vara behjälplig med att lösa olika svårighet och reda i vissa frågor för att 

hitta tillvägagångssätt för fortsatt arbete. Nytida har emellanåt varit i behov av 

Individ- och familjeomsorgsnämndens hjälp med praktiska saker vilket kan ha 

lett till merkostnad för nämnden. Bristerna vi ser i nuvarande avtal kommer att 

åtgärdas i det kommande avtalet.  

Ytterligare uppföljning är dock nödvändig för att säkra verksamhetens kvalitet 

samt att Nytida följer sitt åtagande enligt förfrågningsunderlag och avtal framtill 

nästa avtal slutits. Några saker som framöver ska granskas är gränsdragning i 

samverkan, dokumentationen samt genomförandeplanernas kvalitet. Vid 

tidigare uppföljning har fokus legat på skallkraven vilket bör, i det nya avtalet, 

utökas till granskning av mervärdet i verksamheten. 

För att säkra efterlevnad av avtalet kommer en plan att upprättas för hur 

uppföljningsmöten, samverkansmöten och avstämningar ska genomföras samt 

vilka områden som särskilt ska beröras under den tidsperiod som återstår av det 

befintliga avtalet. En struktur avseende dokumentation på dessa möten kommer 

att arbetas fram. 

 

 

 

 

 

 

Dajana Segota 

Verksamhetsutvecklare  
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Yttrande över remiss - Borås Stads Ungdomspolitiska 

program 2020-2023 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker Borås Stads Ungdomspolitiska 
program.         

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har upprättat Borås Stads Ungdomspolitiskt program 
utifrån ett uppdrag av Kommunfullmäktige. 

Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 
25 år ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 
samhällsutvecklingen. 

Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för 
en kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås 
Stad. Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda 
möjligheter att utvecklas. Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det 
ungdomspolitiska arbetet och ska genomsyras av ungas inflytande och 
delaktighet.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att man i programmet bland 
annat lyfter fram att det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla unga, 
oavsett psykiska, fysiska, ekonomiska och sociala förutsättningar. Att vi ska 
uppmuntra ungas egna idéer, göra dem delaktiga i våra verksamheter samt 
uppmuntra ungas entreprenörskap och innovationskraft. Positivt är också att 
programmet lyfter fram vikten av praktik-, lärlings- och feriearbete då unga får 
pröva sina kunskaper som i förlängningen kan ge en vägledning till framtida 
yrkesval.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom Borås Stads 
Ungdomspolitiskt program.                     

Beslutsunderlag 

Borås Stads ungdomspolitiska program                                

Samverkan 

Ärendet har 2019-10-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Remiss: Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-

2023 

 

Remissinstanser 

1. Samtliga nämnder 

2. Samtliga kommunala bolag  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 30 oktober 

2019. Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer KS 2019-00587 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Maja Karlsson 
Handläggare 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr: xxx
Gäller för: Alla nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag
Gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Ungdomspolitiskt program 
Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska 
ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Vision Borås 2025 
Visionen Borås 2025 har som ett mål att vuxna tar ansvar för barns och ungas uppväxt och 
lärande så att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer. Om 
barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i samhället. 

Ungdomspolitiskt program 
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsätt¬ningar för en 
kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspo¬litik i Borås Stad. Alla 
barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. 

Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska 
genomsyras av ungas inflytande och delaktig¬het. Vi ska arbeta med barn och unga utifrån 
ett helhetsperspektiv där flera variabler samspelar. Att se till sammanhangen som individen 
verkar i ger bättre förutsättningar att se både individen och helheten. 

Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla unga, oavsett psykiska, fysiska, ekonomiska 
och sociala förutsättningar. Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa 
FN:s konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Varje 
nämnd ansvarar för att efterleva konventionen.

Fritid och kulturliv 
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under fritiden 
skapas nya sociala kontakter och nätverk. En meningsfull fritid har flera positiva samband, 
bland annat för ungas psykiska hälsa men även för den sociala utvecklingen.

För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar mångfald, 
kreativitet och engagemang ska vi utgå ifrån ungas faktiska behov där alla får presentera 
och utveckla sina idéer. 

Genom att ifrågasätta normer, som kan utgöra hinder för att fullt ut ta del av fritidsaktiviteter 
och kulturliv, kan vi inkludera fler i våra verksamheter. 

Vi ska säkerställa att information om olika aktiviteter finns tillgängligt i de kanaler unga 
använder. 

Vi ska uppmuntra ungas egna idéer och göra dem delaktiga i våra verksamheter. 

Hälsa och trygghet 
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk ohälsa 
har starka samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, med känslor 
av utanförskap och att vara mindre värd. Känslan av trygghet påverkar också hur vi mår; 
otrygghet går hand i hand med att vi ofta skattar vår hälsa lägre och tvärtom.  

För att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga är 
det viktigt att vi arbetar normkritiskt och för miljöer fria från mobbning och diskriminering. 
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Genom en fördjupad kunskap hos unga och personal om hur olika diskrimineringsgrunder 
tar sig i uttryck kan vi lära oss att hantera och förebygga otrygga situationer. 

Kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan gör att vi tidigt kan upptäcka vilket 
behov av stöd som finns och kan därför erbjuda tidiga insatser i olika former.

Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga utvecklar sin förmåga att uttrycka sig, samarbeta 
och tar ansvar för sitt eget liv och samhället. De skattar ofta sin hälsa högre, får lättare att 
hantera motgångar och kan utvecklas mer positivt. Delaktighet och inflytande är en rättighet 
för barn och unga och framförallt en resurs i ett demokratiskt samhälle.

För att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga krävs en god 
kunskap om barns och ungas rättigheter hos både medarbetare och de unga själva. 

Vi ska stödja ungdomars egen organisering och initiativkraft och vara lyhörda för vilket 
stöd som behövs och efterfrågas. 

Vi ska arbeta för att unga har möjlighet att delta och påverka i hela den politiska 
beslutsprocessen, från initiativ till uppföljning. Det ökar förståelse för den demokratiska 
processen. 

Utbildning och arbete 
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. 
Brist på utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Framgång i skolan bygger 
bland annat på ett tydligt pedagogiskt ledarskap, goda relationer mellan lärare och elev samt 
att lärandemiljön i skolan är trygg och stödjande för eleverna.

För att skapa förutsättningar och stödja unga in i vuxenvärlden ska unga få möjlighet att 
utvecklas och arbeta i demokratiska former. 

Vi ska arbeta för att minska skillnaden mellan upplevt och önskat inflytande samt motverka 
våld och otrygghet i skolan. 

När vi uppmuntrar ungas entreprenörskap och innovationskraft skapas goda förutsättningar 
för framtiden. Genom praktik-, lärlings- och feriearbete får unga pröva sina kunskaper och 
i förlängningen kan det ge en vägledning till framtida yrkesval.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2023 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera 
en handlingsplan till detta program. Handlingsplaner för 2019-2021 finns på respektive 
nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP – Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017.
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Yttrande över Motion: Familjecentral i Serviceort 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att upphäva tidigare yttrande och 

översända ett nytt yttrande till Kommunstyrelsen. 

Beslutar att avstyrka motionen om att verka för att starta upp en familjecentral 

på en av Borås serviceorter.         

Sammanfattning  

En motion har lämnats in till Borås Stad med ett förslag om att 
Förskolenämnden i samverkan med Individ-och familjeomsorgsnämnden 
ska verka för att starta upp ytterligare en familjecentral på en av Borås 
serviceorter. Individ- och familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra 

sig över motionen.  

 

Motionen har tidigare varit uppe i Individ- och familjeomsorgsnämnden där 

beslutet togs att motionen var besvarad.  

Detta beslut kan inte Individ- och familjeomsorgsnämnden fatta. Nämnden ska 

tillstyrka eller avstyrka motionen. Tidigare beslut upphävs därför och ett nytt 

yttrande avges. Innebörden av det tidigare yttrandet motsvaras i det nya 

yttrandet.  

 

Familjecentral är ett bra sätt att samverka kring förebyggande insatser och det 

finns ett behov av detta för alla grupper och i alla bostadsområden. Det handlar 

främst om var och när resurser ska prioriteras för denna utveckling. 

Utvecklingen i Borås har gått från två till tre och nu en fjärde familjecentral. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden verkar gärna för ytterligare 

familjecentraler och då gärna i någon serviceort. Utveckling av 

familjecentralsbaserad samverkan kräver dock omfattande investeringar i 

förberedelser, ekonomisk samverkan och lokaler. Den fjärde familjecentralen 

behöver först startas upp och effekterna följas upp under en period innan det 

finns förutsättningar att överväga ytterligare familjecentraler även om detta kan 

vara en långsiktig strategi. Nämnden avstyrker därför motionen.               

Ärendet i sin helhet 

En motion har lämnats in till Borås Stad med ett förslag om att 
Förskolenämnden i samverkan med Individ-och familjeomsorgsnämnden 
ska verka för att starta upp ytterligare en familjecentral på en av Borås 
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serviceorter. De två nämnderna Förskolenämnden och Individ- och 

familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra sig till Kommunstyrelsen 

över den inlämnade motionen. 

 

Det finns 3 familjecentraler i Borås stad som är belägna på Sjöbo, Boda och 

Norrby. Ytterligare en fjärde är på väg att startas i centrum av Borås. Samtliga i 

Borås stad har tillgång till och kan besöka och delta i verksamheterna på alla 

familjecentralerna. På familjecentralerna finns flera verksamheter under ett och 

samma tak, bland annat barnmorskemottagning, barnavårdscentral, 

socialrådgivning och öppen förskola. Det är en mötesplats där vårdnadshavare 

har möjlighet att träffa andra. Familjecentralerna drivs i samverkan mellan 

Borås stad, primärvården och Barnmorskemottagningen inom Närhälsan.  

Ett syfte för familjecentraler generellt är ofta att minska hälsoklyftorna för olika 

barn. Primärvårdens förebyggande arbete inom mödra- och barnhälsovården 

kompletteras med kommunala, sociala och pedagogiska insatser. 

Familjecentralen har en lågriskstrategi genom att mödrahälsovården möter 

gravida och barnhälsovården möter småbarnsfamiljerna. Det innebär att 

familjecentralen vänder sig till samtliga barnfamiljer och inte bara till de mest 

”riskutsatta”.  

 

I bostadsområden där det finns ett stort antal familjer som har en 

socioekonomisk påfrestning finns en stor potential för det hälsofrämjande och 

förebyggande arbetet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) konstaterade i 

en rapport under våren 2019 att öppna förskolor har en stor potential att nå 

utrikesfödda kvinnor med språkstöd och andra integrationsinsatser.  

Detta oavsett om de är organiserade inom en familjecentral eller som en separat 

verksamhet.  

 

Behov av familjecentraler eller liknande tidiga förebyggande verksamheter finns 

dock för alla grupper och i alla bostadsområden. Det handlar främst om var 

och när resurser ska prioriteras för denna utveckling. Utvecklingen i Borås har 

gått från två till tre och nu en fjärde familjecentral. Individ- och 

familjeomsorgsnämnden verkar gärna för ytterligare familjecentraler och då 

gärna i någon serviceort. Utveckling av familjecentralsbaserad samverkan kräver 

dock omfattande investeringar i förberedelser, ekonomisk samverkan och 

lokaler. Den fjärde familjecentralen behöver först startas upp och effekterna 

följas upp under en period innan det finns förutsättningar att överväga 

ytterligare familjecentraler även om detta kan vara en långsiktig strategi.  

Nämnden avstyrker motionen. 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson (SD) och Anders Alftberg 

(SD) Familjecentral i Serviceort                               
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Samverkan 

Ärendet har 2019-10-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se


 

Borås Kommunfullmäktige    
2019-05-23 

Motion: Familjecentral i Serviceort 

Familjecentralen är en hälsofrämjande arena och nära mötesplats för blivande 
föräldrar och barnfamiljer. Familjecentralen ha en viktig uppgift att ge kunskap  
och stöd till blivande föräldrar och småbarnsföräldrar. Kring barnfamiljen knyts 
flera olika  verksamheter såsom mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola 
och socialtjänst med inriktning att arbeta förebyggande. 

En grundprincip i kommunallagen är att alla medborgare ska behandlas lika. 
Landsbygd och stad har emellertid strukturella skillnader, som medför att de 
kommunala besluten får olika konsekvenser för medborgarna beroende på var i 
kommunen man har sin bostad. Ofta är utgångspunkten för beslut stadens struktur, 
vilket kan innebära att landsbygdens befolkning inte ges samma goda 
förutsättningar.  

Andelen unga är lägre på landsbygden, likaså finns det framförallt en större andel 
äldre män jämfört med staden. För att på sikt stärka landsbygdens och våra 
serviceorters framtid, är det av yttersta vikt att öka dess attraktionskraft hos våra 
barnfamiljer. För att leva upp till Kommunallagens intentioner och trygga 
landsbygdens fortlevnad, finns behov av att ytterligare utveckla den offentliga 
servicen för denna grupp. 

Kommunen har i nuläget tre familjecentraler belägna på Boda, Norrby och Sjöbo, 
vilket visar på en tydlig centralisering av dessa verksamheter, men som också starkt 
missgynnar de barnfamiljer som bor på våra mindre orter. Det är hög tid att leva 
upp till devisen Borås är större än staden. 

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta: 
  

Att Förskolenämnden i samverkan med Individ-och familjeomsorgsnämnden 
ska verka för att starta upp ytterligare en familjecentral på en av Borås 
serviceorter. 

För Sverigedemokraterna 

Leif Häggblom 

Eva Eriksson 

Anders Alftberg



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Jensholm 
Handläggare 
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Datum 

2019-10-22 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00095 1.2.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 2019-10-22  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

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

och unga"  

Kommunstyrelsens beslut 2019-09-02  § 339 

 

2. Kommunala uppdrag (val i KF enligt valberedningens förslag) September 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 192 

 

3. Program för Nationella minoriteter 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 208  

 

4. Program för ett integrerat samhälle 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 209 

 

5. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 215 

 

6. Samarbetsuppdrag boendeprocessen - Förslag till ansvarsfördelning och process 

kring sociala bostäder 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 217 

 

 

               

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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§ 339 Dnr KS 2019-00665 1.4.2.0 

Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart 
Borås - vi tar ansvar för barn och unga" 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa det strategiska inriktningsdokument och den politiska handlings-
planen för Socialt hållbart Borås- vi tar ansvar för barn och unga. Återkoppling 
av arbetet till Kommunstyrelsen mars och september 2020.    

Lägga informationen om verkställighetsplanen för Socialt hållbart Borås - vi tar 
ansvar för barn och unga till handlingarna. Kommunstyrelsen förutsätter att 
förslagen i verkställighetsplanen som längre fram kan kräva politiska beslut 
behandlas i berörda nämnder. Uppföljning på resultatet av arbetet ska åter-
rapporteras till Kommunstyrelsen en gång per halvår från berörda nämnder.   
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i september 2018 att ansöka om statsbidrag till 
Tillväxtverket för stadens långsiktiga arbete för att motverka segregation. Borås 
Stad beviljades 34,8 mnkr för en treårsperiod, anmälningsärende i Kommun-
styrelsen 2018-11-26, Dnr. 2018-00723.  

Innan Tillväxtverkets beslut begärdes en komplettering av ansökan avseende 
organisering av arbetet och dess ägarskap. Kommunstyrelsen har med an-
ledning av detta lämnat följande information till Tillväxtverket; 

 För att samordna Borås stads insatser kring dessa ansökningar och för att få en 
samlad strategi i arbetet med att minska och motverka segregation bildas en 
styrgrupp.  

Styrgruppen kommer att bestå av ett urval av Borås stads förvaltningschefer 
samt kommunchef. Kommunstyrelsen ansvarar för detta arbete och kommer 
även att vara politisk referensgrupp till styrgruppen, anmälningsärende i 
Kommunstyrelsen 2018-11-26, Dnr. 2018-00723. 

Förordningen som styr vad statsbidraget kan användas till ger Borås Stad 
möjlighet att i stor utsträckning avgöra vilka insatser som ska genomföras 
utifrån egna förutsättningar, analyser, utredningar och planer.  
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Kommunchefen har tillsatt en förvaltningsövergripande styrgrupp. I styr-
gruppen ingår bl.a. förvaltningscheferna för Förskole-, Grundskole-, Gymnasie- 
och vuxenutbildning-, Individ- och familjeomsorgs-, Fritids- och folkhälso-, 
Arbetslivs-, Sociala omsorgs- och Kulturförvaltningen tillsammans med 
kvalitetschef, chefen för centrum för kunskap och säkerhet och kom-
munikationschef på Stadsledningskansliet. Kommunchefen har gett förvalt-
ningschefen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att 
leda arbetet.  

Styrgruppen har med utgångspunkt i bl.a. i statsbidragets omfattning valt att 
fokusera på dels tidiga insatser för barn och unga dels på fördjupade analyser av 
livsvillkoren i Borås. Utifrån analyserna prövas successivt i vilken utsträckning 
ytterligare målgrupper och åtgärder kan omfattas.   

Styrgruppen har startat tre arbetsgrupper med medarbetare från berörda 
förvaltningar; 

¤Analysgrupp 

¤ Familjecentrerat arbete 

¤ Fullföljda studier 

Arbetsgrupperna har lämnat en redovisning av sitt arbete.  

Kommunchefen samt förvaltningschefen som har uppdraget att leda detta 
arbete har vid kommunalrådsberedning informerat om styrgruppens pågående 
arbete med fördjupade analyser av livsvillkoren i Borås. Detta arbete är grunden 
för innehållet i det strategiska inriktningsdokument med bifogad handlingsplan 
för Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga för 
perioden 2019 - 2021 som nu upprättats och Kommunstyrelsen föreslås 
godkänna. 

Handlingsplanen är i första hand inriktad på tidiga insatser för barn och unga 
och fördjupade analyser av livsvillkoren i Borås Stad. Planen kan efterhand 
utökas med fler målgrupper och åtgärder. Handlingsplanen består av två delar, 
en politisk del som förutsätter politisk behandling och en verkställighetsdel som 
inte kräver politisk behandling utan hanteras i förvaltningsorganisationen. 

 Kommunstyrelsen förutsätter att förslagen i verkställighetsplanen som längre 
fram kan kräva politiska beslut behandlas i berörda nämnder.  

Beslutsunderlag 

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

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

3. Rapport 3x Fullföljda studier, Analysgruppen, Familjecentrerat arbete 
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Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Fastställa det strategiska inriktningsdokument och den politiska 
handlingsplanen för Socialt hållbart Borås- vi tar ansvar för barn och unga. 
Återkoppling av arbetet till Kommunstyrelsen mars och september 2020.    
Lägga informationen om verkställighetsplanen för Socialt hållbart Borås - vi tar 
ansvar för barn och unga till handlingarna. Kommunstyrelsen förutsätter att 
förslagen i verkställighetsplanen som längre fram kan kräva politiska beslut 
behandlas i berörda nämnder. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att följande läggs till besluts-
meningen: ”Uppföljning på resultatet av arbetet ska återrapporteras till 
Kommunstyrelsen en gång per halvår från berörda nämnder” . 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Fastställa det strategiska inriktningsdokument och 
den politiska handlingsplanen för Socialt hållbart Borås- vi tar ansvar för barn 
och unga. Återkoppling av arbetet till Kommunstyrelsen mars och september 
2020, med följande tillägg under ’Handlingsplan, Verkställighetsdel’. 
 
Förslag 
”Främja språkinlärning genom ambulerande språkpedagoger i förskole-
verksamheten.” 
 
Lägga informationen om verkställighetsplanen för Socialt hållbart Borås - vi tar 
ansvar för barn och unga till handlingarna. Kommunstyrelsen förutsätter att 
förslagen i verkställighetsplanen som längre fram kan kräva politiska beslut 
behandlas i berörda nämnder, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och 
Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD) tilläggsyrkande och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill avslå 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej: vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas Exner (SD) 
och Kristian Silbvers (SD) yrkande”. 
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Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Ylva Lengberg (S), Martin Nilsson (M), 
Mohamed Farah (S), Niklas Arvidsson (KD), Therése Björklund (M), Anna 
Svalander (L), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), 
Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) samt nej av Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD). 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2: 
 
Kommunstyrelsen avslår Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) 
tilläggsyrkande. 
 
 

 

 

 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(3) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-26 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 192 Dnr KS 2019-00735 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval 

(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Lena Palmén (S), Salängsgatan 19, 504 56 Borås entledigas från sitt uppdrag 
som ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB och som ledamot i styrelsen 
för Akademiplatsen AB. 

 
Nuvarande ersättare Therése Björklund (S), Rundeln 8B, 504 32 Borås väljs till 
ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Erika Storme Martinger (S), Bredgatan 3, 504 30 Borås väljs till ersättare i 
styrelsen för BoråsBorås TME AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Erika Storme Martinger (S), Bredgatan 3, 504 30 Borås väljs till ledamot i 
styrelsen för Akademiplatsen AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Max-Åke Björkman (S), Hällegatan 26, 504 61 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt. 
 
Sven Sawatzki  (S), Lindormsgatan 46, 506 44 Borås entledigas från sitt uppdrag 
som ledamot i Servicenämnden. 
 
Nuvarande ersättaren Oskari Anundi (S), Bergsvägen 3, 513 33 Fristad väljs till 
ledamot i Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Per Alstermark (S), Landbogatan 32, 504 45 Borås väljs till ersättare i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Adam Löberg (S), Västmannagatan 11, 504 37 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Servicenämnden. 
 
Jessica Eng Strömberg (S), Fristadsvägen 53, 506 42 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Servicenämnden. 
 
Leif Andersson (S), Ribbingsgatan 22, 504 66 Borås väljs till ersättare i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Marianne Gustafsson (S), Polonäsgränd 35, 507 65 Borås väljs till ersättare i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
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Michelle Eriksson (S), Egna Hemsgatan 1 A, 515 61 Svaneholm entledigas från 
sitt uppdrag som ersättare i Lokalförsörjningsnämnden. 
 
Teddi Gelander (S), Parkgränd 13, 504 39 Borås väljs till ersättare i Lokalför-
sörjningsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Daniel Gustavsson (S), Sjöbogatan 30, 506 41 entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
Samir Karamovic (S), Furubergsliden 6, 504 41 Borås väljs till ersättare i Fritids- 
och folkhälsonämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Patric Cerny (L), Mikrogatan 13, 507 43 Borås entledigas från sitt uppdrag som 
ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 
Jon Hjärne (L), Romansgatan 2, 504 71 Borås väljs till ledamot i Individ- och 
familjeomsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Irene Gimmersta (L), Salmeniigatan 10, 504 57 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden. 
 
Patric Cerny (L), Mikrogatan 13, 507 43 Borås väljs till ersättare i 
Arbetslivsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Soroush Rezai (L), Lars Kaggsgatan 69, 504 42 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot i Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Catherine Tynes Kjellbergh (L), Valthornsgatan 35, 504 70 Borås väljs till 
ledamot i Miljö- och konsumentnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Morgan Hjalmarsson (L), Lorensbergsgatan 6, 504 30 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Borås Idrottshistoriska Sällskap. 
  
Ronny Svensson (L), Kristinebergsgatan 8, 504 41 Borås väljs till ersättare i 
Borås Idrottshistoriska Sällskap till och med den 31 december 2022. 
 
Pirita Isegran (M), Ögärdsvägen 12, 515 32 Viskafors entledigas från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt. 
 
Jonathan Wennerlund (M), Riddarebo Svensbacken, 504 93 Borås entledigas 
från sitt uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden. 
 
Georg Guldstrand (M), Skänstad Katrinekullen 2, 516 91 Dalsjöfors väljs till 
ersättare i Arbetslivsnämnden till och med den 31 december 2022. 
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Viktor Söderström (M), Tingsgatan 11, 504 45 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot i Servicenämnden. 
 
Hasse Ikävalko (M), Härnagatan 13, 507 45 Borås väljs till ledamot i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Marcus Banér (M), Bäckaströmsgatan 6A, 504 57 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Förskolenämnden. 
 
Daniel Nikolov (M), Trandaredsgatan 21, 507 62 Borås väljs till ersättare i 
Förskolenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Carin Brandt (M), Norrby Tvärgata 35, 504 37 Borås väljs till ersättare i 
Kulturnämnden till och med 31 december 2022. 
 
Caroline Hansson (KD), Alidebergsgatan 25, 506 31 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Förskolenämnden. 
 
Helena Ishizaki (KD), Hillaredsgatan 23, 507 61 Borås väljs till ersättare i 
Förskolenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Åke Ekvad (KD), Riddargränd 8, 506 39 Borås entledigas från sitt uppdrag som 
ledamot i Grundskolenämnden. 
 
Nuvarande ersättare Anette Arvidsson (KD), Västerlånggatan 24, 506 30 Borås 
väljs till ledamot i Grundskolenämnden till och med den 31 december 2022.     
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Program för nationella 
minoriteter
Borås Stads vision
2025 är Borås staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. 
I Borås Stad är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. I Borås 
finns samspel och mångfald. Här finns lika möjligheter för alla människor.

I det här programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och 
vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås Stad ska arbeta för 
att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga i och ha inflytande över 
stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan 
bidra till att de nationella minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara 
den de är och leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de nationella 
minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och bevaras.

Bakgrund
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddish, romani chib, samiska, finska 
samt meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varieteter som kan skilja sig 
mer eller mindre åt. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under 
flera hundra år och har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet 
och identitet och en egen religiös, språklig och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja 
att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna har förutom status som nationell minoritet 
även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt juridiskt 
skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och diskriminering mot de nationella 
minoriteterna är ett arv vi måste göra upp med.

Sveriges minoritetspolitik
I grunden handlar den svenska minoritetspolitiken om mänskliga rättigheter och om allas 
lika värde. Minoritetspolitikens syfte är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att 
stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska minoritetsspråken så 
att de hålls levande.

Lagstiftning
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka 
de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter 
för kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella 
minoriteter i hela landet. För att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen beslutat 
om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk1 . Lagförslagen 
trädde i kraft den 1 januari 2019.

1  SFS 2018:1367
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Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås Stad tillhör 
förvaltningsområde för finska vilket medför specifika rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten.

Självidentifikationsprincipen
Det är varje enskild individ som själv avgör om han eller hon anser sig tillhöra en eller flera 
nationella minoriteter. Eftersom tillhörigheten baseras på självidentifikation kan samhället 
inte ställa krav på att någon ska styrka sin tillhörighet till en eller flera nationella minoriteter.

De nationella minoriteterna i Borås 
I Borås Stad finns samtliga fem nationella minoriteter representerade i varierande 
omfattning. Då det inte är tillåtet att föra statistik som grundar sig på människors etniska 
tillhörighet eller språk går det inte att exakt säga hur många personer från respektive 
nationell minoritet som finns i Borås.

Så här ska Borås stad tillgodose de nationella  
minoriteternas rättigheter 
Organisation och ansvar
Borås Stad ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. 
Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de 
nationella minoriteternas rättigheter. Minoritetslagstiftningen omfattar också alla så kallade 
förvaltningsmyndigheter vilket innebär att de utav kommunens nämnder, förvaltningar och 
bolag som berörs av lagstiftningen ska arbeta för de nationella minoriteternas rättigheter. 
Målen för nationella minoriteter ska genomsyra verksamheten.

Information
En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna får information om sina rättigheter. 
Borås Stad har som målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som 
tillhörande någon av de nationella minoriteterna, ska ha kunskap om sina rättigheter 
enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Borås Stad ska informera minoriteterna om sina rättigheter. Information ska lämnas 
generellt om den gällande lagstiftningen och specifikt kring de berörda områdena 
utbildning, äldreomsorg och kultur. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att 
verksamhetsspecifik information lämnas till de nationella minoriteterna.

Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga kontakter och via webben. 
Information ska om möjligt lämnas även på minoritetsspråken.

Samråd
En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. 
De nationella minoriteterna ska ges tillgång till olika nationella, regionala och lokala dialog-
forum på likvärdiga villkor som majoritetsföreträdare. Samråd ska i detta sammanhang 
tolkas som att det ska föras dialog mellan myndigheter på olika nivåer och de nationella 
minoriteterna. Det är av vikt att förtydliga att då man i lagen inte längre använder 
”representanter för nationella minoriteter” innebär detta att samråd ska hållas inte bara 
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med föreningar utan även med enskilda individer eller grupper som exempelvis föräldrar 
till barn i skolan. Likaså ska samråd med barn och unga ha ett särskilt fokus och anpassas 
efter barnens och de ungas behov. Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges 
reellt inflytande över frågor som berör dem. Borås Stad ska även samråda med de nationella 
minoriteterna kring övergripande och strategiskt minoritetsarbete. Det är varje berörd 
verksamhet som samråder med de nationella minoriteterna och tillsammans anpassar 
formerna för samrådet. För att de nationella minoriteternas synpunkter verkligen ska 
kunna beaktas i myndigheternas beslutsfattande bör samrådet påbörjas i ett skede där det 
fortfarande är möjligt att påverka ett kommande beslut.

Kärnområden 
Revitalisering av minoritetsspråken 
Språkrevitalisering handlar om att hindra ett språks tillbakagång eller att återuppliva ett 
språk som nästan ingen talar längre. De nationella minoritetsspråken, som är en del av 
det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk. 
En nyckelfaktor för att minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur är att 
individerna har tillgång till och kunskap om sitt språk. Genom aktiva revitaliseringsinsatser 
kan de åter bli levande språk som används och utvecklas. Avgörande för en framgångsrik 
språkrevitalisering är att barnen ges möjlighet att lära sig minoritetsspråken. Utan ett aktivt 
engagemang från minoriteterna själva kan ingen språkrevitalisering ske. Borås Stad ska 
stödja och lyfta minoriteternas egna engagemang genom insatser för språkrevitalisering. 

Borås Stad ska stödja språkrevitalisering bland annat genom att: 

• erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråken 

• erbjuda stöd i utvecklingen av det nationella minoritetsspråket i förskolan

• lämna information om minoritetslagstiftningen och minoriteternas rättigheter 
på minoritetsspråken utöver det svenska språket

• tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråken på stadens bibliotek

Förskola
Enligt läroplanen för förskolan2  ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet 
i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande 
verksamhet.

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 
särskilt främjas och detta bör göras i samråd med både barnen och vårdnadshavaren. Barns 
och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska understödjas 
och formerna för detta anpassas till deras förutsättningar.

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska och som hör till de 
nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens 
behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med 
mera kan vara viktiga komplement men ska inte ersätta förskolepersonal med språk- och 
kulturkompetens. Det gäller i samtliga förskolor. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång 
och resurs för förskolan i detta avseende. Borås Stad har som finskt förvaltningsområde 
en utökad skyldighet att särskilt tillfråga vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats 
för sitt barn om de önskar plats i förskola på finska.

2  LPFÖ 2018



Grundskola
Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla och använda 
sitt minoritetsspråk. Det allmänna ska här ta ett särskilt ansvar för att skydda och främja 
minoritetsspråken. Modersmålsundervisningen är en viktig del i språkrevitaliseringen. 

Modersmålsundervisning ska erbjudas för elever som begär det även om språket inte 
är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Skolan har ett utökat ansvar att erbjuda 
modersmålsundervisning till elev som är berättigad till undervisning på något av 
minoritetsspråken. Det räcker att en elev i kommunen önskar undervisning på modersmålet. 
Grundläggande kunskaper i modersmålet för nationella minoriteter kan heller inte längre 
krävas. 

Som en konsekvens av ovanstående skall Borås Stad i sina rekryteringsprocesser särskilt 
framhålla flerspråkighet som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk.
Andra lösningar kan vara fortbildning av personal, kompletterande utbildningar och övriga 
insatser såsom till exempel fjärrundervisning för att möjliggöra revitalisering av dessa språk.

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 
särskilt främjas och detta bör göras i samråd med både barnen och vårdnadshavaren. Barns 
och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska understödjas 
och formerna för detta anpassas till deras förutsättningar.

Gymnasieskola
Elever har rätt till undervisning i jiddisch, finska, meänkieli, romani chib eller samiska 
även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 
Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska anordnas även om endast en elev önskar 
det. 
Eleven behöver dock ha goda kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning 
i kurserna i modersmål. Det blir därför viktigt att språkkedjan från förskoleverksamhet 
till och med grundskolans sista år inte bryts utan hålls levande.

Alla elever ska ha kunskap om de nationella minoriteternas kultur, 
språk, religion och historia 

Enligt läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan ska varje elev ha kunskap om de 
nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Detta gäller alla barn och 
unga i skolan, oavsett om man tillhör någon av de nationella minoriteterna eller inte.

Äldreomsorg 
Enligt den stärkta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har regeringen 
tagit beslut om att kommunerna ska erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk, helt eller till 
”väsentlig” del, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detta 
gäller numera även jiddisch och romani chib. Förenat med detta beslut ska kommunerna 
även verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i det/de minoritetsspråk 
där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor. Där det finns behov ska Borås 
Stad eftersträva att rekrytera personal som behärskar minoritetsspråken och besitter 
kulturella kunskaper, samt i sina rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet 
och kulturkännedom som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk och 
dess kulturer. 
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Andra lösningar kan vara fortbildning av personal och/eller kompletterande utbildningar. 
Det är också kommunens skyldighet att informera den som ansöker om bistånd inom ramen 
för äldreomsorgen om möjligheterna till äldreomsorg på minoritetsspråk. De äldres behov 
av att upprätthålla sin kulturella identitet ska särskilt beaktas. Många av de som idag tillhör 
gruppen av seniorer och som tillhör någon av de nationella minoriteterna, bär på trauman 
och/eller har varit extra utsatta. Det är inte ovanligt att sådana minnen åter väcks till liv 
när man blir äldre. En förståelse och kunskap om de nationella minoriteternas historia 
är därför extra viktig hos den personal som arbetar med denna målgrupp. Kunskap om 
traditioner, högtider, mat, litteratur med mera är också viktig. Kultur- och språkkunskap 
medför en ökad trygghet för individen. 

Kultur 
Det är de allmännas skyldighet att skydda och främja utvecklingen och upprätthållandet 
av de nationella minoriteternas kulturella identitet. Särskilt ska barns utveckling av en 
kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket främjas och de äldres 
behov av att upprätthålla sin kulturella identitet säkerställas. Borås Stad ska därmed inom 
sina verksamheter arbeta för att främja de nationella minoriteternas språk och kultur.

Borås Stad ska också på andra sätt inom sina verksamheter verka för att synliggöra och 
bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås.
Särskilt ansvar inom detta område har Kulturnämnden med sina bibliotek att synliggöra 
och bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås samt förstärka sitt utbud 
av litteratur, tidskrifter och annan media på de nationella minoritetsspråken och om de 
nationella minoriteterna. Biblioteken har en egen lagstiftning som också den lyfter deras 
uppdrag gentemot de nationella minoriteterna.
Stadens kulturliv ska vara en angelägenhet för alla, och därigenom spegla och inkludera 
de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.
Stadens egna kulturinstitutioner ska spegla de nationella minoritetsspråken samt de 
nationella minoriteternas historia och kultur.

Finskt förvaltningsområde
I Borås bor det närmare 14 000 invånare (2017) med sverigefinsk bakgrund. Borås Stad 
valde att frivilligt ansluta sig till det finska förvaltningsområdet år 2010. Att en kommun 
ingår i det finska förvaltningsområdet innebär förstärkta rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten i staden, och dessa rättigheter regleras i Lag om nationella minoriteter. Borås 
stad mottar ett statsbidrag som ska täcka de extra utgifter som skyldigheterna enligt lagen 
för med sig. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt och 
skriftligt på det förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma språk, och i övrigt 
ska kommunen sträva efter att anställa personal med kunskaper i språket. Kommunen ska 
erbjuda samtliga personer som söker förskoleplats och äldreomsorg plats i en verksamhet som 
bedrivs helt eller till väsentlig del på det förvaltade språket. Dessutom ska äldreomsorgen se 
till att de äldre har möjlighet att behålla sin kulturella identitet. En förvaltningskommun 
bedriver samråd med den aktuella minoriteten i frågor som rör dem. 

När en kommun ansluter sig till ett förvaltningsområde gör även länets landsting/
region det. Kommun såväl som landsting får ett statsbidrag för merkostnader. Att 
ansluta sig till Förvaltningsområde innebär att man höjer ambitionsnivån. Borås Stad 
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bedriver minoritetsservice, dit sverigefinska invånare kan vända sig för att få hjälp 
med kommunärenden på finska. I de fall ett ärende ligger på en annan myndighet kan 
minoritetsservicen vara behjälplig med att rådge, hänvisa samt arbeta för att individen 
får den hjälp den har rätt till från berörd myndighet. Borås Stad bedriver återkommande 
samråd med den sverigefinska minoriteten i olika former, baserat på de behov som finns. 
Syftet med samråden är att den sverigefinska minoriteten ska få möjlighet att föra en dialog 
med Borås Stad i frågor som rör dem. Frågor och synpunkter som lyfts i dessa sammanhang 
förs vidare i Borås Stads organisation enligt den framtagna modellen. 

Borås Stad erbjuder alla vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i 
en förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentligt del på finska. Dock ska 
strävansmålet vara att verksamheten bedrivs helt på finska. Likaså erbjuds alla som ansöker 
om äldreomsorg verksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på finska. Borås Stad 
strävar efter att kunna erbjuda öppen förskoleverksamhet på finska. Borås Stad strävar 
även efter att kunna erbjuda öppen fritidsverksamhet på finska.

Strategi för romsk inkludering 2012 – 2032
Den 16 februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 
under 2012 – 2032. Strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller 
för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
Det övergripande målet för strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga 
möjligheter i livet som den som är ickerom. 

Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera verksamhetsområden: 

• Utbildning

• Arbete 

• Bostad 

• Hälsa, social omsorg och trygghet 

• Kultur och språk 

• Civilsamhällets organisering. 

Borås Stad har sökt och blivit beviljat bidrag för att utveckla arbetet med romsk inkludering 
och har därmed uttryckt en vilja att arbeta särskilt med strategin för romsk inkludering 
2012 – 2032.

Borås Stad ska aktivt arbeta med att följa regeringens strategi för romsk inkludering 2012 
– 2032 samt de lagar och planer som berör romernas rättigheter. 
Borås Stad bedriver minoritetsservice där romer kan få hjälp och stöd som en viktig del av 
Brobyggarverksamheten. Brobyggarens roll handlar om att bygga upp förtroendet mellan 
myndigheter och individen, att minska förtroendeklyftan genom olika stödfunktioner. 
En grundpelare i arbetet med romsk inkludering bygger på ett fungerande samråd 
där alla romska grupper finns representerade och en strävan efter en jämn ålders- och 
könsfördelning. Samråd hålls regelbundet. 
Arbetslivsnämnden ansvarar för samordning av allt arbete som rör Romsk inkludering i 
Borås Stad. 
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Uppföljning och revidering 
Med detta övergripande program som grund ska Arbetslivsnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden i samråd med respektive nationell minoritet ta 
fram aktivitetsplaner för minoritetsgrupperna, alternativt göra ett tillägg i redan existerande 
aktivitetsplaner som specifikt rör de nationella minoriteterna. Hur samrådsförfarandet 
går till får respektive verksamhet tillsammans med berörda nationella minoriteter själva 
forma. Aktivitetsplanerna ska, utifrån den nationella minoritetslagstiftningen, definiera 
minoritetens behov och önskemål samt beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som ska 
genomföras och ansvar för dessa. Aktivitetsplanen kan vara ett- eller flerårig allt utifrån 
behov. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp arbetet kring nationella minoriteter 
samt lämna förslag på ett reviderat program vart fjärde år.
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§ 208 Dnr KS 2019-00508 1.1.2.1 

Program för Nationella minoriteter 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 130, sid B 2557) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 

Kommunfullmäktige fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till 
och med 2023.            
 

Reservation 
Mot besluter reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Per Månsson (M), Lovisa 
Gustafsson (M), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund 
(M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Jonas 
Garmarp (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M) 
till förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för sitt 
yrkande. 
 

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 318 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till 
och med 2023            
 

Reservationer   
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, att 
Kommunstyrelsen föreslår  Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige 
fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till och med 2023 med 
följande texttillägg under rubriken ”Finskt förvaltningsområde”: 
”Borås Stad ska dessutom kunna ge undervisning i grundskolan på finska till 
dem som efterfrågar det, i enlighet med vad Borås Stad förbundit sig till som 
finskt förvaltningsområde.  
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Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige fastställer den reviderade 
versionen för Program för nationella minoriteter att gälla till och med 2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige tagit fram ett 
förslag på Program för nationella minoriteter som ska gälla hela staden. 

Programmet beskriver hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, 
utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås 
Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara 
delaktiga i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla 
andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan bidra till att de nationella 
minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara den de är och 
leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de nationella 
minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och 
bevaras.  

Beslutsunderlag 

1. Arbetslivsnämndens beslut och Program för nationella minoriteter 

2. Remissammanställning  

 

Yrkanden 
Mattias Danielsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
och dels till  Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Ordföranden tillkännager att Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i 
huvudomröstningen. 
 

Propositionsordning 
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För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och dels till  Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering 
begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen röstar ja, 
den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att  
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är motförslag i 
huvudomröstningen”. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 5. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 20 röster mot 11, 42 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är 
motförslag i huvudomröstningen. 
 

Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen”. 
 

Omröstning 
Omröstning se bilagd voteringslista nr 6. 
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§ 209 Dnr KS 2018-00893 1.1.2.1 

Program för ett integrerat samhälle 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 131, sid B 2600) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 
 
Program för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 2023.           
 

Reservation 
Mot besluter reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Per Månsson (M), Lovisa 
Gustafsson (M), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund 
(M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Jonas 
Garmarp (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M) 
till förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för sitt 
yrkande. 
 

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 319 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Program för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 2023. 
 

Reservationer   
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga.  
 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att årligen följa upp hur 
samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar utifrån sina 
respektive ansvarsområden i Program för ett integrerat samhälle. 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige och utifrån 
resultaten av uppföljningarna tagit fram ett reviderat förslag på som ska gälla 
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hela staden. Förslaget på reviderat program har remitterats till samtliga nämnder 
och styrelser. 

 
Programmet beskriver hur Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som 
värnar mänskliga rättigheter och människors lika värde, som tillåter alla 
boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt eget liv, 
så länge svenska lagar och regler följs. Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett 
interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i 
möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella 
grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och 
finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta 
kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. 
 

Beslutsunderlag 
1. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle  
2. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle 
 

Yrkanden 
Ida Legnemark (V), Anne-Marie Ekström (L), Stefan Lindborg (V), Mattias 
Danielsson (C) och Marie Samuelsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemo-
kraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i Kom-
munstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kom-
munstyrelsen och finner förstnämnda förstnämnd proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Ordföranden tillkännager att Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i 
huvudomröstningen. 
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Propositionsordning 
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat 
att  Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är motförslag i  
huvudomröstningen”. 
 

Omröstning 
Omröstning se bilagd voteringslista nr 7. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 20 röster mot 11, 42 avstår: 

Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är 
motförslag i huvudomröstningen. 

 

Huvudomröstning 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns; ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaternas och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 

Omröstning 
Omröstning se bilagd voteringslista 8. 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 15 januari 2015, reviderat XX 2019
För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och 
människors lika värde, som tillåter alla boråsare oavsett bakgrund och hur länge man 
levt i staden att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas 
att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle.  
Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till 
att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem.  
Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former.

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag 
är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Av kommunens invånare 
är ca 25 procent födda utomlands alternativt boråsare födda i Sverige vars båda föräldrar 
är födda utomlands. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung eller religion, och 
vill säkerställa en god mottagning och integration. 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. 
Detta skapas bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på 
arbetsplatser och i föreningslivet. 

Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den 
egna specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell 
kompetens, normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa 
frågor ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är 
Arbetslivsnämndens ”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum 
som används inom kommunen för att sprida information om integrationsarbete från 
egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida information om integrationsarbete till 
egna förvaltningen/bolaget. Representanter i integrationsnätverket har även till uppgift 
att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna förvaltningen/egna bolaget. 

De ideella och idéburna organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, där det 
är möjligt ska Borås Stad samverka. Staden ska dessutom samverka med andra kommuner, 
myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som underlättar arbetet 
med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan kan öka både kvalitet 
och effektivitet i integrationsarbetet. 

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, förvaltningar, styrelser och 
kommunala bolag.  Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör 
genomsyra allt arbete. 

Insatser som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet 
och vissa uppföljningar framgår där.
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Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 
försörjning, genom anställning eller eget företagande. 

Borås Stad ska vara ett föredöme med att se flerspråkighet och interkulturell kunskap 
som en merit vid rekrytering. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få 
praktik, som ger språkträning och värdefull arbetslivserfarenhet. 

Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom 
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar 
kontaktnät i samhället.

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är 
utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på 
socialt ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända 
att få chans till praktik, som kan leda till arbete i näringslivet.

Boende
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden 
ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer 
och prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt 
blandat. Ett särskilt ansvar har de allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Det är särskilt 
viktigt att möjliggöra tillgången på bostäder i de yttre delarna i kommunen för våra 
nyanlända boråsare.  

Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion 
ska kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt.  Borås Stad ska stödja nätverk och 
föreningar som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.

Utbildning
Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla barn och unga får lika möjligheter till en god uppväxt 
och utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i 
övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas 
även i skolans arbete med interkulturella frågor.

Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn 
socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor. 

Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande 
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås 
Stad samverka inom Sjuhärad. 

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället 
i vid bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända 
och samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa 



Borås Stad  |  Program för ett integrerat samhälle            5

att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och 
ha inflytande i kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. 
Mötesplatser i olika bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, 
service, stöd och delaktighet för medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, 
delaktighet och jämställdhet är en förutsättning för att inkludera alla ungdomar. 

Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att 
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer 
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås 
Stad ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten 
med invandrarföreningar, vilket sker i Dialogmöte och Integrationsråd, samt med föreningar 
som arbetar med integration. 

Trygghet
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. 
Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället 
och rättvist behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får 
man god kännedom om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter alla invånare har. 
Det ska vara enkelt och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov 
och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger 
kontaktnät och kontakt med föreningslivet. Staden arbetar aktivt för att motverka våld 
och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och familjer. De allmännyttiga 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Genom 
Överenskommelsen som Fritid- och folkhälsonämnden ansvarar för, tar staden tillvara de 
idéburna organisationernas initiativ och engagemang som de kan erbjuda för en tryggare 
närmiljö. Borås stads olika nämnder, tar även vara på att utveckla samarbetet med de 
idéburna genom IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) överenskommelser.

Fritid- och folkhälsonämnden samordnar arbetet med Borås rent och snyggt, som är ett 
samarbete med flera förvaltningar och bolag, för rena och snygga utemiljöer och mot 
nedskräpning.

Staden genomför särskilda insatser i områden som definierats som särskilt utsatta, där 
det långsiktiga målet är att bryta segregation, och att tryggheten inte ska skilja sig från 
andra bostadsområden. Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda 
behov, ska i möjligaste mån få hjälp på modersmål.

Staden lägger också stor vikt vid att motverka alla former av våldsbejakande 
extremism.

Folkhälsa
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade 
insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa 
och social hållbarhet.

Borås Stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har 
trauman som behöver bearbetas och Borås Stad ska ge god samhällsorientering och 
vägledning, för att de nyanlända ska förstå det svenska sjukvårdsystemet. Information 
och kunskap om var man skall vända sig, för att få tillgång till primärvård och 
specialistvård inom Västra Götalandsregionen, som har ansvaret för sjukvård och 
rehabilitering. 

Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.  



Kultur
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat 
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt 
möjligheten att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Inte minst 
är biblioteken i våra stadsdelar viktiga i detta arbete, och samarbete med kulturföreningar 
kan bidra till att olika kulturer och kulturarv tas tillvara och lyfts fram.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd 
för jämlika förutsättningar att utöva dessa. 

Uppföljning
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs från samtliga 
nämnder och bolagsstyrelser, och följa upp resultatet av det som görs på integrationsområdet. 
Senast 2022 skall Arbetslivsnämnden ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat 
program.

6 Borås Stad  |   Program för ett integrerat samhälle
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§ 215 Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut år 2019 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 134, sid B 2688) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Rapporterna läggs till handlingarna. 

 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.  
 

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 317 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Rapporterna läggs till handlingarna. 
 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en 
anteckning till protokollet.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familje-
omsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 
rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden 
skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet 
och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska 
vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som 
tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska nämnden anmäla 
detta till IVO och Stadsrevisionen. 
 
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgs-
nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden lämna en 
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska 
anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit 
från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidenti-
fierade.            
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Beslutsunderlag 
1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 
t.o.m. den 31 mars 2019 
2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 
§ SoL t.o.m. den 31 mars 2019  
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§ 217 Dnr KS 2018-00648 1.3.1.1 

Ansvarsfördelning och process kopplat till Social 
bostäder 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 138, sid B 2767) 

Kommunfullmäktiges beslut 

I Individ-och familjeomsorgsnämnden reglemente under § 2 stryks ”Det 
inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning” och istället läggs ”Det inkluderar 
bistånd vad gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen till”.  
 
I Arbetslivsnämnden reglemente under § 2 läggs ”Ansvaret för 
bostadsanskaffning för sociala bostäder till”. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning 
kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i 
oktober 2020.               
 

Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

 
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-02, § 340 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

I Individ-och familjeomsorgsnämnden reglemente under § 2 stryks Det 
inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning och istället läggs Det inkluderar bistånd vad 
gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen till.  
 
I Arbetslivsnämnden reglemente under § 2 läggs Ansvaret för bostadsanskaffning för 
sociala bostäder till. 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning 
kring hur arbetet med sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i 
oktober 2020.               
 

Protokollsanteckning 

Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till 
protokollet.   
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Sammanfattning av ärendet 

Individ-och familjeomsorgsnämnden har ett kommunövergripande 
samordningsansvar för sociala boendefrågor samt ett ansvar för att driva 
arbetet med att utveckla insatser mot hemlöshet som finns beskrivet i Program 
mot hemlöshet i Borås Stad.  
 
Individ-och familjeomsorgsnämnden har lämnat in ett förslag om ansvars-
fördelning och process kopplat till sociala bostäder, där förslag rörande ansvar 
och anskaffande av bostäder för sociala kontrakt ingår.     
 
Kommunstyrelsen föreslår att reglementena ändras så att Arbetslivsnämnden 
får ansvaret för bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden 
får ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial 
insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden hanterar dock tillsvidare 
boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp.  
 

Beslutsunderlag 
Reglemente för Arbetslivsnämnden (160) 
Reglemente för Individ-och familjeomsorgsnämnden (170) 
Skrivelse från Individ-och familjeomsorgsnämnden (10) 
Remissammanställning 
Yttrande från Arbetslivsnämnden (40) 
Yttrande från Sociala omsorgsnämnden 150) 
Yttrande från Vård-och äldrenämnden (110) 
Yttrande från AB Toarpshus (140) 
Yttrande från AB Bostäder i Borås (90)  
Yttrande från Fristadsbostäder AB (100) 
Yttrande från Viskaforshem AB (120) 
Yttrande från AB Sandhultsbostäder (130)   
 

Yrkande 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
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Översänder Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 217 Samarbetsuppdrag boendeprocessen 

- Förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder.  

  

Upprättat reglemente översänds senare när dokumentet är uppdaterat.  

  

  

Enligt uppdrag 

Lisette Elander 

Ärendeadministratör 

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

Borås Stad – Stadsledningskansliet 

Kungsgatan 55 

501 80 Borås 

033 -35 70 36 - Webbplats: Boras.se 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Jensholm 
Handläggare 
 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-22 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00096 3.7.2.1 
 

  

 

Delegationsbeslut 2019-10-22  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Delegationsbeslut 

1. Socialutskott 2019-09-18 protokoll  

 

2. Socialutskott 2019-09-26 protokoll  

 

3. Socialutskott 2019-10-10 protokoll  

 

 

               

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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