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Budgetuppföljning efter augusti 2020, tertial 2 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar godkänna tertialrapporten och 

översänder densamma till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 

helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden. 

Efter augusti ska Individ- och familjeomsorgsnämnden även inge tertial 2 till 

Kommunstyrelsen.  

Per-Olof Jinnegård, chef för ekonomifunktionen, föredrog den 

månadsuppföljning med rapport som har upprättats efter tertial 2.  

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 2 2020, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen               

Samverkan 

Ärendet har 2020-09-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 
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1  Inledning 

Nämndens uppgift 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ och 
familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har 
även ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor som är 
socialt utsatta och långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden. Unga asylsökande som fyller 18 år ska 
ges möjlighet att få stanna kvar i Borås till dess ansökan om asyl är avgjord. 

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

Verksamhet 2020 
Nämnden har utifrån volymökningar haft stora kostnader avseende placeringar i Hem för vård och 
boende och familjehemsvård samt prognostiserar ett underskott. Nämnden har gjort en minskning i 
verksamheterna Smedjan, Vräkningsförebyggande och Cedern med 3 tjänster samt 9 årsarbetare inom 
administration kommer att minska under året. Det pågår genomgång av institutionsvården och 
öppenvården för att se på möjligheter till förändringar för att dels möta efterfrågan på omfattande 
insatser och dels effektivisera. 
Nämnden förbereder för start av Mini-Maria och för arbetet med Boendeprocessen. Verksamheten har 
påverkats av Corona-pandemin på olika sätt. En särskild socialtjänst -chatt har startats på försök. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Kommentar Tertial 2 2020 
Det är viktigt att en utredning görs gemensamt av 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen för att se behovet 
av en förebyggande-enhet och en eventuell 
utformning av denna. Omvärldsbevakning har gjorts 
för att studera andra kommuner som har utvecklat 
liknande verksamheter. Uppdragets genomförande 
försenas av situationen kring Corona-pandemin. 
Nämnden överväger att lyfta in denna utredning 
inom ramen för socialt hållbart Borås för att få en 
tydligare koppling till olika utvecklingsområden och 
utvecklingsprojekt som berör barn och unga.. 

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

 Genomfört 
Kommentar Tertial 2 2020 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har i 
samverkan med främst Arbetslivsnämnden men 
även med centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 
utrett frågan kring hantering av hedersvåld för de 
som är 16-18 år.  Även övrigt relationsvåld har vägts 
in i utredningen. Utredningen visar att det inte finns 
grund för att sänka åldern för Relationsvåldsenheten 
utan att denna målgrupp behöver finnas kvar inom 
Individ- och familjeomsorgsnämnden. Det finns 
redan en samverkan mellan nämnderna i 
handläggning och arbete mot hedersrelaterat våld 
och detta kommer att fördjupas framöver. Arbetssätt 
och rutiner för de som är i åldern 16-18 år och 
gränsar till Relationsvåldsenhetens målgrupp 
kommer att utvecklas. Utredningen läggs till 
nämnden i september. 

2.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2019 Målvärde 2020 Utfall T1 2020 Utfall T2 2020 

 
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 7,1 6,5 7,7 8,3 

 
Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 

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

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet för 2020 är 6,5 %, utfallet augusti 2020 blev 8,3 %. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med närvarande ledarskap, personlig återkoppling till 
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medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av 
arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och med individuell 
uppföljning av rehabiliteringsärenden. 
 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målvärdet för 2020 är 10,80 årsarbetare, utfallet augusti 2020 blev 10,8 årsarbetare. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har haft timavlönade inom boendeverksamheten där krav ställs 
på bemanning under dygnets alla timmar. 
 
 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal, 

tertial eller halvår. 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys Åtgärd 

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

Följa antalet vakanta 
tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 
 

Vakanser inom hela förvaltningen 
inkluderat myndighetsutövning följs 
kontinuerligt. 
Inom myndighetsutövning finns 2 
vakanta tjänster. Förvaltningen har 
särskild vakansprövning samt har 
även avvaktat med tillsättningar 
utifrån verksamhetsöversyn och 
neddragningar.  

 

Rekrytering Familjehem Risk att inte kunna rekrytera 
och behålla familjehem 

Följa antalet interna familjehem. I 
augusti har vi 68 interna 
familjehem där vi har placerade 
barn under 18 år jämfört med 57 
interna familjehem i januari. Detta 
har varierat under året något. 
Efter ytterligare en 
rekryteringskampanj pågår 
utredning av ett antal nya 
familjehem. 
 

Antalet rekryterade familjehem följs 
fortlöpande 

Förstärkt familjehemsvård. 
Utökat nätverksarbete för 
att få fler placeringar i 
nätverks/släktinghem 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

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

10 st bisysslor har anmälts av medarbetare vid förvaltningen under perioden januari till augusti 2020. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 24 856 13 580 9 052 12 452 3 400 2 600 

Avgifter och övriga intäkter 29 437 26 574 15 307 19 237 3 930 3 000 

Summa intäkter 54 293 40 154 24 359 31 689 7 330 5 600 

Personal -136 343 -212 144 -141 107 -136 098 5 009 2 000 

Lokaler -8 715 -24 318 -16 212 -18 418 -2 206 -2 000 

Material och tjänster -111 682 -116 979 -75 966 -96 491 -20 525 -20 100 

Kapitalkostnader -375 -554 -369 -369 0 0 

Summa kostnader -257 115 -353 995 -233 654 -251 376 -17 722 -20 100 

Buffert (endast i budget) 0 -3 059 -2 039 0 2 039 0 

Nettokostnad -202 822 -316 900 -211 334 -219 687 -8 353 -14 500 

Kommunbidrag 192 655 316 900 211 334 211 334   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

-10 167 0 0 -8 353  -14 500 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0   0  0 

Resultat jfr med tillgängliga medel -10 167   -8 353  -14 500 

Ackumulerat resultat -15 -15 -15 -15 -15 -15 

Resultatanalys 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2019-12-

31 
Utfall 2020-08 Återstår 

Summa     

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

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
aug 2019 

Nämnd-
budget 

2020 

Budget jan-
aug 2020 

Utfall jan-
aug 2020 

Avvikelse 
jan-aug 

2020 

Prognos-
avvikelse 

Central administration       

Intäkt 1 087 370 247 1 827 1 580 0 

Kostnad -10 098 -16 221 -10 788 -12 448 -1 660 1 500 

Nettokostnad -9 011 -15 851 -10 541 -10 621 -80 1 500 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 559 -2 445 -1 629 -1 367 262 0 

Nettokostnad -1 559 -2 445 -1 629 -1 367 262 0 

Allmän IFO-verksamhet       

Intäkt 7 375 5 865 5 718 6 993 1 275 2 412 

Kostnad -54 392 -83 436 -57 290 -54 146 3 144 -912 

Nettokostnad -47 017 -77 571 -51 572 -47 153 4 419 1 500 

Barn- och ungdomsvård       

Intäkt 7 782 5 856 4 238 5 621 1 383 2 000 

Kostnad -99 484 -142 086 -95 207 -107 857 -12 650 -15 547 

Nettokostnad -91 702 -136 230 -90 969 -102 236 -11 267 -13 547 

Vård av vuxna       

Intäkt 9 415 14 103 9 240 8 767 -473 1 000 

Kostnad -64 628 -95 847 -63 824 -67 265 -3 441 -8 200 

Nettokostnad -55 213 -81 744 -54 584 -58 498 -3 914 -7 200 

Flyktingverksamhet       

Intäkt 28 634 14 064 10 958 14 522 3 564 188 

Kostnad -26 954 -14 064 -10 958 -14 334 -3 376 0 

Nettokostnad 1 680 0 0 188 188 188 

Övrig verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -3 059 -2 039 0 2 039 3 059 

Nettokostnad 0 -3 059 -2 039 0 2 039 3 059 

Totalt       

Intäkt 54 293 40 258 30 401 37 730 7 329 5 600 

Kostnad -257 115 -357 158 -241 735 -257 417 -15 682 -20 100 

Nettokostnad -202 822 -316 900 -211 334 -219 687 -8 353 -14 500 
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Nya uppdrag 2020 

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

Individ och familjeomsorgsnämnden ska tillsammans med Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som 
Relationsvåldsenheten riktar sig till kan sänkas från 18 till 16 år. 

Ekonomiska förutsättningar 2020 

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

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

 Avtal Ungdomsmottagning, 1 200 tkr 

 Utökning Barnahus, 300 tkr 

 Förstärkt Familjehemsvård, 2 000 tkr 

 Helårseffekt Stödboende, 3 000 tkr 

 Strukturerat underskott i grunduppdrag (volymökning) 5 800 tkr 

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

 En fjärde familjecentral, 600 tkr 

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

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

 Barn- och ungdomsvård, 5 000 tkr familjehemsplaceringar 

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

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

Totalbudget för Individ- och familjeomsorgsnämnden blir 316 900 tkr. 

Beslutade besparingsförslag budget 2020: 

 Smedjan minskar från 2 tjänster till 1 tjänst, besparing 650 tkr 

 Vräkningsförebyggande minskar från 4,5 tjänster, besparing 600 tkr till 3.5 tjänster 

 Cedern minskar från 4 till 3 tjänster, besparing 700 tkr 

 Träffen översyn av lokalerna för verksamheten, besparing 435 tkr 

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

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

Åtgärder som tillkommit under våren 2020. 

 Förvaltningen kommer att minska med 8 tjänster under perioden augusti-december 2020. 1 
tjänst av dessa motsvarar kostnadsminskning av den interna öppenvården på Dialogcentrum. 
Ytterligare 1 tjänst kommer att besparas men vilken tjänst är ännu inte beslutad. 

 Kartlägga målgrupper inom öppenvården. Det finns ett behov av att frigöra resurser för 
brukare med omfattande behov och kartläggningen syftar till att se om det går att göra 
omprioriteringar och förändringar i arbetssätt. 
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 Uppföljning av familjehemsvården för att se om det finns ytterligare andra möjligheter till att 
öka rekryteringen av egna familjehem. 

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

 Bortprioritera stöd till anhöriga utifrån missbruk på Yxhammarmottagningen. 

 Bortprioritera målgrupp för det Vräkningsförebyggande arbetet. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 14 500 tkr för år 2020. 
Underskottet består av: 

 Central administration + 1 500 tkr 

 Politisk verksamhet + - 0 tkr 

 Allmän IFO-Administration + 1 500 tkr 

 Barn och ungdomsvård - 13 547 tkr 

 Vård av vuxna - 7 200 tkr 

 Flyktingverksamhet + 188 tkr 

 Buffert + 3 059 tkr 

 Totalsumma - 14 500 tkr. 

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

Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion HR-
funktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 1 500 tkr beroende på ej tillsatta 
tjänster. 

Politisk nämnd 

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

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

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

Övrig verksamhet under allmän IFO administration består av: 

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

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

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

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

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

Verksamheten beräknas gå plus med 1 500 tkr framförallt beroende på 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. Utväg, Ungdomsmottagning, 
Spädbarnsverksamhet bedrivs tillsammans med Västra Götalandsregionen. 

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

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

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

Verksamheten barn och unga beräknas göra ett underskott på 13 547 tkr. Underskottet består av: 

Köp av externa platser minus 18 430 tkr, varav: 

 Familjehemsplaceringar internt och externt minus 13 033 tkr 

 HVB 13-20 år, minus 9 397 tkr 

 HVB 0-12 år, plus minus 0 tkr 

 Köp av öppenvårdsplatser minskar och beräknas göra ett överskott med 4 000 tkr.  

Övriga verksamheter under barn och ungdomsvård beräknas göra ett överskott med 4 883 tkr. 
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Antal barn och unga med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-08-31, 171 st 

 2020-07-31, 180 st 

 2020-06-30, 179 st 

 2020-05-31, 177 st 

 2020-04-30, 186 st, 

 2020-03-31, 176 st, 

 2020-02-29, 177 st, 

 2020-01-31, 173 st. 

Snitt 202001–202008, 177 st 
 
Familjehemsvård och vårdnadsöverflyttade tidigare familjehemsplaceringar är den heldygnsinsats som 
ökat mest under det senaste året. Jämfört med april 2019 har nämnden 10 fler unika 
familjehemsplacerade barn som vårdnadsöverflyttats till sitt familjehem. Antalet som är placerade på 
institution har även ökat men inte lika mycket. 

I jämförelse anges antal barn och unga med heldygnsvård under år 2019 

 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 201901–201908, 157 st 

Snitt 201901–201911, 158 st 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser under 2020: 

 2020-08-31, 226 st 

 2020-07-31, 232 st 

 2020-06-30, 245 st 

 2020-05-31, 221 st 

 2020-04-30, 222 st 

 2020-03-31, 227 st 

 2020-02-29, 218 st 

 2020-01-31, 223 st 

Snitt 202001–202008, 227 st 
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Jämfört med år 2019 

 2020-08-31, 198 st 

 2020-07-31, 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 201901–201908, 196 st 

Snitt 201901–201911, 198 st 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedrivs som myndighetssamverkan 
ihop med Västra Götalandsregionen, Polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås och Lerum samt Åklagarmyndigheten. Barnahus riktar sig till 
barn som misstänkts vara utsatta för våld, brott och hedersrelaterat våld och syftar till bättre bemötande 
och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. I verksamheten finns två samordnare som 
håller ihop arbete på Barnahuset. En utökning med 0,5 % samordnare är beslutad för år 2020. 
Rekrytering pågår. 

Verksamheten Barnahus beräknas hålla budget. 

Vård av vuxna  

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

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

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

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

Verksamhetsområdet IFO Vuxen hanterar utifrån biståndsbeslut ett boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt. Dessa brukare får sitt stöd av den Boendesociala enheten. 
Under 2020 pågår ett utvecklingsarbete i samverkan med Arbetslivsförvaltningen som kommer att 
resultera i att ALF övertar anskaffning av bostäder och IFO utredning och eventuell insats av 
andrahandskontrakt för klienter i en hemlös situation med behov av insatser ifrån socialtjänsten. Den 
förändrade organisationen har försenats och kommer inte att starta förrän i början av 2021. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad. 
Verksamheten är ett stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med psykisk 
ohälsa. 
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IFO vuxen har i dagsläget två öppenvårdsmottagningar, Verksamheten arbetar med målgruppen 13 år 
och uppåt med riskbruk, missbruk eller beroende. Yxhammarsmottagningen arbetar sen hösten 2020 
endast med anhöriga till klienter som går i behandling, en prioritering utifrån budgetanpassningar. 
Öppenvårdsmottagningen Cedern har i budget 2020 minskats med en tjänst och 2021 kommer två 
tjänster att ingå i Mini Maria, och den kvarvarande tjänsten på Yxhammarmottagningen. Inom 
insatserna finns även mobila team, och en strukturerad öppenvårdsinsats Smedjan som i budget 2020 
också har minskat en tjänst, och efter det är en insats inom Yxhammarmottagningens uppdrag. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 7 200 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 3 186 tkr (Sammanlagd kostnad 5 900 tkr), 
finns en budget på 2 714 tkr 

 Övriga köp av externa platser minus 4 954 tkr. Under övriga köp av externa platser är det 
framförallt köp av platser specialboende, familjehem, öppenvårdsplatser samt Institutionsvård 
LVM. 

 Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett överskott med 940 tkr.  

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

 2020-08-31, 69 st 

 2020-07-31, 68 st 

 2020-06-30, 68 st 

 2020-05-31, 56 st 

 2020-04-30, 49 st, 

 2020-03-31, 49 st, 

 2020-02-29, 41 st, 

 2020-01-31, 51 st. 

Snitt 202001–202008, 56 st 

Jämfört med år 2019 

 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 201901–201908, 54 st 

Snitt 201901–201911, 52 st 
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Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser under år 2020: 

 2020-08-31, 78 st 

 2020-07-31, 73 st 

 2020-06-30, 71 st 

 2020-05-31, 82 st 

 2020-04-30, 86 st, 

 2020-03-31, 93 st, 

 2020-02-29, 83 st, 

 2020-01-31, 86 st. 

Snitt 202001–202008, 82 st 

Jämfört med år 2019 

 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 201901–201908, 81 st 

Snitt 201901–201911, 81 st 

Antalet externa placeringar är färre 2020 än vid motsvarande tid 2019 medan öppenvårdsinsatserna är 
fler. Av de externa placeringarna är sex stycken LRV i öppenvård och tre LPT i öppenvård. Myndighet 
vuxen har ca 6 externa boendeplaceringar varav en del är samfinansierade med Socialpsykiatrin utifrån 
att de flesta av de externt placerade har en samsjuklighet. De externa boendeplaceringarna hos Vuxen 
har ökat under perioden orsaken är dels att anpassningar till Corona situationen har gjort att vi inte 
tillsätter alla platser på Klintesvängs stöd boende, dels att vi ibland valt externt boende istället för HVB 
utifrån prioriteringar där en del klienter inte i nuläget klarar av några behandlande förändringsinsatser 
men måste ha en insats. 
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Flyktingverksamhet 

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

Verksamheten beräknas göra ett överskott med 187 667 kr. Överskottet beror uppbokningar från år 
2019. 

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

Boendelösningar för målgruppen har skett genom blockförhyrning. Det pågår en översyn kring dessa 
boendelösningar och ett arbete för att försöka få individerna till eget boende. 

  

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-08-31, 6 st 

 2020-07-31, 9 st 

 2020-06-30, 8 st 

 2020-05-31, 24 st 

 2020-04-30, 24 st, 

 2020-03-31, 26 st, 

 2020-02-29, 32 st, 

 2020-01-31, 38 st. 

Snitt 202001–202008, 20 st 

Jämfört med år 2019 

 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 201801–20108, 83 st 

Snitt 201901–201911, 75 st 

  

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Tertial 2 2020 16(20) 

5 Konsekvenser av coronaviruset 

Under våren 2020 har nämnden på samma sätt som flera andra nämnder och verksamheter behövt 
fokusera på att ha goda rutiner, goda beredskapsplaner och förbereda för en säkrad bemanning utifrån 
en eventuell stor sjukfrånvaro hos personalgruppen. För att ha god beredskap har nämnden överanställt 
personal inom de mest sårbara enheterna dygnet-runt boenden för ungdomar och missbrukare. 
Nämnden har ökat sin tillgänglighet genom att under en försöksperiod starta en allmän socialtjänst 
- chatt, vilket skett i samverkan med Arbetslivsnämnden. Nämnden har ökat sina rekryteringsinsatser 
för att ha familjehem/kontaktfamiljer i beredskap inför ett behov av att ta om hand barn till föräldrar 
som är så sjuka i Covid-19 att de behöver stöd med sina barn. Nämnden deltar i analysgrupp för att se 
på behov hos utsatta grupper, barn och ungdomar samt eventuella behov av ökad kontakt. Vissa 
personer i hemlöshetssituation har erbjudits boendelösningar under avgränsad period för att minska 
smittspridning. 
 
Till följd av att det inte varit möjligt att placera vuxna med missbruksproblematik på stödboenden som 
har dubbelrum har nämnden behövt köpa fler externa platser, vilket lett till ökade kostnader. 
 
Verksamheterna har ställt om till fler digitala uppföljningsmöten med placerade brukare på Hem för 
vård och boende och i familjehemsvård. Rutiner för säkra möten med brukare har behövt tas fram. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Bemanning boenden sommaren 500 

Ny chatt-funktion 50 

Stödboende 1 000 

Summa 1 550 

6 Samarbetsuppdrag 

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

I Individ-och familjeomsorgsnämnden reglemente under § 2 stryks "Det inkluderar ansvaret för 
bostadsanskaffning" och istället läggs "Det inkluderar bistånd vad gäller sociala bostäder enligt 
socialtjänstlagen till". 

I Arbetslivsnämnden reglemente under § 2 läggs "Ansvaret för bostadsanskaffning för sociala bostäder" 
till. 

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

En styrgrupp och två arbetsgrupper tillsattes under hösten 2019 med representanter från båda 
förvaltningarna. Ena arbetsgruppen behandlar de delar i processen som behandlar myndighetsutövning 
och den andra arbetsgruppen arbetar med frågor som rör verkställighet. HR har deltagit i arbetet för att 
se över och lista nya arbetsområden och nya resurser som kan tillkomma i samband med den nya 
boendeprocessen. Förslag på ny boendeprocess med medföljande rutiner har arbetats fram och skickats 
från arbetsgrupperna till styrgruppen. Förslagen ses över i styrgruppen och planen är att arbeta enligt 
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det nya reglementet från och med den 1 september 2020. Ett implementeringsarbete kommer att 
behövas, främst på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

I samband med de nya reglementen och en nya boendeprocess kommer "Spetsgruppen" att upphävas. 
"Spetsgruppen" har bestått av enhetschefer från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Arbetslivsförvaltningen, Vård och äldreomsorgsförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen som 
tillsammans hittat boendelösningar för personer i ålder 65+ som hamnat mellan stolarna. En ny 
klustergemensam samverkansrutin mellan dessa förvaltningar ska skapas och representanter från 
förvaltningarna kommer att sammankallas av Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Syftet är att 
tydliggöra och underlätta generell samverkan men också samverkan kring boendefrågor. 

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

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

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

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

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

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

Inom ramen för Borås stads arbete med "Socialt hållbart Borås" har representanter deltagit i olika 
arbetsgrupper. 
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7 Verksamheten 2020 

Nämndens uppgift 2020 

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

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

Verksamhet 2020 

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

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

Arbetslivsnämnden samordnar stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden är delaktig i arbetet. 

8 Jämställdhetsperspektivet 

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

 Att öka kunskapsnivån kring normkritik beträffande genus 

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

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

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

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

9.1 Individ- och familjeomsorg. 

9.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

9.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal barn och unga 
med heldygnsinsatser 

156 163 140 171 

Antal barn och unga 
med 
öppenvårdsinsatser 

198 201 220 226 

Antal ensamkommande 
barn med 
heldygnsinsatser 

74 47 40 6 

9.1.2 Vuxen 

9.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Aug 2020 

Antal vuxna personer 
över 20 år med 
heldygnsinsatser 

50 50 61 69 

Antal vuxna personer 
över 20 år med 
öppenvårdsinsatser 

83 87 75 78 

10  Investeringar 

10.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Avvikelse 2020 Prognos 2020 

Summa     

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringsprojekt. 
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10.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd utgift Budget 2020 
Utgift augusti 

2020 
Prognos 2020 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

Summa       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
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Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

september 2020, nämndens rapport 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

uppdrag utanför budget och skicka denna till Kommunstyrelsen.  

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har lämnat uppdrag till samtliga nämnder som rör 

personalfrågor och medarbetarnas situation. Uppdragen rör möjligheten för 

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

medarbetares möjlighet att arbeta heltid. Uppdragen handlar även om åtgärder 

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

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

vidtar ett antal insatser inom dessa områden som redovisas i rapporten. En stor 

del av åtgärderna är långsiktiga och behöver pågå under en längre tid för att det 

ska ge effekter. Kortsiktigt ökar sjukfrånvaron men detta är helt relaterat till 

effekter av Corona-situationen då fler med förkylningsliknande symtom är 

sjukskrivna. Under året finns en markant ökning av digital teknikanvändning 

som har lett till positiva effekter. 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget               

Samverkan 

Ärendet har 2020-09-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

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

 Delvis genomfört Kommentar Tertial 2 2020 

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

 Lönetillägg för anställda 65 + inom svårrekryterade 
yrkesgrupper (delegationsbeslut) 

 att utveckla åldersmedvetet ledarskap 

 möjlighet till kompetensutveckling efter 65 år 

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

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

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Delvis genomfört Kommentar Tertial 2 2020 

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

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

 Ett strikt förhållningssätt till icke lagstadgad deltid gäller 

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

 Nämnden tar fram en handlingsplan där genomförda 
aktiviteter enligt ovan redovisas samt vilka ytterligare 
åtgärder som ska vidtas för att motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Delvis genomfört Kommentar Tertial 2 2020 

 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska organisera 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

verksamheten för att minska sjukfrånvaron enligt nedanstående: 

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

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

 sjuk- och frisknärvaro redovisas fortlöpande till 
enhetschefer för åtgärder 

 att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
alla dess delar 

 att arbeta med tidiga insatser på individ och 
organisatorisk nivå 

 att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö 

 att utveckla specialkompetens och metodstöd 

 att erbjuda mentorer och handledning. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Delvis genomfört Kommentar Tertial 2 2020 

 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid.  

 I högre grad använda Skype och Teams  samt andra 
digitala medier för att minska antalet resor 

 digitala signaturer för sociala jouren 

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

 under en testperiod pröva allmän socialtjänst-chat  

 fortsätta följa utvecklingen av taligenkänning för att 
effektivera dokumentation 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

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

 Delvis genomfört Kommentar Tertial 2 2020 

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

 I kompetensförsörjningsplan och 
kompetensutvecklingsplan identifiera behovet av 
kompetenshöjande insatser som ökar 
anställningsbarhet och möjlighet till intern rörlighet inom 
och utom nämndens verksamheter. 
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Datum 

2020-09-22 
Instans 
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Redovisning av uppdrag i budget 2020 gällande 

uppföljning av nämndens arbete med förstärkt 

familjehemsvård 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 

arbetet med förstärkt familjehemsvård och att lägga den till handlingarna.  

Sammanfattning  

Nämnden gav, vid sammanträde 2020-04-21, förvaltningen i uppdrag att följa 

upp arbetet med den förstärkta familjehemsvården och redovisa uppnådda 

effekter, identifiera framgångsfaktorer och utvecklingsfaktorer. Uppdraget har 

genomförts och sammanfattningsvis kan konstateras att kvaliteten ökat utifrån 

striktare lagkrav samt de åtgärder och aktiviteter som genomförts inom ramen 

för förstärkt familjehemsvård. Slutsatsen är att den ökade kvaliteten är en 

framgångsfaktor vid rekrytering av familjehem men även för att bibehålla 

befintliga familjehem. Därmed behöver förstärkningen permanentas och 

fortsättningsvis vara den nivå och kvalitet som innefattas i ordinarie 

familjehemsvård.  

I samband med uppdraget har även en granskning av arbetet med och 

dokumentation gällande barns nätverk genomförts. Utvecklingsområden har 

identifierats och förvaltningen kommer att arbeta vidare dessa.  

Beslutsunderlag 

Uppföljning av nämndens arbete med förstärkt familjehemsvård, 20200903                

Samverkan 

Ärendet har 2020-09-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering.  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 
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Bakgrund och syfte  
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutade, 2017-05-23, att införa förstärkt familjehemsvård 

i enlighet med utredningen ”Stärk familjehemmen!”. I maj 2019 presenterades en uppföljning av 

förstärkt familjehemsvård kopplat till de olika vinstområdena. I samband med det omfattande 

negativa ekonomiska resultatet, 2019, beslutade nämnden att genomföra en mer ingående 

uppföljning/översyn av familjehemsenheten och de förändringar som påverkat enheten och 

familjehemssekreterarnas arbete samt de åtgärder som genomförts för att belysa viktiga 

erfarenheter att ta vara på samt områden som kan utvecklas.  

 

Syftet med översynen av förstärkt familjehemsvård är att:  

• Redovisa effekter  

• Identifiera framgångsfaktorer 

• Identifiera utvecklingsområden 

 

 

Metod 
Uppföljning av familjehemsvården har genomförts i flera olika steg och i olika forum. Dels har 

rapportering skett via den interna kontrollplanen, tertialuppföljningarna och årsredovisningarna 

samt uppföljningen av förstärkt familjehemsvård i maj, 2019.  

Dialog har förts med både familjehemssekreterare och arbetsledningen i samband med både 

inhämtning och analys av statistik och aktgranskning. Detta för att få en djupare förståelse för 

den information som inhämtats.   

Material och underlag till denna översyn har samlats in genom: 

 statistik från verksamhetssystemet Viva  

 sammanställning av inkomna intresseanmälningar i samband med frukostmöten 

 sammanställning av inkomna intresseanmälningar via e-post.  

 beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO),  

 intervjuer och dialog med enhetschef och metodhandledare 

 intervjuer med tre familjehemssekreterare och två barnsekreterare  

 intervju med kommunikatör 

 ”En extra plats i hjärtat och i huset” - c-uppsats av två socionomstudenter som avser 

familjehemsvården i Borås Stad, 2018.  

 enkätundersökning om stödet till familjehemmen, 2020 

 omvärldsbevakning genom kontakt med chefer vid Socialförvaltningen i Lund och 

Jönköping. 

 

 

Översikt 
Samhällsvårdens utveckling i Sverige har bland annat inneburit en betoning på barns rätt att 

behålla kontakten med sin ursprungsfamilj. Socialnämnden skall t.ex. alltid överväga om en 

anhörig eller närstående kan ta emot ett barn som är i behov av en placering (SoL 6. Kap 5§). 

Samtidigt har lagstiftningsåtgärder vidtagits för att underlätta vårdnadsöverflyttningar till 
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familjehemsföräldrar med syfte att öka tryggheten för placerade barn (SOU 2014:3). Vad gäller 

familjehemsvård konstateras att belastningen på familjehem har ökat då dessa idag förväntas ta 

emot barn med egen komplex problematik. Barnen omges ofta av en värld av kontakter med 

exempelvis nätverk, socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatri samt skola. Det innebär att 

familjehemmen utöver att kunna erbjuda god vård och omsorg till barnet måste vara flexibla, 

öppna samt ha en inre trygghet och social kompetens. Detta ställer högre krav på att 

socialtjänsten har resurser för att rekrytera familjehem samt erbjuda adekvat stöd och 

handledning (SOU 2014:3). Utredningen pekade på att det behövs såväl regionala som nationella 

satsningar och ett problem som tas upp är svårigheterna att rekrytera tillräckligt många 

familjehem vilket är en förutsättning för god matchning mellan barn och familjehem. Sedan 

utredningen (SOU 2014:3) gjordes har Socialstyrelsen tagit fram informationskampanjen Min 

insats. För att öka kunskapen hos allmänheten beskriver Socialstyrelsen vad det innebär att vara 

familjehem och andra frivilliguppdrag. Syftet med kampanjen är att få fler att anmäla intresse för 

att ta ett sådant uppdrag hos kommunerna.   

 

Förändringar på nationell nivå kommer förhoppningsvis att få genomslagskraft och hjälpa 

kommunerna i arbetet med familjehemmen. Även om vårdnadsöverflyttning underlättats finns 

det idag en otrygghet både för barnen och familjehemmen kring osäkerheten i placeringens 

varaktighet. Inte minst satte händelsen kring ”Lilla hjärtat” fingret på den otrygghet som finns i 

dagens system. ”Lilla Hjärtat” var en treårig flicka som blev bortlämnad vid födseln, men som vid 

knappt tre års ålder fick återvända till sina biologiska föräldrar. Strax därefter hittades hon död 

med spår av opiater i kroppen och mamman är nu misstänkt för grovt vållande till annans död.    

Händelsen har bland annat lett till att Regeringen tillsatt en särskild utredare som fått i uppdrag 

att utreda och lämna lagförslag på hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med 

bedömning av om vården enligt Lagen om vård av unga (LVU) ska upphöra. 

 

Socialstyrelsen har även fått uppdraget att genomföra kunskapshöjande insatser inom 

familjehemsvården och stödja kommunerna i utvecklingen av sitt arbete att rekrytera familjehem. 

Socialstyrelsen ska även sprida kunskap kring möjligheterna för adoption av placeringar som görs 

i tidig ålder.  

Ett barn får inte tas emot för vård och fostran i ett enskilt hem (familjehem) utan socialtjänstens 

medgivande. Som grund för medgivandet ska socialtjänsten utreda förhållanden och 

förutsättningar för vård i det enskilda hemmet (SoL 6 kap. § 6). 

 

 

Forskning och omvärldsbevakning 
Att rekrytera familjehem  

Att det finns för få familjehem att tillgå i förhållande till behovet är en problematik som finns 

både nationellt och globalt; Colton, Roberts och Williams (2008:865f) betonar i sin studie, som 

tar upp jämförelser mellan olika länders familjehemsvård, att behovet av familjehem ökar 

samtidigt som det blir allt svårare att rekrytera nya - samt behålla nuvarande - familjehem, och att 

det är en genomgående internationell utmaning inom fältet.  

 
Det finns inte mycket forskning specifikt inom familjehemsrekrytering. Bristen på forskning 

medför att arbetsmetoder byggs på erfarenhet.  
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Att undersöka varför familjehem påbörjar uppdrag kan vara ett stöd för att genomföra riktad 

rekrytering gentemot målgrupper som är intresserade av att bli familjehem. Forskning visar att 

familjehemsföräldrar främst har en önskan om att göra skillnad för barn som är utsatta samt en 

önskan om att fortsätta föräldraskapet efter att biologiska barn flyttat hemifrån (Berrick, Shauffer 

& Rodriguez, 2011; Khoo & Skoog, 2014). I Socialutskottets betänkande (2002/03:SoU10) 

påtalas att gemene man i Sverige behöver mer information om av vad det innebär att vara 

familjehem samt att familjehemsuppdraget behöver göras mer attraktivt för att locka fler. I första 

hand handlar det inte om att höja ersättningen till familjehem utan att erbjuda bättre stöd och 

avlastning. Den samhällsförändring som skett i Sverige där majoriteten av de vuxna i en familj 

förvärvsarbetar kan antas ha påverkat familjers möjlighet och intresse att ta på sig uppdrag.  

Berrick, Shauffer & Rodriguez (2011) beskriver i sin forskningsöversikt om rekrytering av 

familjehem att vanliga strategier för att hitta familjehem är ”mun till mun rekrytering”, 

annonsering i dagstidningar och reklamannonser (på busshållplatser, hos tandläkare osv.) 

Forskningen indikerar att rekrytering via redan befintliga familjehem verkar fungera väl.  

 

Forskning visar på skillnader vad gäller möjligheten att hitta familjehem till barn beroende på 

barnens ålder och eventuell problematik. Särskilt äldre barn samt barn med beteendeproblem, 

medicinska problem eller funktionshinder är svåra att hitta familjehem till (Kriener & Kazmerzak, 

1995). Detta blir särskilt problematiskt då forskning tyder på att behovet av familjehem till barn 

med beteendeproblem ökar (Cox, Orme & Rhodes, 2008). En risk blir då att barn med 

emotionella- och beteendeproblem placeras i familjehem som inte mäktar med uppdraget vilket 

kan leda såväl till att barnen inte får sina behov tillgodosedda som att familjehem som erfarit att 

de inte mäktade med ett uppdrag säger upp sig. Socialtjänsten tappar därmed ytterligare 

familjehem.  

 

I en studie drar författarna slutsatsen att riktad rekrytering t.ex. gentemot personer som arbetar 

inom människovårdande yrken som sjukvården, brandkåren, skolan eller socialtjänsten kan öka 

möjligheten att tillgodose efterfrågan på familjehem som kan ta emot barn med emotionella- eller 

beteendeproblem (Cox, Orme & Rhodes, 2008). 

 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) utkom i december 2020 med framgångsfaktorer vid 

rekrytering av familjehem. Regional samverkan förespråkas för att på så sätt effektivisera 

rekrytering och utbildning till familjehemmen. Genom att en specifik grupp blir specialiserade på 

rekrytering blir arbetet med marknadsföring och utredning fokuserat. Kvaliteten och tillgången på 

lämpliga familjehem ökar eftersom ett större utbud av familjehem ger bättre matchning efter 

barnets behov. En framgångsfaktor som även nämns är att annonsera på flera olika plattformar 

och att vara synliga kontinuerligt med jämna mellanrum. 

 

Regional eller länsgemensam rekrytering sker bland annat i Dalslandskommunerna, Stockholms 

län, Familjehemscentrum Jämtland, Västernorrland, Göteborg Stad, och Jönköping.  

Gemensam rekrytering inom Boråsregionen har diskuterats vid flera tillfällen de senaste åren. 

Dock är det många av de mindre kommunerna som inte har något intresse av att medverka i en 

sådan samverkan och det har därför hitintills inte varit möjligt att föreslå eller genomföra.  
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Familjehem som slutar  

Effektivare rekrytering är ett sätt att tillgodose behovet av familjehem men det är också viktigt att 

behålla befintliga familjehem och därmed öka tillgången på erfarna familjehem. En översikt av 

forskning kring varför familjehem säger upp sina uppdrag visar att förändrade livssituationer 

(t.ex. dödsfall, skilsmässor, förändrade arbetsvillkor, separationer m.m.), missnöje med 

socialtjänsten (t.ex. bristande stöd, svårigheter i kommunikationen m.m.), bristande information 

om vad det innebär att vara familjehem, svårigheter i uppdraget (beteendeproblem hos barn, 

svårigheter att hantera biologiska föräldrar m.m.) och konflikter mellan det placerade barnet och 

de biologiska barnen anges av familjehem som skäl till att de säger upp sina uppdrag (Rhodes, 

Orme & Buehler, 2001). Att familjehem får förändrade livssituationer är svårt för socialtjänsten 

att påverka. Utifrån att familjehem även anger missnöje i kontakt med socialtjänsten som skäl till 

att de säger upp sina uppdrag tyder forskningen dock på att socialtjänsten bör utveckla bättre 

information till familjehem om vad uppdraget innebär, hur familjehemmen kan arbeta med 

barnens problem samt försäkra sig om att kommunikationen mellan socialsekreterare och 

familjehem fungerar väl.  

 

Utbildning till familjehem  

Utbildning till familjehem är ett lagkrav i Sverige (SoL 6 kap. § 6c) och många andra länder. 

Forskning visar att barn som placeras i familjehem många gånger bär på svåra erfarenheter från 

deras hemmiljö och/eller har egen problematik vilket ställer särskilda krav på familjehemmens 

föräldraförmåga. Samtidigt som vikten av utbildning poängteras i lagstiftning och forskning visar 

litteraturöversikter att det finns få utvärderingar om familjehemsutbildningars effekt på vården 

och det är svårt att dra några generella slutsatser om dess effekter (Dorsey m.fl. 2008; 

Socialstyrelsen, 2014).  

 

Kort sammanfattning  

Sammanfattningsvis går det utifrån forskning att dra slutsatsen att socialtjänstens arbete med 

rekrytering av familjehem bör omfatta rekryteringskampanjer med en genomtänkt strategi som 

riktar sig till målgrupper som är intresserade av att bli familjehem och som har de kvalitéer 

socialtjänsten efterfrågar. Socialtjänster bör också i större utsträckning rikta sig till särskilda 

målgrupper t.ex. personer som arbetar inom människovårdande yrken eftersom dessa verkar vara 

mer benägna att ta emot och klara av familjehemsuppdrag där barn har beteende- eller 

emotionella problem. Socialtjänsten bör också utifrån den forskning som finns om varför 

familjehem avslutar sina uppdrag erbjuda stöd till familjehem vad gäller hur de ska hantera barns 

problematik, kontakter med barnens biologiska föräldrar samt se över hur kommunikationen och 

relationen mellan socialsekreterare och familjehem fungerar.  

Vad gäller utbildning till familjehem är det svårt att säga något generellt om vilka 

utbildningssatsningar som fungerar. Socialstyrelsens utbildningsmaterial ”Ett hem att växa i” 

bygger på forskning och används redan som grundutbildning till familjehem i Borås Stad.  

 

 

Familjehemsenheten  
Familjehemsenhetens uppdrag 

Familjehemssekreterarnas huvudsakliga arbetsuppgift är att rekrytera, utreda, matcha, utbilda 

samt ge råd och stöd till de interna familjehemmen. I uppdraget ingår även att handlägga 

konsulentstödda familjehem. Familjehemssekreterarna ska eftersöka, utreda och matcha barn mot 
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konsulentstödda familjehem samt följa upp familjehemmens uppdrag och stödet till dem samt 

följa upp ramavtalen gällande de externa konsulentföretagen.   

 

Socialtjänsten har genom socialstyrelsens föreskrifter tydliga riktlinjer för hur detta arbete ska 

genomföras (SOSFS, 2012:11). Vidare återfinns här även allmänna råd som stöd och vägledning 

för de professionella som arbetar med familjehemsplaceringar av olika slag. Exempelvis 

framkommer det att en tydlig utredning av familjehemmen ska genomföras innan ett barn 

placeras i en familj. Denna utredning ska innehålla information om familjehemmets trygghet, 

säkerhet och kontinuitet. En bedömning ska göras kring hemmets miljö, familjens 

sammansättning, föräldrarnas egna förutsättningar samt inställning till uppdraget. Enligt 5 kap 1§ 

(SOSFS, 2012:11) ska, när ett familjehem blivit godkänt, en matchning ske mellan familjehemmet 

och barnets behov. Detta ska ske innan placeringen för att säkerställa att barnets behov kan bli 

tillgodosedda i det nya hemmet. Enligt 6 kap 5§ Socialtjänstlagen (2001:453) ska det i första hand 

göras en bedömning om barnet kan placeras hos en släkting eller annan närstående innan en 

familjehemsplacering sker. 

Utöver familjehemmen ansvarar familjehemsenheten även för kontaktpersoner, kontaktfamiljer, 

särskild förordnad vårdnadshavare och umgängesstödjare. 

 

Under tiden för förstärkt familjehemsvård har vissa arbetsuppgifter inom IFO Barn och Unga 

förskjutits från myndighetssidan till familjehemssidan. De arbetsuppgifter som tidigare hanterades 

av myndighetssidans socialsekreterare som idag hanteras av familjehemssekreterare är: 

 Hitta ett lämpligt familjehem vid akuta placeringar. Tidigare ringde socialsekreterarna de 

privata konsulentstödda företagen när det inte fanns interna familjehem att tillgå. IFO 

gjorde då inte en egen utredning av de konsulentstödda familjehemmen. Efter att 

Inspektionen för vård och omsorg kritiserat arbetssättet har efterlevnad till regelverket 

förbättrats. Detta innebär att utredning av de konsulentstödda familjehemmen alltid ska 

göras innan placering, vilket i sin tur medför att akuta placeringar i konsulentstödda 

familjehem inte längre är möjliga att göra i tidigare omfattning.  

Idag används i första hand interna jourhem. De första interna jourhemmen rekryterades 

under 2018.  

 Råd och stöd till kontaktfamiljer och kontaktpersoner.  

 Avtalsskrivning till kontaktpersoner och kontaktfamiljer.  

 Utreda särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn.  

 

Familjehemsenhetens sammansättning 

I juni 2020 har familjehemsenheten 1 tjänst enhetschef, 2 tjänster metodhandledare riktade mot 

respektive handläggargrupp, 11 tjänster familjehemssekreterare, 8 tjänster socialsekreterare, 2 

tjänster socialassistenter samt 1 tjänst pedagogisk samordnare. 

 

Kompetens hos medarbetarna 

En utredningsmetodik som familjehemsenheten använder är Kälvestensmodellen. Det är en 

manualstyrd metod för djupintervjuer vid utredning av jour- och familjehem. Metoden syftar till 

att få en tydlig bild av familjens resurser och brister som ligger till grund för beslut om familjens 

lämplighet och förmåga att ta emot ett placerat barn.   
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Inom ramen för förstärkt familjehemsvård har satsning på utbildning i Kälvestensmodellen 

gjorts. 12 familjehemssekreterare har i två olika omgångar under 2018 genomfört utbildningen. 

Denna utredningsmetod har familjehemssekreterarna som en gemensam grund.   

 

Fyra familjehemssekreterare har det senaste året gått Boråsregionens handledarutbildning. 

Utbildningen har syftat till ökad kunskap kring olika handledningsmetoder för att 

familjehemssekreterarna i sin tur ska kunna stödja och stärka familjehemmens egna resurser på 

ett bra sätt.  

 

Omorganisation och flytt 

Under åren har flertalet omorganisationer och byten av lokaler genomförts. Vid årsskiftet 

2016/2017 genomfördes en omorganisation från tre stadsdelar till facknämnder. För enheter 

inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen innebar förändringen att myndighetsutövningen 

för barn och unga slogs samman till en enhet och samlokaliserades med familjehemsenheten. 

Detta gav familjehemsenheten en större möjlighet att utveckla samarbetet med de tre enheterna 

för myndighet barn och unga. Både omorganisationen och den förstärkta familjehemsvårdens 

resurspåslag har medfört större möjligheter till samverkan för barnets bästa då det gäller 

placeringar i familjehem. Det finns idag en mer fördjupad dialog och informationsutbyte med 

myndighet barn och unga och samverkan i arbetet att matcha barn och familjehem har ökat. Den 

förbättrade samverkan mellan enheterna har även medfört tydligare struktur och gränssnitt i 

ärendena samt bättre relationer. Detta har även genererat en enighet i förhållande till 

familjehemmen och andra samverkanspartners. 

Under 2018 pågick en omfattande omorganisering av myndighet barn och unga där 

socialsekreterarna delades upp i en mottagningsgrupp, utredningsgrupper och en 

barnsekreterargrupp. Från och med årsskiftet 2018/2019 tillhör barnsekreterarna organisatoriskt 

samma enhet som familjehemssekreterarna. En grundläggande orsak till att organisatoriskt slå 

ihop familjehems- och barnsekreterarna var vikten av att arbeta mer som ett team kring de 

placerade barnen. I utredningen ”Stärk familjehemmen!” påtalas avsaknaden av ett nära 

samarbete mellan familjehems- och barnsekreterare specifikt vid uppföljning och en gemensam 

enhet skulle ge bättre förutsättningar för ett sådant teamarbete. Familjehemsenheten har sedan 

omorganisationen till facknämnder bytt lokaler vid tre tillfällen. Både flytt av arbetsplats och 

omorganisationer har påverkat det dagliga arbetet, men det finns en positiv andemening som har 

gett kraft framåt i och med de förbättringar och den utveckling som skett gällande samverkan 

mellan de olika grupperna och enheterna. 

 

 

Definition: familjehem, jourhem och nätverkshem 

Familjehem definieras i 3 kap. 2 § socialtjänstförordningen (SoF) på följande sätt ”Med 

familjehem avses ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden tar emot barn för 

stadigvarande vård och fostran eller vuxna för vård och omvårdnad och vars verksamhet inte 

bedrivs yrkesmässigt.” 

 

Familjehem är ett samlingsbegrepp för tre olika kategorier; familjehem, nätverkshem samt jour- 

och beredskapshem.  
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Definition: 

 Familjehem är familjer som tar emot barn och som inte har någon relationell koppling till 

barnet.  

 Nätverkshem är familjer som tar emot ett specifikt barn och som har en relationell 

koppling till barnet, ofta finns det släktband mellan barn och familjehem.  

 Jour- och beredskapshem är familjer som vid upprepade tillfällen kan ta emot barn för 

tillfällig vård och fostran. Ofta sker placeringen med kort varsel och pågår till dess att en 

mer långsiktig lösning möjliggjorts. Särskilda regler gäller för dessa hem(6 kap. 6 § tredje 

stycket SoL). 

 

 

Statistik 
Inflöde av intresseanmälningar 

Granskning av inkomna intresseförfrågningar om att bli familjehem via familjehemsenhetens e-

post har genomförts. Granskningen visar på att nio familjer kontaktat enheten via e-post sedan 

november 2019. I två av dem har utredning påbörjats, men har sedan avslutats på egen begäran 

respektive inte blivit godkända som familjehem. 

 

Familjehemsenheten har genomfört två frukostmöten, 2019-12-06 och 2020-02-21. Fem 

respektive sex familjer har deltagit och fått information om olika typer av uppdrag. En familj har 

anmält intresse att bli familjehem och är under utredning.  

 

Vid intervjuer med familjehemssekreterarna uttrycker de att flertalet intresserade kontaktar dem 

via telefon och inte via mail. Telefonsamtal registreras inte och därmed går det inte att veta totalt 

hur många som kontaktat enheten. Upplevelsen är att det inkommit något fler 

intresseanmälningar via telefon i samband med att frukostmötena genomförts.  

 

Anledningarna till att de inkomna anmälningarna eller förfrågningarna inte fortskrider i 

rekryteringsprocessen är inte möjligt att veta i dagsläget. Enligt familjehemssekreterarna är det 

vanligt att familjerna själva avböjer efter att de fått information om uppdragen, att det saknas 

fysiska förutsättningar i bostaden, att det framkommer att familjemedlem finns med i något av 

registren som kontrolleras eller att det finns en omfattande ekonomisk grund som orsak till 

intresset.  

 

Utredningar och beslut 

Från maj 2019 till maj 2020 har 12 ärenden gällande interna familjehem öppnats efter att 

registerkontroll genomförts. Fyra av dem har avslutats på grund av skulder, att familjemedlem 

finns i belastningsregistret, att tidigare uppdrag avbrutits och omfattande sjukskrivning eller att 

processen avbrutits på egen begäran. 1 familj har utretts och övergått till att bli särskild förordnad 

vårdnadshavare. Tre familjer har godkänts och har verkställda placeringar eller väntar på 

matchning. Övriga är under utredning.  

 

Under samma period utreddes 16 nätverkshem. 14 av dem godkändes och har eller har haft 

verkställda placeringar. Ett av dem är under utredning och ett av dem godkändes inte.  
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Antalsstatistik 

 

Ackumulerat antal familjehemsplacerade 
barn: 2016 2017 2018 2019 2020 tom juni 

Internt   125 127 126 115 

Externt   69 34 31 29 

Totalt, internt och externt   194 161 157 144 

 

Ovan antalsstatistik innefattar asylärenden.  

 

 

 

Antal familjehemsplacerade barn i snitt 
per månad: 2016 2017 2018 2019 2020 tom juni 

Internt   72 78 79 82 

Externt   26 19 19 25 

Internt och externt 94 98 97 98 107 

Asyl     26 24 10 

 

Snittsiffrorna ovan är baserade på helår förutom för 2020 då det baseras på det första halvåret. 

Asylärendena redovisas separat och ingår inte i övriga poster.  

  

Antal barn placerade i familjehem (exkl. asyl) har ökat något. 

Externa placeringar minskade 2018 och 2019 men har ökat 2020. 

Asylärendena har minskat betydligt sedan 2018. I januari 2020 var det 19 barn som var placerade 

medan det i juni var totalt 6 barn som var placerade varav endast ett barn var placerat i externt 

familjehem. Därmed är tendensen att asylärendena fortsätter att minska. 

 

 

 

 
Andelsberäkning av snittet på årsbasis - %: 2016 2017 2018 2019 2020 tom juni 

Andel placerade barn i nätverk i 
förhållande till totalt antal 
familjehemsplacerade barn  12 10 17,5 19 24 

Andel internt placerade barn inkl. jour och 
nätverk i förhållande till totalt antal 
familjehemsplacerade barn   73 80 80 77 

 

Andelen nätverksplaceringar har ökat sedan 2016.  

Antal barn placerade i interna familjehem har ökat fram till och med 2019 i förhållande till det totala 

antalet placerade barn. Dock har det skett en minskning under det första halvåret 2020.  
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Antal familjehem med verkställda 
placeringar: 2016 jun 2017 jun 2018 jun 2019 jun 2020 jun 

Interna familjehem (inkl. nätverk) 52 56 52 57 70 

Externa familjehem    32 16 16 21 

Särskild förordnad vårdnadshavare  17     25 26 

 

 

Under den tid som förstärkt familjehemsvård tillämpats har en ökning av alla typer av interna 

familjehem och vårdnadsöverflyttar skett. Under 2018 och 2019 minskade antalet externt 

placerade barn, men 2020 har antalet ökat. Nätverkshemmen har ökat konstant sedan 2017. 

Statistiken visar även att de interna familjehemmen tar emot fler barn i varje specifikt familjehem 

än tidigare. Under perioden har behovet av familjehem ökat och fler barn har placerats i 

familjehem.  

 

2018 rekryterades det första interna jourhemmet. Numera finns tre interna jourhem. 

Jourhemmen är inte medräknade i antalsstatistiken ovan. De utgör en ökning av platser, men 

innebär framförallt en kvalitetsökning för barnen. Jourhemmen ersätter akut köpta placeringar i 

konsulentstödda familjehem eller akut placering på hem för vård och boende (HVB). 

Omsättningen på placeringar i jourhemmen är större och det ger därmed utslag i statistiken i 

form av ökat antal placerade barn i interna familjehem, då de räknas in i statistiken gällande 

placerade barn.  

 

Det har skett en ökning av vårdnadsöverflyttar. Flera av de barn som fått särskild förordnad 

vårdnadshavare har innan det varit placerade i familjehem. Ofta är det så att familjehemmet 

övergår till särskild förordnad vårdnadshavare. I vissa fall väljer familjen att fortsätta att ta emot 

uppdrag som familjehem för andra barn och i vissa fall avslutas uppdraget. Att 

vårdnadsöverflyttarna ökat påverkar därmed även tillgången till familjehem.  

 

 

Reflektion kring statistiken 

Familjehem 

Intresseanmälningar inkommer regelbundet genom olika kanaler. Även om det inte finns 

uppgifter om exakt antal intresseanmälningar och anledning till att rekryteringsprocessen inte 

alltid påbörjas ger familjehemssekreterarna en samstämmig bild av logiska anledningar till det.  

 

Gällande de familjehemmen som har avslutats under perioden 2018 till maj 2020 så finns olika 

orsaker till det. En orsak till att antal familjehem minskade under 2018 var att 

familjehemsenheten gjorde en genomlysning av ärenden i samband med granskningen av 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vid nya bedömningar av befintliga familjehem var det 

flera som inte godkändes. Fler exempel på orsaker till avslut är att familjen blivit särskilt 

förordnad vårdnadshavare till sedan tidigare placerade barn, att familjen adopterat det placerade 

barnet/barnen, att familjehemmet inte godkänts vid registerkontroll, att familjehemmet haft 

placerade barn som under året fyllt 18 år och som fortsättningsvis inte vill vara familjehem eller 

egen uppsägning.  
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Våren 2019 rekryterades flera nya familjehem. Det var första gången på flera år som det fanns 

tillgängliga familjehem som inte redan vid utredning hade en tilltänkt placering omgående. 

Tidigare har barn redan vid utredningen varit tilltänkta det blivande familjehemmet varpå 

placering skett omedelbart då familjehemmet godkänts. Dock har det ökade behovet av 

familjehem inneburit att den lilla familjehemsbanken ”ätits” upp och placeringar sker återigen så 

fort utredning färdigställts.  

 

Antal interna familjehem och särskilt förordnad vårdnadshavare har ökat. Behovet av familjehem 

och särskilt förordnad vårdnadshavare har dock ökat mer än tillgången på familjehem. Detta 

innebär att förvaltningen trots ökad rekrytering fortsatt haft behov av konsulentstödda 

familjehem i större utsträckning än önskvärt.  

 

Nätverkshem 

Enligt 6 kap. 5§ SoL skall det i första hand övervägas om barnet som ska placeras kan tas emot av 

någon anhörig eller annan närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock enligt 1 kap. 2 § SoL 

och Barnkonventionen artikel 3.1 alltid särskilt beaktas. 

Forskning visar på att barn gynnas av att placeras i nätverkshem jämfört med vanliga familjehem 

vad gäller beteendeutveckling, psykisk hälsa, välbefinnande och stabilitet i placeringen samt att 

risken för sammanbrott är lägre vid nätverksplaceringar.  

 

Sedan juni 2017 kan utläsas att det är en positiv utveckling gällande placering i nätverkshem. Fler 

barn har placerats i hem där det sedan tidigare finns en relation mellan barn och familj. Dessa 

placeringar eftersträvas eftersom de gynnar barnen, deras hälsa och relationen till de biologiska 

föräldrarna upprätthålls ofta på ett bättre sätt än då barn placeras i familjehem utan relationell 

koppling.    

 

Jourhem 

Då utredningen ”Stärk familjehemmen” skrevs hade Borås Stad inte någon jourhemsverksamhet.  

Antingen var det ”vanliga familjehem” som agerade jourfamilj eller så köptes platserna av externa 

konsulentstödda företag eller hem för vård och boende (HVB). Då en jourhemsplacering via ett 

konsulentstött företag ska ske har kommunen skyldighet att utreda jourhemmet. Dock är det en 

relativt omfattande utredning med tillhörande registerutdrag som ska genomföras i ett akut läge 

då barnet behöver placeras omgående. Borås Stad har inte alltid lyckats genomföra dessa 

utredningar innan placering skett, vilket resulterat i Lex Sarah och anmälan till Inspektionen för 

vård och omsorg (IVO). Alternativet hade då varit att placera på institution, vilket skulle innebära 

både ekonomiska och mänskliga förluster.  

 

Som mest har fem jourhem varit aktiva samtidigt och för tillfället finns tre interna jourhem. De 

egna jourhemmen innebär att det finns möjlighet att placera barn akut i trygga hem i närområdet. 

Istället för att placera barnen i kostsamma institutioner (HVB) eller konsulentstödda jourhem 

som ofta ligger en bit bort placeras barnen i de interna jourhemmen där de ofta har möjlighet att 

vara kvar i sitt sammanhang såsom skola, kompisar, släkt och sitt nätverk. Trycket på de tre 

jourhemmen är högt och då jourhemmen anses vara en framgångsfaktor utifrån barnets 

perspektiv men också utifrån en ekonomisk aspekt finns en önskan om ytterligare jourhem. Flera 

ordinarie familjehem används även frekvent vid akuta placeringar och det pågår ett ständigt 
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arbete att uppmärksamma familjer som kan vara lämpliga som jourhem och knyta dem till 

verksamheten.  

 

 

Genomförda åtgärder utifrån förstärkt familjehemsvård 
Flera av de åtgärder som genomförts såsom exempelvis satsning på rekrytering och 

marknadsföring, ökad ekonomisk ersättning samt utökat stöd kring skolgång och skolfrågor 

beskrivs under respektive rubrik i avsnittet nedan.  

 

Rekrytering  

Under 2018 gjordes ett omtag kring kommunikation och marknadsföring för att rekrytera fler 

uppdragstagare. Under 2018 tillträdde förvaltningens kommunikatör sin tjänst och en del (20 %) 

av hennes uppdrag var att arbeta med rekrytering av familjehem. En bakgrundsanalys och 

konkurrensanalys genomfördes samt en sammanställning av uppdraget.  

 

Ett nytt kommunikationskoncept togs fram där man bland annat förändrade perspektivet till att 

fokusera utifrån uppdragstagarens synvinkel och inte socialtjänstens. Då det finns flera olika typer 

av uppdrag valde man att i större utsträckning använda sig av begreppet uppdragstagare och 

samlingsfrasen ”Gör en insats”.  Inriktningen blev att använda specialriktade budskap mot 

bestämda målgrupper. Det skapades också ett årshjul för rekryteringsarbetet vilken revideras 

regelbundet. 

 

Nytt material togs fram med en grundläggande beskrivning av att det finns barn som behöver 

hjälp och att alla uppdragen ser olika ut. Det togs fram en film och olika typer av annonsmaterial. 

Allt material som tagits fram, är professionellt och gångbart över tid. Det finns idag hos Borås 

stads eget tryckeri och ska ses som en verktygslåda och kan användas kontinuerligt och anpassas 

efter behov.  

 

Våren 2020 har för familjehemsenheten, precis som för samhället i stort, inneburit stora 

utmaningar i och med Covid-19. Restriktivitet gällande fysisk kontakt har inneburit att 

rekryteringsarbetets årshjul inte kunnat följas och enheten har försökt att hitta andra sätt att nå ut 

med budskapet. Familjehemsenheten har även fått inventera familjer som kan tänka sig att ta 

emot barn med Covid-19 smittade föräldrar som på grund av det inte har möjlighet att ta hand 

om sina barn.  

 

Råd och stöd samt uppföljning av uppdraget 

Det finns idag rutiner för grundnivån av råd och stöd samt former för uppdragssamtal. 

Grundstrukturen är att redan vid uppstart upprätta en årsplanering (utifrån fastställd mall) för råd 

och stöd/uppföljning under året. Minimum antal tillfällen är fyra per år.  

Vid uppstart sker råd och stöd oftare och i vissa familjer sker kontakt för råd och stöd varje 

vecka. Kontakten ses både som ett stöd för familjehemmen att klara av sitt uppdrag och en 

kontroll för att tillse att familjehemmet har förmåga att stötta barnet utifrån hens behov. Stödet 

ges utifrån varje familjehems specifika behov. 
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Utöver kontinuerligt råd och stöd har även familjehemssekreterarna upprättat former för 

uppdragssamtal. Det sker en gång per år och är en djupare uppföljning gällande uppdraget. 

Uppdragssamtal hålls även med eventuella biologiska barn i familjehemmet.  

 

 

Beredskapstelefonen 

Utifrån jämförelser och underlag kring stöd för konsulentstödda familjehem har konstaterats att 

tillgänglighet är en viktig faktor för att skapa trygghet och strategier att hantera svåra situationer 

för familjehemmen. De konsulentstödda familjehemsföretagen har konsulenter som är tillgängliga 

under större delen av dygnet. Syftet med beredskapstelefonen var att öka tillgängligheten för att 

kunna ge råd och stöd i svåra situationer även kvällstid och helg. Beredskapstelefonen slogs på 

den 21 september 2018. 

 

Samtalen har varit få, men de som ringt har fått stöd i stunden. En familjehemssekreterare 

uttrycker att: ”Det är vetskapen om att man kan ringa som skapar tryggheten. Ofta reder man ut det själv, 

bara man vet att man kan få hjälp.”    

 

 

Höja kvalitet och kompetens hos familjehemmen 

Nybedömningar 

Då både råd och stöd samt uppföljningen ökat både i antal och struktur har detta även medfört 

att kontrollen av att familjehemmen uppfyller kraven ökat. Under 2018 beslutades att göra ett 

antal nybedömningar. Flera av dessa resulterade i att befintliga familjehem inte levde upp till 

kraven och därmed inte godkändes. De familjehemsplacerade barnen i dessa fall omplacerades till 

nya familjehem. Förstärkningen av familjehemsenheten har därmed resulterat i ökat råd och stöd 

samt kontroll, vilket medfört att det generellt sett är en högre kvalitet hos de interna 

familjehemmen nu än tidigare. Det finns nu en grundtrygghet inom enheten då kvaliteten i de 

familjehemmen som enheten anlitar har en godkänd nivå. Uppföljningarna har visat på vikten av 

nybedömningar då situationen i ett familjehem ändras efterhand precis som i vilken familj som 

helst.  

 

Grundutbildning 

”Ett hem att växa i” är en uppdaterad grundutbildning för jour- och familjehem och har tagits 

fram av Socialstyrelsen i samverkan med praktiker och forskare. Familjehemssekreterare håller i 

utbildningen.  

 

Alla familjehem går utbildningen och det är ett önskemål att båda familjehemsföräldrarna 

medverkar, vilket tyvärr inte alltid är möjligt. Om platserna inte fylls erbjuds kontaktfamiljer som 

har intresse av att bli familje-/ jourhem att gå utbildningen eller så säljs platser till övriga 

kommuner i Sjuhärad. Utbildningen har uppgraderats och därmed erbjuds befintliga familjehem 

att gå utbildningen på nytt. Familjehemsföräldrarna får ett intyg efter avslutad utbildning.   

Under 2020 har utbildningarna ställts in till följd av Covid-19.  

 

 

 



 

 

 

 

 15 
 

Kompetensutveckling och förstärkt gemenskap 

Utöver grundutbildningen informeras familjehemmen om olika event och föreläsningar som 

Borås Stad erbjuder, såsom exempelvis föreläsningen ”Mitt barn på nätet” som fritids- och 

folkhälsoförvaltningen erbjudit. Familjehemsenheten har även bjudit in till andra aktiviteter 

såsom information från Ungdomsmottagningen och Ungas psykiska hälsa samt dagar för 

samvaro, nätverkande och kompetensutveckling.  

 

Flera av föreläsarna har varit mycket uppskattade och det finns önskemål om fler föreläsningar 

för en än mer djupare förståelse. Genom det ekonomiska tillskottet har specifika föreläsare varit 

möjliga att boka, vilka annars inte hade varit aktuella på grund av för hög kostnad. Event och 

föreläsningar såsom ovanstående har även krävt personalresurser både före, under och efter själva 

tillfället, vilket varit möjligt utifrån den personalförstärkning som gjorts.  

 

Verksamheten har skapat ett nyhetsbrev som skickas ut till familjehemmen och kontaktfamiljerna 

fyra gånger per år. Syftet med nyhetsbrevet är att öka familjehemmens och kontaktfamiljernas 

känsla av att vara del av en helhet, att sprida information om olika event och påminna om vad 

som är viktigt att tänka på kommande period som exempelvis uppgifter till deklarationen.  

 

Ekonomi och ersättningar 

Under 2019 gjordes justeringar avseende arvodet till familjehemmen. Tidigare har Borås Stad haft 

som praxis att utgå från SKR:s lägsta arvodesnivå. Borås Stad höjde 2019 nivån för arvodet till 

den första nivån av det förhöjda ersättningsvärdet. Höjning omfattade både befintliga och nya 

familjehem. 2019 ökade även flexibilitet kring arvodesnivåer vilka justeras utifrån uppdragets 

karaktär och med möjlighet att gå utöver SKR:s rekommendationer om uppdraget anses kräva 

det.  

Grundtanken var att den ekonomiska ersättningen är av stor vikt och att en högre ersättning 

motiverar till att fullfölja sitt uppdrag. Syftet med ökningen var även att locka till sig fler 

uppdragstagare och att kunna konkurrera med de konsulentstödda familjehemsföretagen.  

Enkätundersökningen som genomförts 2020, pekar dock på att det inte är ersättningen som är 

anledningen till att man vill ”Göra en insats” eller att ersättningen inte är av avgörande betydelse 

för att fortsätta uppdraget.   

Vid samtal med familjehemssekreterare uttrycker hen att höjningen av ersättningsnivån varit 

viktig. Att skillnaden mellan ersättningen från konsulentstödda företag och Borås Stad inte skiljer 

sig så markant åt längre. Ersättningen tillsammans med möjligheten till övriga stödinsatser har 

medfört att familjen stannat kvar eller fortsatt utredningsprocessen inom Borås Stad.   

 

Generositet gällande beslut om inkomstbortfall infördes i samband med förstärkt 

familjehemsvård. Om ersättning av inkomstbortfall innebär att fler familjer blir intresserade av 

uppdrag eller att det är det som gör att familjer stannar kvar som uppdragstagare är mycket svårt 

att ta reda på.  

Forskning visar på vikten av stöd i svåra situationer eller när familjehemsföräldrarna behöver ge 

extra mycket stöd till barnet. I dessa fall kan det vara viktigt att familjehemsföräldrarna kan få 

möjlighet att vara hemma med barnet istället för att arbeta. På så sätt kan eventuella sammanbrott 

minska. Det finns dock inga orsakssamband mellan dessa utan är hypoteser. 
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Stöd för placerade barns skolgång 

I tjänsteskrivelsen ”Stärk familjehemmen!” framgår behov av en specifik person, skolkonsulent, 

som kan ”vara länk mellan skola och familjehem, stödja barnen och deras skolgång och vara med 

på skolmöten och bevaka barnens intresse så barnen får de resurser de har rätt till. ”  

Det framkom i intervjuer en misstanke om brister i skolans möjligheter att genomföra 

basutredningar som ligger till grund för remisser till andra instanser för vidare utredning och att 

planera och utforma lärandemiljön för barns behov. Vidare framkom att socialsekreterarna hade 

en hög arbetsbelastning samt bristande kompetens kring skolfrågorna och därmed hade 

svårigheter att bevaka skolområdet i tillräcklig utsträckning. 

 

Ett av de specificerade områdena i de särskilda riktlinjerna för familjehemsplacerade barn är att 

tydliggöra ansvaret mellan placerande och mottagande kommun och vilka insatser som ska ske 

genom socialtjänstlagen och skollagen. Förslaget i skrivelsen var att anställa en pedagog för att 

arbeta med att utveckla en modell för stöd för placerade barns behov av studiestöd och 

kunskapsutveckling. Modellen skulle innefatta följande områden: 

 

 Säkra samråd med avlämnande skola vid placering. 

 Säkra överlämning till mottagande skola. 

 Medverka i mottagande skolas framtagande av planer för studiestöd eller åtgärdsprogram. 

 Stödja familjehem så att de själva blir goda stödjare av barnens kunskapsutveckling.  

 Involvera barnens biologiska föräldrar i barnens kunskapsutveckling.  

 Införliva den pedagogiska kompetensen i familjehemsvårdens ordinarie verksamhet.  

 

 

I oktober 2017 anställdes en pedagogisk samordnare med bakgrund som specialpedagog.  

I juni 2018 publicerades SAMS-modellen som tagits fram gemensamt av Skolverket, 

Socialstyrelsen och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Den är framtagen för att 

underlätta samverkan mellan socialtjänst och skola för att barn och unga som behöver byta skola 

vid en placering får en obruten skolgång. Modellens syfte är också att bidra till en bättre 

skolförankring. Den utgår från kommunens ansvar och gällande regelverk. SAMS innehåller 

rutiner som bygger på en tydlig ansvarsfördelning mellan skola och socialtjänst.  

  

Pedagogiska samordnaren håller ihop arbetet kring skolplaceringar och skolgången i stort. Hon 

ombesörjer flertalet av de delar i modellen som socialsekreterarna ansvarar för, vilket innebär en 

omfattande avlastning för dem. Pedagogiska samordnaren är uppmärksam på om modellen inte 

följs och kan även påtala för skolans ansvariga om underlag inte inkommit, är bristfälliga eller om 

det blir dröjsmål gällande skolplacering etc. Detta för att barnets skolstart ska påbörjas så snart 

som möjligt efter flytt och att förutsättningarna för det enskilda barnet ska bli så bra som möjligt. 

Därmed innebär hennes roll även en kontrollfunktion gentemot skolorna. Pedagogiska 

samordnare har även varit med vid möten som en objektiv part då det funnits 

meningsskiljaktigheter mellan skola och familjehem. 

 

Pedagogiska samordnaren följer upp alla interna familjehemsplacerade barns skolgång inför 

beslut i det sociala utskottet var sjätte månad. Uppföljningen sker utifrån Västbusmöten, samtal 

med familjehemsföräldrarna och ibland även samtal med barnen. Eftersom uppföljningen av 
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skolgången sker på ett mer strukturerat sätt och av en person med pedagogisk kompetens tar 

skolfrågorna även mer plats i ärendet som helhet. Barnsekreterarna uttrycker att det numera är 

mer information kring barnets skolgång i övervägandena än tidigare.  

 

Inom ramen för aktiviteten att stödja familjehemmen så att de i sin tur ska stödja de 

familjehemsplacerade barnens skolgång har pedagogiska samordnaren hållit i 

kompetensutveckling för familjehemmen som innefattat: forskning om placerade barn och 

utbildning, metoder för att hjälpa barn till bra skolresultat, vad kan man som familjehemsförälder 

göra för att skapa bra förutsättningar för gott skolresultat och barn med särskilda behov och extra 

anpassningar.  

 

Vid intervjuer både med familjehems- och barnsekreterarna belyser de vikten av pedagogiska 

samordnarens arbete, hur mycket det betyder och avlastar dem. De uttrycker ett lugn i att ha fått 

en medarbetare med omfattande kompetens och kunskap inom skolområdet, som fokuserar 

specifikt på skolfrågorna, där de själva upplever att de ibland saknar kompetens för att ställa de 

krav på skolan som pedagogiska samordnaren kan. De berättar att hon använder ett språkbruk 

och begrepp i dialog med skolan som skapar relation mellan socialtjänsten och skolan. 

Pedagogiska samordnaren har auktoritet i dialogen med skolan då hon besitter den pedagogiska 

kompetensen och därmed vet vad hon ska efterfråga och vilka krav som kan ställas. 

Barnsekreterarna har inte samma möjlighet till detta, men berättar att pedagogiska samordnaren 

genom att samråda kring vilka frågor som kan ställas och vara med vid skolmöten även gett dem 

verktyg och en större trygghet i dialogen med skolan.  

 

Exempel på specifikt stöd till enskilt barn är en anmälan pedagogiska samordnaren gjort till 

Skolinspektionen. Skolinspektionens bedömning var att skolan brustit i arbetet med särskilt stöd 

till barnet. Barnsekreterarna uttrycker att de inte har tillräcklig kompetens för att göra en sådan 

anmälan och därmed hade barnet inte fått det som hen hade rätt till om inte pedagogiska 

samordnaren arbetat inom enheten.  

 

 

Enkätundersökning  
En enkätundersökning har skickats ut till samtliga interna familjehemmen under augusti månad.  

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur familjehemmen upplever: 

 stödet från familjehemssekreteraren både i rollen som familjehem och i kontakten med 

barnets biologiska föräldrar och nätverk 

 vikten av respektive stödinsats samt 

 tillgängligheten, att kunna komma i kontakt med familjehemsenheten. 

 

De svar som inkommit hittills ger en positiv bild. Flertalet är nöjda med stödet från 

familjehemssekreteraren och upplever att de lätt kommer i kontakt med familjehemsenheten då 

de behöver det. Gällande de olika stödinsatserna så visar resultatet hittills på lite olika 

uppfattningar.  

 

Fler svar kommer förhoppningsvis inkomma under hösten. Underlag kommer sedan att användas 

i en djupare analys.  
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Sammanfattning och analys 

De medel som avsatts för förstärkt familjehemsvård har möjliggjort uppstart av och förstärkning 

i flera aktiviteter. Antalet interna familjehem, nätverkshem och särskilt förordnade 

vårdnadshavare har ökat över tid. Arbetet fortskrider i en positiv riktning, som delvis gett 

ekonomiska vinster, men framförallt vinster för de enskilda placerade barnen.  

 

Rekryteringen av interna jourhem har inneburit en besparing då akuta institutionsplaceringar inte 

längre behövs i tidigare omfattning. Det finns nu framarbetat material och implementerade 

arbetssätt kring kommunikation och marknadsföring. Kommunikatörens tjänst kommer att 

upphöra och enheten kommer framöver att sköta marknadsföringen självständigt. 

Kommunikatörens kontaktnät har varit till stor nytta i arbetet med marknadsföringen och det 

finns en oro över att tappa rådgivning, värdefulla kontakter och kommunikationsvägar.  

 

Den utveckling och satsning som skett inom områdena marknadsföring, råd och stöd, 

uppföljning samt kompetenshöjning och gemensamma träffar anses behöva fortgå. 

Fortsättningsvis anses beredskapstelefonen behövas i nuvarande omfattning, då tillgängligheten 

fyller en viktig funktion i stödet till familjehemmen.  

 

Komplexiteten i barnens behov och den flexibilitet som familjehemmet ofta måsta ha innebär 

ofta frånvaro från ordinarie arbete för en längre eller kortare tid. Man vet inte om generositeten 

kring inkomstbortfallet minskar sammanbrott vid svåra situationer som eventuellt medfört mer 

omfattande eller akut frånvaro från arbetet. Men om så är fallet är ersättning av inkomstbortfall 

mycket kostnadseffektivt. Omplaceringar är kostsamma både ur barnets och verksamhetens 

perspektiv.  

 

Den höjda ekonomiska ersättningen till familjehemmen har varit mycket kostsam, ca 3 miljoner 

kronor. Även om ekonomin är viktig och att den ekonomiska situationen för familjehemmen 

behöver vara stabil och motsvara uppdragets omfattning, så är det inte av ekonomiska skäl de 

flesta familjer är intresserade av att vara uppdragstagare. De ekonomiska premisserna kan därför 

inte anses vara en huvudsaklig rekryteringsgrund. Om skillnaden mellan Borås Stads och ett 

privat företags ersättning är stor, kan det i enstaka fall vara en avgörande faktor för om familjen 

ansöker om att vara internt familjehem eller söker sig till den privata sektorn.   

Den förhöjda ersättningsnivån grundar sig på SKR:s årliga procentuella ökning. Detta är infört i 

respektive familjehems avtal och gäller tills vidare. Avtalen är juridiskt bindande och även om en 

utjämning av ersättningen till en lägre nivå över tid vore önskvärt finns det svårigheter att 

genomföra en sådan förändring. Detta behöver i så fall en jurist utreda.   

 

Pedagogiska samordnarens insatser har inneburit ökat fokus på skolfrågorna. Stödet för 

familjehemsföräldrarna kring barnens skolgång har ökat samt att dialogen mellan skola och 

socialtjänst har blivit mer konstruktiv. Frågor som rör skolgången och uppföljningarna har 

strukturerats och blivit betydligt bättre. Pedagogiska samordnarens kompetens har inneburit en 

omfattande kvalitetshöjning kring skolfrågorna och går inte att ersätta av befintliga eller fler 

barnsekreterare.  
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Förändring i arbetssätt gällande utredning av de konsulentstödda familjehemmen samt större 

svårighet att hitta konsulentstödda familjehem som matchar barnen, som har en mer komplex 

problematik nu än tidigare, har påverkat arbetsbelastningen inom enheten under den här 

perioden som förstärkt familjehemsvård har anammats. Att hitta och utreda konsulentstödda 

familjehem tar mycket tid och kraft i verksamheten.  

 

Syftet med översynen av familjehemsvården var att redovisa effekter, identifiera 

framgångsfaktorer samt identifiera utvecklingsområden. Sammantaget kan konstateras att bristen 

på familjehem är ett bekymmer både i Borås Stad och nationellt, att det inte finns mycket 

forskning i ämnet rekrytering av familjehem och att effekter av olika åtgärder är svåra att mäta.  

Antalet placerade barn i familjehem har ökat och det har även de interna familjehemmen. Vilken 

eller vilka av de åtgärder familjehemsenheten gjort som medfört ökningen är dock inte möjligt att 

veta. Det kan också vara så att några av åtgärderna bidragit till att befintliga familjehem bibehållit 

sitt uppdrag. Men inte heller det är möjligt att säkerställa. Det vi vet är att den skärpta 

lagstiftningen har inneburit en kvalitetshöjning inom familjehemsvården i Sverige. I och med 

åtgärderna inom ramen för förstärkt familjehemsvård har det funnits resurser att efterleva de nya 

lagkraven samt att kvaliteten i flera olika delar i familjehemsvården i Borås Stad ökat. 

 

Eftersom antalet familjehem ökat i Borås Stad, i motsatt riktning till de nationella tendenserna, är 

vår slutsats att den kvalitetsökning som de olika åtgärderna inom förstärkt familjehemsvård 

sammantaget gett, i sin tur, ger ringar på vattnet och en större benägenhet hos allmänheten att 

intressera sig för uppdragen inom familjehemsvården. Om ovanstående slutsats är korrekt samt 

att vi fortsättningsvis ska leva upp till lagkraven så behöver arbetet inom familjehemsenheten 

fortsätta i samma riktning som nu påbörjats och att befintliga resurser krävs även fortsättningsvis. 

Därmed är den nivå av familjehemsvården inte längre en förstärkning utan är framöver den nivå 

som gäller för den ordinarie familjehemsvården.   
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Nätverkshem - Tillägg till uppföljningen  
I samband med översynen av familjehemsvården har det även varit aktuellt att få en bild av 

arbetet med barnens nätverk. Inom förvaltningen är det barn och unga myndighet som 

identifierar nätverket och som tar ställning till om nätverket ska utredas som nätverkshem. Om 

nätverket är aktuellt för utredning informeras familjehemsenheten om detta. 

Familjehemssekreterarna gör sedan själva utredningen av nätverkshemmet och tar beslut att 

godkänna eller inte godkänna nätverkshemmet. Själva placeringsbeslutet fattas av sociala 

utskottet. 

 

De barn som placerats i familjehem för första gången eller som omplacerats i familjehem under 

perioden april 2019 till april 2020 identifierades. Därefter granskades de BBIC- och BoF-

utredningar som fanns i barnens ärenden samt det som skrivits i barnens journal gällande 

nätverket.  

 

De frågeställningar som aktgranskningen utgick från var: 

 Har nätverket hos familjehemsplacerade barns nätverk identifierats och kontaktats av 

myndighet? 

 Vad är orsaken till varför placering i nätverket inte föreslås? 

 

 

Granskningen visade att barnets sociala relationer dokumenteras i utredningen i 

verksamhetssystemet. Andra relationer än de som finns i utredningen omnämns ibland i 

journalföringen. Detta beror ibland på att journalföringen sker löpande och att utredningen sker 

under en viss period och låses då utredningen utmynnat i ett beslut.  

 

Även om sociala relationer dokumenteras finns brister i stödet att dokumentera ställningstagandet 

i verksamhetssystemet. Det finns ingen rubrik utan ställningstagande kan skrivas under olika 

rubriker i utredningen, men också i löpande journal, vilket medför att det finns svårigheter att 

utläsa vilket ställningstagande som gjorts. Det finns inte någon sammanhållen dokumentation 

kring om olika personer i barnets nätverk kontaktats och värderats.  

 

I de ärenden som personer i barnets nätverk ansetts lämpligt har familjehemsenheten informerats 

och utrett familjehemmet. Statistiken i stycket ”Statistik - Utredningar och beslut” visar på att 

flertalet av de föreslagna nätverkshemmen godkänts. Vid ett enskilt ärende kunde utläsas brister i 

kommunikationen mellan barn och unga myndighet och familjehemsenheten gällande regelverket 

för utredning av nätverket. I detta fall placerades barnet i konsulentstött familjehem.  

 

Även om ett tydligt ställningstagande inte gjorts i flera av ärendena, så finns det ofta information 

om nätverket som bidrar till att man kan ana att nätverket inte är lämpligt. Dock är det så att flera 

släktingar benämnts i dokumentationen, men det finns inget som tyder på att kontakt med dem 

tagits. Det är även sällan som andra personer som inte är släktingar, har kontaktats. Till barnets 

nätverk kan till exempel även grannen, fotbollstränaren, en kompis föräldrar eller 

fritidspersonalen räknas.  
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Ovanstående är det som framkommer i aktgranskningen av barnens utredningar och journal. Det 

kan vara så att nätverket har kontaktats i större utsträckning än vad som framkommer eller att 

ställningstagande gjorts, men att detta inte dokumenterats. Om så är fallet kommer antal 

nätverkshem troligtvis inte att öka.  

 

Familjehemsvården i sin helhet är komplex. Forskningen visar på att de omhändertagna barnen 

ofta har en mycket komplex problematik och att kraven på familjehemmen och dess kompetens 

har ökat. Lagstiftningen kring utredning av familjehemmen har skärpts. Samhället har även 

förändrats och civilsamhället är inte villigt/har inte möjlighet att bli uppdragstagare i den 

utsträckning som motsvarar behoven. Forskning visar även på att barn placerade inom det egna 

nätverket lyckas i större utsträckning, att det finns en större uthållighet och vilja att ta sig an barn 

inom den egna kretsen, vilket även ligger i linje med gällande lagstiftning kring anhörigprincipen.  

 

 

Utvecklingsområden 

För att ha möjlighet att tillgodose barnens behov av familjehem framöver samt öka efterlevnad 

till lagstiftningen gällande anhörigprincipen och barnets nätverk har följande utvecklingsområden 

inom myndighet barn och unga identifierats: 

 

 Utveckla arbetssätten kring att identifiera nätverket, 

 kontakta och motivera medlemmarna i barnens nätverk i högre utsträckning samt 

 dokumentera ställningstagande gällande medlemmarna som ingår i barnets nätverk. 

 

De nätverkshem som har verkställda placeringar idag får tillgång till samma stödinsatser och 

aktiviteter som de interna familjehemmen. Det är en viktig arbetsinsats inom familjehemsvården 

och därmed en central insats att fortsätta arbetet att stödja och följa upp nätverkshemmen.  

 

 

Nya arbetssätt och metoder 

Nämnden har sedan 2018 satsat på utbildning inom systemteoretiskt förhållningssätt. 

Grundläggande delar i detta förhållningssätt är att arbeta med både individen och de som ingår i 

individens system och ta tillvara de resurser som dessa personer har. Forskning visar på att 

samverkan med och involvering av nätverket, i det stöd som individen behöver, är framgångsrikt. 

Utbildning och implementering av det systemteoretiska förhållningssättet fortgår. Under våren 

2020 har kontakt tagits med Örgryte-Härlanda som har utvecklat ett arbetssätt ”LÖSA” för att 

arbeta med delaktighet och att i större utsträckning involvera barnets nätverk. Delar av deras 

arbetssätt kommer verksamheten inom Barn och unga att ta del av och väva samman med det 

systemteoretiska förhållningssättet. 
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Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar lägga redovisningen av inkomna 

synpunkter för tiden januari – juni 2020 till handlingarna. Redovisningen 

skickas till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.  

Sammanfattning  

Den 1 december 2013 introducerades i Borås Stad ett gemensamt 
synpunktshanteringssystem. Varje förvaltning ansvarar för att inom utsatt tid ta 
emot, följa upp och besvara synpunkter från medborgare, brukare och kunder.  

Statistik över synpunkterna redovisas två gånger per år för respektive nämnd. 
Här redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för perioden 1 januari 
till 30 juni 2020.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 2020                

Samverkan 

Ärendet har 2020-09-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se 

2.  Stadsrevisionen SRE.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:SRE.diarium@boras.se
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Under första halvåret har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen fått in 14 synpunkter vilket är färre 
än förra året. Det är vanligt att klagomål riktade gentemot verksamheten inom Myndighet Barn och 
unga dominerar. Många har synpunkter som är relaterade till handläggningen i sitt ärende, bedömningar 
eller har synpunkter på innehåll i utredningar. En av synpunkterna har rört oro i ett område runt ett av 
våra boenden. En synpunkt berörde samverkan med vårdcentral vilket även fick till följd en fortsatt 
utveckling vilken beskrivs nedan. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 

2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Myndighet Barn och unga 7 Synpunkter kring olika delar av handläggning i ärenden 
ibland framförda till IVO ibland direkt 

Myndighet Vuxen 1 För få för att uttala sig 

Öppenvård Barn och unga 1 För få synpunkter för att uttala sig 

Familjerätt 3 Frågor ställda till verksamheten kring vart man kan vända 
sig 

Verksamhetsledning 1 För få synpunkter för att uttala sig 

Boende Vuxen 1 För få synpunkter för att uttala sig 

   

   

   

   

   

Totalt för förvaltningen 14  
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Flera verksamhetsområden har enbart fått en synpunkt och här går det inte att uttala vilken som är den vanligaste synpunkten. 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
jun 2020 

Fråga jan-
jun 2020 

Förslag jan-
jun 2020 

Klagomål 
jan-jun 2020 

Totalt jan-
jun 2020 

Bemötande      

Fysisk miljö    1 1 

Information  4   4 

Tjänster    9 9 

Totalt  4  10 14 

4 Ständiga förbättringar 

Ett av klagomålen berörde samverkan och kom ifrån en vårdcentral. Klagomålet ledde dels till ett möte 
med klargörande och information kring Individ.- och familjeomsorgens verksamhet och dels till samtal 
kring fortsatt samverkan och kunskapsutbyte kring varandras verksamhet. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2020 

14 0 14 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut  

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Rapport av Individ- och familjeomsorgsnämndens 

arbete med hedersrelaterad problematik  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna och lägga 

informationen kring nämndens arbete och ansvar rörande hedersrelaterad 

problematik till handlingarna.  

Sammanfattning  

Socialtjänsten har ett tydligt ansvar för och uppdrag att ge stöd och hjälp till 

dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. I Borås stad är 

socialtjänsten uppdelad på 4 nämnder och det är därför viktigt att beskriva och 

klargöra varje nämndes ansvar och roll inom olika områden så även för Borås 

stads arbete mot hedersrelaterad problematik. De två nämnder som främst 

arbetar med detta är Arbetslivsnämnden och Individ- och 

familjeomsorgsnämnden. Individ- och familjeomsorgsnämnden har ansvaret för 

de som är under 18 år och Arbetslivsnämnden för övriga. En samlad plan i 

Borås håller på att tas fram. En nära samverkan finns mellan Individ- och 

familjeomsorgsförvaltning och Arbetslivsförvaltning kring dessa frågor och 

samverkan sker även med Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).  

Ärendet i sin helhet 

Socialtjänsten har ett tydligt ansvar för och uppdrag att ge stöd och hjälp till 
dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Både socialtjänstlagen 
och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ger stora 
möjligheter att stödja, hjälpa och skydda de som är utsatta för hedersrelaterat 
våld.  
 
I Borås stad är socialtjänsten organiserad i 4 nämnder. Arbetslivsnämnden har 
det samordnade ansvaret och uppdraget när det gäller stadens och 
socialtjänstens arbete gällande hedersrelaterat våld. För närvarande ansvarar 
Relationsvåldsenheten inom Arbetslivsnämnden för de som är 18 år och äldre 
och Individ- och familjeomsorgsnämnden för de som är under 18 år. 
Myndighetsåldern är det som avgör gränsdragningen. I Borås stads budget för 
2020 ges Individ- och familjeomsorgsnämnden i uppdrag att, tillsammans med 
Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som relationsvåldsenheten riktar sig till 
kan sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen ska också belysa vilken hjälp 
ungdomar mellan 16 år och 18 år kan få av respektive nämnd. 
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Verksamheten IFO Barn och unga inom Individ- och familjeomsorgsnämnden 
riktar sig till barn under 18 år. Barn, ungdomar och föräldrar vänder sig dit för 
att få stöd och hjälp. Barn som är över 15 år har rätt att själva vända sig till 
socialtjänsten för att söka stöd. Hit kommer även orosanmälningar som rör de 
under 18 år. När någon vänder sig till IFO Barn och unga görs individuella 
bedömningar utifrån de behov som framkommer. Ofta uttrycks inte 
hedersproblematik i ansökan eller anmälan utan framkommer senare i 
kontakten. Ibland finns flera problem och behov varav hedersrelaterad 
problematik är en del. Det är här viktigt att socialsekreteraren som möter barnet 
har kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, dess mekanismer och 
konsekvenser av våldet såväl som kunskaper kring familjeproblematik och 
annan problematik. Utgångspunkten för arbetet är att aldrig göra avkall på det 
utsatta barnets rättigheter. Verksamheten IFO Barn och unga har utbildats i 
stödmaterialet Patriark som också används som bedömningsinstrument. 
Riskbedömning enligt Patriark är en strukturerade och evidensbaserad 
bedömning utifrån en hederskontext. Vissa handläggare är särskilt utsedda 
kunskapsstödjare i Patriark och hedersfrågor. Relationsvåldsenheten använder 
Patriark på ett liknande sätt.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för handläggning och 
utredningar utifrån Lagen med särskilda bestämmelser om våd av unga (LVU). 
Nämnden har här möjlighet att omhänderta ett barn eller ansöka om ett 
omhändertagande. LVU har från 1 juli 2020 utökats med befogenheter gällande 
utreseförbud när det finns risk att någon som är under 18 år förs utomlands i 
syfte att ingå äktenskap eller könsstympas. 
 
Stöd som ges inom nämnden kan variera utifrån behovet och kan handla om 

intern öppenvård, placering utom det egna hemmet på skyddat boende, 

jourhem och HVB. Även Stödcentrum för unga ger stöd utan 

biståndsbedömning till unga som upplever sig kontrollerade, hotad eller blivit 

utsatta för brott.  

 
Individ- och familjeomsorgen använder sig av Barnahus i de fall det behövs en 

samlad kompetens och en samlad dialog kring tillvägagångssättet kring en 

situation när någon misstänks vara utsatt för hedersrelaterat våld. Barnahus 

samlar till ett behandlingssamråd där det bestäms hur man ska agera och vilka 

som ska agera. Barnahus har målgruppen 0-17 år. Verksamheten erbjuder 

behandlingssamtal mellan barnet och socialtjänsten och föräldrar om behovet 

anses finnas, detta inkluderar hedersrelaterat våld. I behandlingssamrådet kan 

representanter från Ungas Psykiska Hälsa, Ungdomsmottagningen eller en 

psykolog från BUP delta. De statliga medlen till kompetenshöjning kring 

hedersrelaterad problematik för de under 18 år kanaliseras till landets 

Barnahusverksamheter. 

 

Relationsvåldsenheten inom Arbetslivsnämnden är tillgänglig för personer över 

18 år som behöver söka stöd och skydd utifrån våld i nära relation och 

hedersvåld. Relationsvåldsenheten ger olika former av stöd och hjälpinsatser 

och erbjuder skyddsboenden när detta behövs.  
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Socialtjänsten i Borås stad är organiserad i flera nämnder. Inom Individ- och 

familjeomsorgsnämnden finns socialtjänstens ansvar och kompetens rörande 

barn under 18 år. Här finns även ansvaret att handlägga ställningstaganden 

utifrån LVU. Inom nämndens ansvar finns även Barnahus som har 

expertkompetens kring barn som utsätts för våld och som även ger samråd 

kring agerandet när det gäller barn som är utsatta för hedersrelaterad 

problematik. När det gäller den som är under 18 år finns även föräldern med 

som vårdnadshavare som även behöver beaktas utifrån föräldrabalken. 

Arbetslivsnämnden har en samlad kompetens för personer som behöver stöd 

och skydd utifrån våld i nära relationer och riktar sig till de som är 18 år och 

över.  

 

I samråd mellan dessa två nämnders verksamheter har konstaterats att det finns 

starka skäl för att bibehålla den nuvarande ansvars- och rollfördelningen.  

Detta utifrån olika kompetensområden samt att det finns insatser och resurser 

inom båda nämnderna avpassade för att möta personer med hedersrelaterad 

problematik som väl harmonierar med de förutsättningar och villkor som gäller 

för barn respektive den som är 18 år och myndig. Ett samarbete finns mellan de 

båda nämndernas verksamhet kring arbetet med hedersrelaterad problematik 

och kring olika stödmaterial såsom Patriark. I samverkan kommer även 

arbetssätt och rutiner kring unga som är nära att fylla 18 år tas fram.  

 

En samlad plan för arbetet med hedersrelaterad problematik håller på att tas 

fram och i denna plan ska Individ- och familjeomsorgsnämndens respektive 

Arbetslivsnämndens ansvar beskrivas och utgöra delar i samma helhet för att 

beskriva hur Borås stad möter denna problematik. Centrum för kunskap och 

säkerhet (CKS) är delaktig i denna samverkan. 

Samverkan 

Ärendet har 2020-09-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 2 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

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

t o m 2020-06-30.  

Ärendet i sin helhet 

Antalet ej verkställda beslut har minskat från 17 st. kvartal ett 2020, till 16 när vi 

summerat det andra kvartalet 2020.  

 

Besluten rör följande beviljade insatser: 1 familjehem, 7 kontaktfamiljer och 8 

öppenvård. Sju flickor och nio pojkar berörs. Om syskonpar slås ihop och 

räknar på familjenivå så handlar det om nio familjer. 

 

När det gäller kontaktfamiljsinsatser letar familjehemsenheten efter lämpliga 

uppdragstagare som skall matcha klienternas behov. Vid vissa komplexa 

ärenden har de haft svårt att hitta lämpliga uppdragstagare. Andra faktorer som 

påverkat är att det i flera fall har rört sig om flera syskon i samma familj och 

detta brukar i sig vara en försvårande faktor vid matchning. 

 

För att åskådliggöra ges ett exempel på ett av förloppen. En uppdragstagare 

(kontaktfamilj) avsade sig uppdraget. Familjehemsenheten matchade en ny 

kontaktfamilj som dock behövde utredas. Något som ledde till ett större 

tidsglapp.  

 

Ärendet där en tidigare familjehemsplacerad flicka väntat under mycket lång tid 

på en kontaktfamilj, har inte löst sig då det varit svårt att matcha behoven med 

tillgängliga kontaktfamiljer. En ny utredning har inletts för att se över behovet 

av insats. Vad som gäller den ej verkställda familjehemsplaceringen så finns det 

nu ett tilltänkt familjehem som är under utredning.  

 

Nämndens interna öppenvård har varit hårt belastad under våren vilket ökat 

risken att det tar lång tid att verkställa beslut om insatser. Verksamheten ser 

över behovet av att förstärka öppenvården men även en inventering av 

målgrupper inom öppenvården pågår med syfte att se om det är möjligt att 

förändra i öppenvårdsinsatserna och/eller göra omprioriteringar. 
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Det finns även specifika omständigheter till att det i flera fall tagit lång tid att 

verkställa besluten.  I ett fall har en familj önskat att insatsen inte startar under 

sommaren och i ett annat önskade familjen vänta med start av insatsen med 

hänsyn till situationen kring Corona. 

 

Det är svårt att ange en orsak utifrån de nu 16 aktuella ej verkställda besluten. 

Flertalet verkställs under augusti.  Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att 

minska antalet ej verkställda beslut utifrån olika åtgärder.             

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport kvartal 2 2020                            

Samverkan 

Ärendet har 2020-09-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

2. Stadsrevisionen SRE.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 

 

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

 
 

 

 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt  
4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2020 
 

Nämnd 
Inga ej verk-
ställda beslut 

Ej verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan beslut 

Man/ 
kvinna 

IFO Barn och unga  1 Familjehem  103 M 

  1 Intern öppenvård 144 M 

  1 Intern öppenvård 102 M 

  1 Intern öppenvård 102 K 

  1 Intern öppenvård 95 K 

  1 Intern öppenvård 95 K 

  1 Intern Öppenvård 102 M 

  1 Intern Öppenvård 102 K 

  
1 

Intern öppen-
vård/boendestöd 99 M 

  1 Kontaktfamilj 657 K 

  1 Kontaktfamilj 239 K 

  1 Kontaktfamilj 195 M 

  1 Kontaktfamilj 195 M 

  1 Kontaktfamilj 195 M 

  1 Kontaktfamilj 116 K 

  1 Kontaktfamilj 116 M 

      

IFO Vuxen/Unga 
Vuxna 

X     
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Analys  
 
Antalet ej verkställda beslut har minskat från 17st. kvartal ett 2020, till 16 när vi sum-
merat det andra kvartalet 2020.  
 
Ett av dessa beslut rör familjehem, sju kontaktfamiljer och åtta intern öppenvård. Sju 
flickor och nio pojkar berörs. Om man slår ihop syskonparen och räknar på familje-
nivå så handlar det om nio. 
 
När det gäller kontaktfamiljsinsatser letar familjehemsenheten efter lämpliga upp-
dragstagare som skall matcha klienternas behov. Vid vissa komplexa ärenden, har de 
haft svårt att hitta lämpliga uppdragstagare. Andra faktorer som påverkat är att det i 
flera fall har rört sig om flera syskon i samma familj och detta brukar i sig vara en 
försvårande faktor vid matchning. 
 
På en individuell nivå handlar det i ett exempel om att en uppdragstagare (kontaktfa-
milj) avsade sig sitt uppdrag, vilket ledde till ett stort tidstapp. Familjehemsenheten 
måste få fram en ny kontaktfamilj, vilket de nu gjort i detta fall. Nu finns en ny po-
tentiell uppdragstagare som är under utredning. Ett liknande fall handlade det om 
den planering som var gjord inte gick att genomföra vilket drog ut på tiden. Nu är 
dock planeringen att den insatsen också skall startas upp i augusti. 
 
Ärendet där en tidigare familjehemsplacerad flicka väntat i snart 2 år på en kontaktfa-
milj, har inte löst sig. Det har varit väldigt svårt att matcha flickans behov med till-
gängliga kontaktfamiljer. Vid försök hittills har antingen flickans vårdnadshavare eller 
den tilltänkta kontaktfamiljen tackat nej. En ny utredning har inletts för att återigen 
se över flickans behov av insats. 
 
Vad som gäller den ej verkställda familjehemsplaceringen så finns det nu ett tilltänkt 
familjehem som är under utredning. En placering utom det egna hemmet kommer att 
göras inom kort. 
 
Vår interna öppenvård har varit hårt belastad vilket ökat risken att det tar för lång tid 
innan våra klienter får tillgång till det bistånd de fått beviljat. Sen finns det individu-
ella orsaker i många fall till att ett beslut inte verkställs i tid. Ett exempel är ett sys-
konpar som har beviljats intern öppenvårdsinsats. Familjen erbjöds ett uppstarsmöte 
i början på juni, men de kom inte på det mötet, och familjen önskade inte verkställa 
beslutet under sommaren. Ett annat syskonpar där ville vårdnadshavaren pga. Covid 
19 avvakta uppstarten. Ett nytt uppstartsmöte är inbokat i augusti. Ytterligare ett sys-
konpar där vårdnadshavaren har avbokat ett flertal uppstarsmöte och på det senaste 
mötet i juni ställer sig vårdnadshavaren negativ till den tilltänkta insatsen. Nya dis-
kussioner behöver ske med berörda. Slutligen har ett uppdrag gällande intern öppen-
vård samt boendestöd ej kunnat verkställas med anledningen att det saknades lämp-
liga personer för uppdraget. Detta skall nu vara åtgärdat och planen är att det skall 
kunna verkställas under augusti. 
 
Det är svårt att dra några orsaksförklaringar utifrån dessa 16, eller om jag slår ihop 
syskonparen, nio. På pappret skall ett flertal av fallen verkställas i augusti. Om det 
inte tillkommer fler nya ej verkställda beslut till nästa kvartal så bör mängden ärenden 
ha minskat rejält. Om detta inte sker kan så kanske det krävs en mer strukturell ana-
lys av orsakerna till problemet.  
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Svar på Revisionsrapport - Borås Stads samverkan 

med externa parter kring barn och unga 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna nedanstående 

yttrande över Stadsrevisionens rapport om Borås stad samverkan med externa 

parter kring barn och unga samt översända denna till Stadsrevisionen.       

Sammanfattning  

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring 

barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till 

stor del är ändamålsenlig. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete på 

nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för samverkan 

med externa parter förbättras. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden anser att det ständigt finns skäl att se 

över och förbättra samverkan mellan stadens verksamheter och externa aktörer. 

Former och forum för samordning av samverkan finns men kan utvecklas.  

Det finns behov av att tydliggöra var samverkan sker och att samordna detta. 

Det pågår ett arbete med intention att få till stånd ökad samordning vilket bör 

kunna svara mot detta behov.  

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring 

barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till 

stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete 

på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för 

samverkan med externa parter förbättras. 

Enligt granskningen saknar ingående nämnder en tydlig målbild för vad 

samverkan kring barn och unga 0-20 år ska leda till, där det saknas en bild av 

hur samverkan kompletterar nämndernas kärnverksamhet. Individ- och 

familjeomsorgsnämnden har tagit fram ett övergripande mål för samverkan i 

Budget 2020, med syfte att öka antalet koordinerade samverkansinsatser.  

Något som nämnden anser kompletterar den egna kärnverksamheten.  

 

Det finns en komplexitet kring att ta fram en målbild utifrån att syftet med en 

specifik samverkan med vissa samverkansparter kan ha ett mål och med en 

annan konstellation av samverkansparter kan ha ett annat mål. Något som 
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medför en svårigheter att skapa en gemensam målbild för all samverkan 

relaterat till målgruppen barn och unga.  

 

Samtidigt håller Individ- och familjeomsorgsnämnden med om att det finns ett 

värde av att identifiera var samverkan sker mellan nämnder och behovet av att 

öka samordningen internt i Borås Stad. Något som även bör leda till en ökad 

tydlighet när samverkan sker med externa parter.  

 

Det finns ett behov av att identifiera och samordna forum och grupper som 

samverkar kring målgruppen barn och unga. Flera forum och grupper kan ha 

uppdrag som delvis överlappar varandra, vilket innebär att en del uppdrag 

omhändertas av flera. Idag sker en samordning inom Säker och Trygg kommun 

och även inom Socialt hållbart Borås. Ett arbete pågår att ytterligare samla och 

förtydliga den interna samverkan vilket bör kunna svara på det behov som 

stadsrevisionen uttrycker. 

Granskningen framhåller att intern samverkan inom kommunen ibland skapas 

för att kompensera de organisatoriska mellanrum som uppstår mellan 

förvaltningars uppdrag och mandat. Här nämns att definitioner av 

samverkansarbetens stödprocesser bör underlätta arbetet med att överbrygga 

dessa organisatoriska mellanrum inom Borås Stad.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig tveksam till värdet av att 

isolerat kartlägga dessa stödprocesser. Det bör istället göras i de fall det finns 

specifika behov av processkartläggning, gemensamma rutiner samt verktyg för 

samverkan. Utifrån ett uppmärksammat behov pågår arbete av detta slag mellan 

mjuka nämnder i Borås Stad. Exempelvis har Individ- och 

familjeomsorgsnämnden och Grundskolenämnden gemensamt arbetat fram en 

rutin för samverkan kring barn och unga som visar tecken på att fara illa eller 

riskerar att fara illa. Till rutinen finns årshjul och processkarta kopplad.  

Ett liknande arbete pågår med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.  

I Borås Stad saknas det, enligt granskningen, tydliga begreppsdefinitioner kring 

begreppen förebyggande arbete, barn som far illa samt barn som riskerar att 

fara illa. Visst arbete med att ta fram gemensamma definitioner kring dessa 

begrepp har genomförts inom Individ- och familjeomsorgsnämnden, bland 

annat i inriktningsdokument för Individ- och familjeomsorgens fältverksamhet. 

Flera andra nämnder har tidigare gjort liknande arbete för att definiera 

främjande och förebyggande arbete, t.ex. kring Fritidsverksamhet. Individ- och 

familjeomsorgsnämndens erfarenhet är att det under många år resonerats kring 

dessa begrepp på olika nivåer och att det kan finnas ett värde i en gemensam 

begreppsdefinition. Formerna för hur och när denna begreppsdefinition ska 

genomföras behöver dock övervägas. 

I granskningen anges att det ibland finns missnöje kring hur aktörer gemensamt 

bidrar till samverkansresultatet. En trolig orsak, enligt granskningen, är att 

ingående samverkansparter inte alltid känner till övriga aktörers 

ansvarsområden. Individ- och familjeomsorgsnämnden instämmer i att detta 

kan vara en trolig orsak till missnöje. Det är därför viktigt att hitta forum för att 

informera om respektive verksamhets ansvarsområde samt de möjligheter och 

begränsningar som finns utifrån gällande lagstiftning. Internt i Borås arbetar 
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förvaltningarna och des verksamheter med att finna lämpliga forum för detta 

och även med externa aktörer. De olika samverkansgrupper som finns inom 

Närvårdssamverkan är ett exempel på sådana forum. 

 

Enligt granskningen pekar Friskolor och bostadsbolag på att de sällan vet vem i 

kommunen de ska kontakta i olika ärenden, att deras ”väg in’’ är otydlig.  

Det kan exempelvis gälla ungdomar som ställer till problem i bostadsområden 

eller där friskolor önskar göra orosanmälan kring elever.  

Efter att granskningen genomfördes har Individ- och familjeomsorgsnämnden 

upprättat en mottagningsenhet, med ”en väg in”, vilket underlättar externa 

samverkanspartners möjlighet till kontakt. Det finns även möjlighet att göra 

orosanmälningar på Intranätet. En ytterligare förbättringsåtgärd kan vara att 

öppna möjligheten att via Borås Stads hemsida skicka in orosanmälningar.  

 

Den boendeprocess som har arbetats fram och antagits i Borås Stad tydliggör 

vägen in till kommunen för medborgare och bostadsbolagen när det gäller 

personer som har en social problematik och svårighet att få eller behålla en 

bostad. 

 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och 

unga                             

Samverkan 

Ärendet har 2020-09-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Revisionskontoret@boras.se  

2. KS.diarium@boras.se  

 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 
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Borås Stads samverkan med externa  
parter kring barn och unga  

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring barn och unga. 
Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar 
granskningen att Borås Stads arbete på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för 
samverkan med externa parter förbättras.  

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en utveckling i linje med gransknings-
resultaten, med en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till och hur den kompletterar nämndernas res-
pektive kärnverksamheter på bästa sätt. Kommunstyrelsens roll vad gäller samordning av samverkan i syfte 
att öka effektivitet och effekthemtagning behöver stärkas och förtydligas. Vidare kan ekonomistyrningsprin-
ciperna kopplat till samverkan, insatser och åtgärder kring barn och unga utvecklas. 

Berörda nämnder behöver säkerställa att innovativa lösningar som kan skapas inom ramen för samverkan 
med externa aktörer omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses senast 2020-05-29. 

Bill Johansson     Boris Preijde 
Ordförande första revisorsgruppen   Ordförande andra revisorsgruppen

Missiv
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Sammanfattning
BDO AB har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning av samverkan
med externa parter kring barn och unga. Granskningen omfattar Kommunstyrelsen, Fritids och
folkhälsonämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämn-
den, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Därutöver har
följande aktörer bidragit med information till granskningen; ett urval i kommunen verksamma
fristående skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kommunala bostadsbolagen AB
Bostäder, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus.

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styr-
dokument, bedöma om kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år med ex-
terna aktörer är ändamålsenlig.

Styrande dokument, mål och riktlinjer
Den samverkan som granskats mellan interna och externa aktörer så som socialtjänst, skola,
Västra Götalandsregionen och Polisen är överlag tillfredsställande. Granskningen visar dock
brister i vissa delar så som gällande närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar att
det inte är samverkan i sig som är utmaningen, utan i vilken grad kommunen tagit ställning
till huruvida de insatser som genomförs är tillräckliga för det egna ansvaret, innan man går in
i samverkan.

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras i de områden där samverkan
med externa parter är etablerad. Däremot saknas en tydlig målbild för vad samverkan ska
leda till eller hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverksamheten. Det är oklart vem i Borås
Stad som förväntas identifiera de processer där samverkan kan och bör ske. Ett sådant uppdrag
borde strategiskt ligga nära dem som fastställer vad kärnprocessen ska innehålla, hur det ska
genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess till kärnprocessen, dvs den ordinarie
verksamheten. Ett sådant arbete på Kommunstyrelse- och nämndnivå skulle med fördel kunna
utvecklas.

Vad gäller samverkan med externa parter visar granskningen att det inte genomförs en konti-
nuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till Kommunstyrelsen rörande resultat
och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd. Kommunstyrelsens roll vad gäller
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning kan stärkas. BDO
menar att formuleringar i reglementen kring Kommunstyrelsens övergripande roll för att sam-
ordna samverkan bör förtydligas. Detta så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar
som kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamhet.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att kompensera för de organisatoriska
mellanrum som uppstår mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill peka på att det
finns en risk att samverkan i sig får växa som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum
snarare än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO ser att det kan finnas en
möjlighet att med en översyn av fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska behovet av samverkan.

Organisation för samverkan med externa parter
Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och strukturer. Överlag
har berörda nämnders granskade samverkan med externa parter en tydlig och ändamålsenlig
styrning, ansvarsfördelning och samsyn. Organisering av den samverkan som bedrivs kan ses
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som funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt finns synpunkter på vad som samverkas
kring, när i tiden och hur väl de granskade nämnderna tar ansvar.

Trots uttalade strategier saknas ett gemensamt arbete mellan de mjuka nämnderna om sam-
verkan med externa parter kring barn och unga. Nämnderna bör lägga den gemensamma kar-
tan tillsammans för att säkra att kärnprocesserna gör det de ska för att minska barns utsatthet
– en del i att genomföra samordnade tidiga insatser är att varje aktör genomför sitt uppdrag
i ett tidigt skede. En samverkan kan med fördel utvecklas där nämnderna tillsammans tar fram
mål och riktlinjer för samverkan med externa parter på mer generell nivå, som regelbundet
skulle kunna följas upp och revideras.

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i samverkan men att återkoppling till
kärnverksamheten brister. I samverkan möts kompetenser och professioner kring frågor på ett
nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och utveckling. Men det saknas syste-
matik kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska fungera. Detta kan leda till att
effektiviseringsmöjligheter och utvecklingspotential inte tas tillvara.

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och unga att skolnämnderna inte har tydliga
riktlinjer för hur, om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att säkra upp rätten
till en väl fungerande skolgång för alla kommunens barn och unga.

Borås Stads insatser inom området
Det är oklart vad som ingår i Borås Stads portfölj av insatser, vilken reell förändring som
förväntas åstadkommas, för vem eller när. Det är också oklart vilka insatser och åtgärder som
finns att tillgå för att möta barns utveckling. Små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets
motståndskraft på ett helt annat sätt än de insatser som kan genomföras i senare åldrar.

Att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska behovet av att samverka vid insatser
och åtgärder kring barn och unga. Detta eftersom behoven sannolikt skulle se annorlunda ut.
Att genomföra insatser som stärker barns förutsättningar att vara i skolan och klara kunskaps-
kraven kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). Att också stötta föräldrar
och tillse att alla barn har ett omhändertagande dygnet runt kan vara en annan.

Resurser och ekonomistyrningsprinciper
Granskningen visar att ekonomistyrning kopplat till samverkan samt insatser/åtgärder kan
förbättras.

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa övergripande samordning och priori-
tering även vad gäller resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomföra insatser
och åtgärder där de gör som mest nytta för barn och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg
mot utsatthet är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna möjliggöras genom
t.ex. en budget för barn och unga som omfattar en mandatperiod eller dylikt.

Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopplat till de strategier som finns i mål-
bild 2025 borde kunna ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att prioritera kost-
nader för kärnverksamhet respektive samverkan så att insatser kan göras där de får mest
effekt till lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade insatser trots för stunden
ökade kostnader. BDO kan ana att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och lång
sikt. Höga kostnader för utsatta barn står idag emot behovet av att stärka de olika nämndernas
kärnverksamheter, men också emot möjligheten att satsa mer på förebyggande arbete i syfte
att minska framtida barns utsatthet och därtill kopplade kostnader.

En samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kunna möjliggöra satsningar på förebyg-
gande och samordnade tidiga insatser. Detta skulle i så fall kunna ske på ett kommungemen-
samt sätt i samverkan med externa parter kring barn och unga 0-20 år.
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1 Inledning
Samverkan och samordnade förebyggande insatser är ett prioriterat område i flera kommuner
i syfte att i högre grad kunna stötta utsatta barn och unga, men också minska deras utsatthet.
Ett annat syfte med samverkan är att få tillgång till varandras resurser på ett mer strategiskt
och effektivt sätt och genom det tillsammans skapa nya arbetssätt och åstadkomma bättre
effekter. Nyckeln är ofta att hitta en gemensam vision samt fungerande samverkansformer
mellan parter, förståelse för varandras uppdrag och mandat samt ett konkret urval priorite-
rade områden att samverka kring.

Enligt Borås stads välfärdsbokslut 20181  har barn och unga skilda uppväxtvillkor i kommunen.
En betydligt större andel barn med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll, än
barn med svensk bakgrund, även om den totala andelen ekonomiskt utsatta minskat. Flera av
nyckeltalen som beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade över en treårsperiod.
Detta gäller de relativt höga talen för psykosomatiska besvär så som sömnsvårigheter, huvud-
värk och ont i magen. Samtidigt kan man se att några av nyckeltalen som indikerar barns
förutsättningar försämrats. Andelen barn och unga som är medlem i en förening minskar och
andelen som uppger att de blivit mobbade ökar. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga
till yrkesprogram ökar något, där flickorna står för ökningen. Det är fortsatt konstaterade
skillnader mellan skolorna vad gäller godkända betyg, skolnärvaro mm.

Genom att samverka med de aktörer som påverkar barns vardag, skapas möjligheter att till-
sammans kunna påverka barns förutsättningar. Samverkan blir som en stödprocess2 till kärn-
verksamheten och ett sätt att överbrygga de så kallade organisatoriska mellanrum3 som skapas
i avståndet eller gränslandet mellan olika nämnders och huvudmäns uppdrag och mandat. I
flera delar är externa parters medverkan avgörande för att fånga barns hela sammanhang.

Under 2019 har Borås stad tagit fram en övergripande strategisk målbild och arbetssätt inom
ramen för ”Socialt hållbart Borås”4, ett långsiktigt arbete med målet att minska de stora
skillnaderna i människors livsvillkor. Kommunen har erhållit medel från tillväxtverket och i
första skedet riktas insatserna mot barn och unga, samt kopplat till målområdet Vi tar ge-
mensamt ansvar för barn och unga5, en del av visionen Borås 20256.

De flesta barns pedagogiska utveckling får tillräckligt stöd inom ramen för förskolors och sko-
lors kärnverksamheter. Som SKR7 (fd SKL) också säger, så finns det ett samband mellan god
kvalitet i skolmiljön och mindre utsatthet bland barn och unga. I klassrummet, med stöd av
barn- och elevhälsa och utifrån beslut av rektor, kan insatser för barn och unga genomföras

1https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/folkhalsoarbete/valfardsbok-
slut.4.6a80e56d15869d0d313f13ec.html den 8 januari 2020
2 Kommuner har ofta kvalitetsledningssystem som bygger på en logik av processer. Den verksamhet som utgör huvudupp-
draget kan beskrivas som en process som något förenklat benämnas kärnprocess. Medan andra processer, som samver-
kan, kan vara en stödprocess för att underlätta det som sker i kärnprocessen. Med den logiken blir det tydligt att kärnpro-
cessen behöver definieras för att förtydliga vad som ska ske var, och hur stödprocessen ”samverkan” bör se ut. Ett sådant
analysarbete bör genomföras i syfte att tydliggöra hur samverkan i realiteten kompletterar kärnprocessens funktion och bi-
drar till att överbrygga organisatoriska mellanrum. För att tillsammans kunna säkra relevanta förutsättningar för de barn och
unga som exempelvis riskerar hamna emellan kommunens aktörer och/eller mellan kommunen och externa parter.
3 https://kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/tidiga-samordnade-insatser-TSI/Documents/TSI-
Mats%20Tyrstrup%20om%20organisatoriska%20mellanrum.pdf den 27 januari 2020.
4 https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfe-
ace78c8.html den 8 december 2019
5 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 december 2019
6 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html den 8 december 2019
7 Exempelvis https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/utvecklingsprogram-
forfullfoljdutbildning.29661.html den 21 januari 2020
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både i god tid och med goda resultat. En inkluderande skola ger dem större trygghet. Det är
inte alltid givet, men det finns ett samband mellan utsatthet och bristande skolresultat. Un-
gefär en fjärdedel av eleverna i Borås går ut nionde klass med icke godkända betyg i något av
kärnämnena.

Intressant att ha med sig i läsningen av rapporten kan vara att Borås stad bara för några år
sedan organiserade om från tre stadsdelar till dagens nämndorganisation. Samverkan sågs ti-
digt som ett sätt att överbrygga avståndet mellan kärnverksamheter och som en möjlighet att
kompensera för den förändring i geografiskt fokus som omorganiseringen innebar.

1.1 Tidigare rapporter i urval
1.1.1 Samgranskning med Västra Götalandsregionens revisorer
2015 genomförde Borås Stads stadsrevision tillsammans med Västra Götalandsregionens revi-
sorer (VGR) en granskning av den samverkan som fanns mellan staden och regionen kring barn
och ungas psykiska ohälsa. Syftet var att bedöma om samverkan tillgodosåg de lagstiftnings-
krav som finns på ändamålsenliga insatser för patienten/brukaren  Granskningen var avgrän-
sad till samverkan mellan elevhälsan och individ- och familjeomsorgen i Stadsdelsnämnd Norr,
Närhälsan med vårdcentralerna Sjöbo, Fristad och Södra Torget i Borås samt BUP inom Södra
Älvsborgs sjukhus. Granskningen visade på en rad brister i samverkan mellan Borås Stad och
VGR. Utifrån dessa brister skapades en gemensam handlingsplan för att stärka samverkan
mellan parterna.

Regionen genomför 2018 en uppföljningsgransking med syfte att undersöka i vilken omfattning
av regionen beslutade handlingsplaner hade genomförts. Uppföljningsgranskningen begränsa-
des till att granska primärvårdsstyrelsen och styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus. Den visade
att utifrån den handlingsplan som togs fram, som en konsekvens av revisionens gransknings-
rapport 2015, hade styrdokument, riktlinjer och rutiner utvecklats och förtydligats. Vilket
bidragit till en utveckling av samverkan mellan parterna. Granskningen kunde även visa att
det inte skett någon större förändring avseende sätt att hantera och registrera avvikelser
avseende samverkan. Regionen kunde genom granskningen visa att det fanns en vilja och strä-
van att effektivisera samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa, där barnets bästa ska
vara i centrum.

1.1.2 Granskning Borås stads samverkan och förebyggande arbete barn och unga
Området genomlystes av EY under slutet på 2018. Då granskades arbetet vid Fritids och folk-
hälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och utbildningsnämnden
samt Sociala omsorgsnämnden. I revisionsrapporten daterad januari 2019 pekar EY på att det
i kommunen bla saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet samt
samverkan kring denna. Men också att kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att styrning
av det förebyggande arbetet är samordnat på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom fann EY att
tydliga definitioner av vad man i kommunen menar med begreppen förebyggande ar-
bete och barn som far illa respektive riskerar att fara illa saknas. Ytterligare en slutsats var
att det saknades tydlighet kring hur samverkan ska inkludera externa och privata aktörer.

Föreliggande rapport kan dels ses som en fristående rapport, dels ses som en del två i Borås
stads revisorers granskning om samordnade tidiga insatser för barn och unga.
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2 Metod
Syftet med denna granskning är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala
styrdokument, bedöma om Borås stads samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år med
externa aktörer är ändamålsenligt.

Granskningen har genomförts i tre faser:
Ø I fas ett genomfördes uppstartsintervjuer med ett urval nämnder samt utredare vid

polisen. Konsulten tog del av gällande kommunövergripande riktlinjer och regelverk.
Därefter skickades en självvärdering till berörda nämnder i syfte att följa upp huruvida
åtgärder vidtagits utifrån av revisionen lämnade rekommendationer i januari 2019. De
gavs även möjlighet att lämna underlag till denna granskning.

Ø Fas två utgjordes av workshops utifrån NÖHRA8-metoden med ett urval grupper, såsom
bostadsbolagen, lokala samverkansgrupper, och friskolor på grund- samt gymnasie-
nivå. Under fas två djupintervjuades även ett urval nämnders förvaltningsledningar.

Ø Tredje fasen utgjordes av en analys- och rapportfas som inkluderade en muntlig av-
rapportering till revisionskontoret kring prioritering av väsentliga slutsatser.

Rapporten överlämnades till beställaren i slutet på januari 2020.

2.1 Revisionsfrågor
Den beskrivna metoden har använts för att besvara följande revisionsfrågor:

1. Finns ändamålsenliga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner som regel-
bundet följs upp och revideras kopplat till området?

2. Har berörda nämnders samverkan med privata9 (externa) aktörer en tydlig och ända-
målsenlig organisation, styrning, ansvarsfördelning och samsyn?

3. Hur säkerställs att Borås Stads arbete inom området även innefattar privata (externa)
aktörer, exempelvis fristående skolor?

4. Vilka insatser och aktiviteter genomför Borås Stad inom området och är dessa tillräck-
liga?

5. Finns tillräckliga resurser för arbetet?
6. Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till Kommun-

styrelsen rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd?
7. Finns en tillfredsställande samverkan mellan interna och externa aktörer såsom soci-

altjänst, skola, Västra Götalandsregionen och Polisen?

2.2 Revisionskriterier och indikatorer
Samverkan har granskats generellt utifrån för respektive verksamhetsområdes lagar och re-
gelverk, såsom kommunallagen (2017:725), socialtjänstlagen (2001:453; SOL) och skollagen
(2010:800). Samtliga regelverk stipulerar att samverkan ska ske med relevanta parter i syfte
att stärka måluppfyllelse och ta tillvara resurser och kompetenser.

I övrigt har följande kriterier eller indikatorer utgjort grund för analys:
Ø Samverkan med externa parter har granskats utifrån SKL:s guide för investeringar i

tidiga insatser för barn och unga (som utgör en del av SKR (tidigare SKL):s projekt
Psynk – psykisk hälsa för barn och unga som lanserades 2012, https://www.uppdrag-
psykiskhalsa.se/tag/psynk/ 20191205).

8 NÖHRA är en analysmodell där man tillsammans diskuterar fram Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser samt eventuellt
förslag på Aktiviteter.
9 Den ursprungliga frågan är ställd med ordet privata, men har under granskningens gång ändrats till externa då det passar
bättre med granskningens övergripande frågeställning.
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Ø Analysen grundas på en logik om att fungerande samverkan vilar på ömsesidig respekt,
gemensamma och delade mål samt en gemensam vision på övergripande nivå. För att
samarbetet ska kunna leda till samverkan, det vill säga verkan och effekt krävs att:

o huvudmannaskyldigheter är klara, parterna har förutsättningar att ta fram en
gemensam plan för arbetet  samt att parterna har och visar respekt för varand-
ras kompetens och profession.

o Regionala samverkans- och stödstrukturer för samordnat genomförande och
kunskapsutveckling behöver vara stabila och långsiktigt hållbara för att skapa
förutsägbarhet och trygghet över tid.

o Kan man inte lita på att samverkan bidrar till det som avses minskar incita-
menten för att medverka och verksamheterna återgår till  ”stuprörsarbete”.

Ø Samverkan kring barn och unga kan ske på fyra nivåer – tex kring politisk/nämndnivå
(ägande), strategisk nivå (ledning och styrning), kring grupper eller kategorier av barn
och unga (exempelvis hemmasittare eller flickor 12-14 år) samt kring individärenden.

2.3 Granskade och intressenter
Följande nämnder har granskats utifrån de ställda revisionsfrågorna.

· Kommunstyrelsen,
· Fritids och folkhälsonämnden,
· Individ och familjeomsorgsnämnden,
· Förskolenämnden,
· Grundskolenämnden,
· Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
· Sociala omsorgsnämnden

Följande aktörer har bidragit med information till den genomförda granskningen: i kommunen
verksamma fristående skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kommunala bostads-
bolagen (AB Bostäder, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB
Toarpshus).

Granskningen har inte belyst övrig samverkan med externa parter såsom civilsamhället eller
näringslivet. Primärt är det själva samverkan som granskats, och inte resultaten av samver-
kan.

Konsultens bedömning är att tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis har samlats in och
utvärderats samt att de stöder slutsatser och bedömningar i den rapport som lämnats.

Granskningen genomfördes av granskningsledare Karin Eduards och medarbetare Jacob Wåh-
lin. Gunn-Henny Dahl var kvalitetssäkrare samt projektets expert i barn- och folhälsofrågor.
Granskningsansvarig var Eva Yng, auktoriserad revisor, samtliga från BDO Mälardalen AB.
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3 Kommunens genomförda åtgärder under 2019
Som en del av granskningens första fas fyllde respektive nämnd/förvaltning i en självvärdering
i kring vidtagna åtgärder utifrån revisionens lämnade rekommendationer om samverkan kring
barn och unga från januari 2019 (se ovan). Inkomna underlag visar att:

1. Kommunen till viss del tagit fram en övergripande strategisk målbild och arbetssätt
inom ramen för ”Socialt hållbart Borås”10, ett långsiktigt arbete med målet att minska
de stora skillnaderna i människors livsvillkor. Kommunen har erhållit medel från till-
växtverket och i första skedet riktas insatserna mot barn och unga samt kan kopplas
till målområdet Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga11, en del av visionen Borås
202512.

2. Samordning och styrning av det förebyggande arbetet fortfarande har utvecklingspot-
ential. Under året har kommunen genomfört en kartläggning över vilka samverkans-
fora som finns, vilket visar på en omfattande samverkan på flera nivåer.

Denna kartläggning, tillsammans med andra insatser, kan ligga till grund för en tydli-
gare styrning och samordning i syfte att än bättre använda befintliga resurser. Som
denna granskning konstaterar skulle en sådan samordning även kunna leda till strate-
gisk utveckling av samverkan samt ett bättre lärande i verksamheters respektive kärn-
processer.

3. I det stora hela saknas fortfarande tydliga definitioner av vad kommunen menar med
förebyggande arbete, barn som far illa eller riskerar att fara illa. Samtidigt har varje
profession i sin yrkesutövning förhållandevis goda bilder av vilka barn vi pratar om och
vad som är ett förebyggande arbete.

Utmaningen är att de aktuella professionerna ser olika behov av lösningar, eftersom
de arbetar utifrån olika horisonter och kommer in i olika faser av ett barns utveckling.
Det saknas fortfarande en tydlighet kring vad kommunen förväntar sig att samverkan
ska leda till för barnen och vilka mål som ska mötas i samverkan. Mål som skulle kunna
bidra till att underlätta samverkan och prioriteringar inom densamma.

4. Det saknas fortfarande tydlighet kring hur samverkan ska inkludera externa och pri-
vata aktörer, eller hur kommunen kan säkra upp att dessa systematiskt bjuds in och
bereds möjlighet att medverka. Varje nämnd gör på sitt sätt och valet av vilka som
ska delta i samverkan bygger på historik och kunskap om vilka parter som är möjliga
att samverka med.

3.1.1 Konsultens bedömning
BDO konstaterar att arbete pågår för att utveckla området och att mycket samverkan förefal-
ler ske. Men det systematiska arbetet, uppföljning och samordning av samverkan förefaller
svagt.

Granskningens primära fynd inom ovan beskrivna fyra områden har fungerat som ingång i den
fortsatta granskningen.

10 https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfe-
ace78c8.html den 8 december 2019
11 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 december 2019
12 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html den 8 december 2019



10
BDO Mälardalen AB, Sveavägen 53, 113 59  Stockholm, telnr (+46) 10 171 50 00, www.bdo.se

4 Genomförd granskning
Nedan följer granskningens väsentliga iakttagelser kopplat till ändamålsenlighet i samverkan
med externa parter kring barn och unga. I fokus har varit samverkan med polisen, VGR, frisko-
lorna och bostadsbolagen.

4.1 Ändamålsenlighet i styrande dokument, mål och riktlinjer
Borås stad bedriver omfattande arbete i samverkan vilket omtalas på flera sätt, bl.a på kom-
munens hemsida. Arbetet med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga utgår
från målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” i Vision 2025.  De strategier13

som uttrycks där är:
· Vi gör det möjligt för näringslivet att samverka med skolan kring barns och ungas lä-

rande och växande.
· Vi uppmuntrar och stödjer medborgare och ideella organisationer som bidrar till barns

och ungas utveckling och lärande.
· Vi stärker samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande såväl inom Borås

Stad som mellan kommunen och andra offentliga aktörer.
· Vi utvecklar föräldrastöd för barns och ungas hela uppväxt

Bland annat listas de organ/arenor som kommunen samverkar i14. Flera intervjuade uppfattar
att man har en fungerande tradition för samverkan i kommunen i syfte att tillsammans möta
de utmaningar de ser.

4.1.1 Iakttagelser
De tillfrågade nämndernas förvaltningar har inkommit med de styrande dokument som gäller
för samverkan kring barn och unga. I det stora hela menar tillfrågade att de styrande doku-
ment och strategier som finns är ett stöd i arbetet, även om de uppfattar att överlappande
uppdrag kan förekomma.

Fokus i denna granskning är samverkan med externa parter och där finns riktlinjer och rutiner
kring de funktioner eller behov där samverkan faktiskt sker, tex Närvårdssamverkan, Västbus,
SSPF15, lokala grupper mfl.

Målbilden i dessa dokument är inte i alla delar tydlig. Det förblir otydligt vad som ska åstad-
kommas i samverkan, även om metoder för samverkan är utvecklade och väl fungerande.
Intervjuade uppger att det överlag saknas ett övergripande mål som nämnderna kan dela och
utifrån det forma sin del av uppdraget så att nämndernas gemensamma arbete ger barn och
unga 0-20 år bättre förutsättningar och minskad utsatthet.

Flera av de intervjuade menar att det i samverkan finns möjligheter att tänka nytt och ge-
mensamt hitta nya lösningar, vilket också till viss del görs. Granskningen visar dock att det
saknas tydlighet kring hur återkopplingen av lärdomar och utveckling från samverkansorganen
till kärnverksamheten ska gå till för att stärka möjligheterna till kvalitetshöjande insatser där.

Stöd för återkoppling och lärande från samverkansorganisationen saknas även på övergripande
nivå. Samstyrningen mellan nämndernas olika kärnverksamheter och vad som ska omhändertas
var visar utvecklingspotential. Så att insatser och åtgärder samlat kan genomföras på den nivå

13 https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarfor-
barnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 januari 2020
14 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk.4.46966c1e1580c421fba96013.html den 12 januari 2020.
15 (bla intranet.boras.se › download › 170913 SSPF), samverkan för trygga uppväxtvillkor i Borås stad mellan socialtjänst,
skola, polis och fritid.
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där de gör mest nytta för barns och ungas behov och utmaningar, antingen inom ramen för
grund/kärnuppdrag eller i samverkan med externa parter.

De olika samverkansorganen uppvisar olika mognadsgrad vad gäller uppföljning och revidering
av arbetssätt och rutiner och granskarens intryck är att ett systematiskt arbetssätt kan ut-
vecklas. I de lokala grupperna, tex, uppges att det sker en kontinuerlig förbättring i gemensam
dialog i samverkansgruppen om det pågående arbetet. Närvårdssamverkan och SSPF följs upp
och revideras med viss regelbundenhet av parterna tillsammans.

De som intervjuats kring Närvårdssamverkan ger inte en entydig bild av till vem de kan lyfta
avvikelser kopplat till den andre partens aktiviteter i samverkan. Otydlig avvikelsehantering
kan leda till missade möjligheter att lära från misstag och stärka kvalitet både i samverkan
och i genomförande av samordnade insatser.

De olika områdena där samverkan sker strukturerat med externa parter, sker viss uppföljning
och avrapportering genom halvårs- och helårsrapportering via samverkansorganisationen. I
annan samverkan sker återföringen via förvaltningens egen respektive rapportering. Men det
saknas en samordnad uppföljning av samverkan med externa parter, som skulle kunna ligga
till grund för prioriteringar av tex resurser. Granskningen visar att samordnad uppföljning och
återkoppling, både till etablerade samverkansorganisationer och till den linjeorganisation som
är grunden för samverkan, har utvecklingspotential.

4.1.1.1 Systematiskt arbetssätt och Kommunstyrelsens roll
Just vad gäller samverkan med externa parter kring barn och unga sker inte någon samlad
kontinuerlig uppföljning, utvärdering eller återrapportering till kommunstyrelsen. Gransk-
ningen visar att återrapportering snarare sker utifrån de mål och indikatorer som ställs i verk-
samhetsstyrningen än kopplat till nämnda strategier om samverkan. Intervjuade uppger dock
att kommunstyrelsen under våren kommer göra en samlad uppföljning av arbetet mot barn
och unga med stöd av studerande på universitetsnivå. Inom ramen för Socialt Hållbart Borås
kommer andra förutsättningar och möjligheter ges för en mer tydlig återkoppling just kring
barn och unga.

Under hösten har kommunen genomfört en genomlysning av antal samverkansorgan som man
deltar i kring barn och unga. En slutsats som intervjuade drog av detta arbete är att det sker
mycket samverkan, men som inte samordnas så att summan av uppdrag och förväntade resul-
tat kan klargöras.

Granskningen visar att Kommunstyrelsen arbetar klassiskt med styrning och uppföljning. Den
visar också att Kommunstyrelsen inte antar sitt uppdrag att samordna samverkan kring barn
och unga i tillräcklig grad. Vilket i sin tur ökar risken att de olika nämndernas samverkan och
insatser inte genomförs mot bakgrund av en delad ambition eller behovsanalys. Kommunsty-
relsen antar inte heller sitt uppdrag att tillse att summan av nämndernas insatser kan tillsam-
mans leda till mer fördelaktiga förutsättningar för barn och unga i kommunen. Flera intervju-
ade menar att det finns nya möjligheter i och med Socialt Hållbart Borås, men att Kommun-
styrelsens roll i att samordna arbetet både kan förtydligas och stärkas.

4.1.2 Konsultens bedömning
Den samverkan mellan interna och externa aktörer såsom socialtjänst, skola, Västra Göta-
landsregionen och Polisen som granskats är överlag tillfredsställande, men brister i vissa delar
såsom närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar att det inte är samverkan i sig som
är utmaningen, utan i vilken grad kommunen samlat sig och själva tagit ställning till huruvida
de insatser som vidtagits är tillräckliga för det egna ansvaret, innan man går in i samverkan.

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras i de områden där samverkan
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med externa parter är etablerad. Däremot saknas tydlig målbild för vad samverkan ska leda
till eller hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverksamheten. Det är oklart vem i Borås
stad som förväntas tillse att de processer där samverkan kan och bör ske, identifieras. Ett
sådant uppdrag borde strategiskt ligga nära de som fastställer vad kärnprocessen ska inne-
hålla, hur det ska genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess till kärnprocessen,
dvs den ordinarie verksamheten. Ett sådant arbete på Kommunstyrelse och nämndnivå skulle
med fördel kunna utvecklas.

Granskningen visar att det inte genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och åter-
rapportering till Kommunstyrelsen rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella
åtgärder som följd vad gäller samverkan med externa parter. Kommunstyrelsens roll vad gäller
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning kan stärkas. BDO
menar att formuleringar i reglementen kring kommunstyrelsens övergripande roll för att sam-
ordna samverkan bör förtydligas. Så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar som
kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamheten.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att kompensera för de organisatoriska
mellanrum som uppstår mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill peka på att det
finns en risk att samverkan i sig får växa till som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum
snarare än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO ser att det kan finnas en
möjlighet att med en översyn av fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska behovet av samverkan.

4.2 Lämplig organisering för samverkan
Borås stad har elva nämnder som på olika sätt har ansvar för att säkra att barns liv innehåller
de fem delar som alla barn enligt SKR behöver16:

1. Trygga och kärleksfulla vuxna som har förmåga att se och möta barns individuella
behov

2. Goda uppväxtvillkor med god kroppslig och psykisk hälsa,
3. En meningsfull fritid som ett led i att utveckla den egna identiteten, träffa likasin-

nade, uppleva gemenskap och pröva på olika aktiviteter
4. Klara kunskapskraven i skolan för att stärka sina sociala och psykiska förmågor – oav-

sett individuella förutsättningar och föräldrars bakgrund/utbildningsnivå.
5. Känna delaktighet, ha inflytande och få sina röster hörda, vilket skapar tillit till andra

människor och till demokratiska institutioner.

Förutom de sex granskade nämnderna17 samt Kommunstyrelsen ingår Kulturnämnden, Över-
förmyndarnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden samt Lokal-
försörjningsnämnden i de som kan ses som att ansvara för, eller bidra till, stärkta förutsätt-
ningar för barn och unga.

4.2.1 Iakttagelser
I de granskade delar där samverkan med externa parter är etablerad förefaller en tydlig och
ändamålsenlig organisation, styrning och ansvarsfördelning finnas på plats, men inte alltid
samsyn.

Kommunens samverkan med externa aktörer kring barn och unga utgörs av flera olika samver-
kanstrukturer som utgår ifrån respektive förvaltning/nämnd, som familjecentraler och lokala

16 SKR fd SKL: ”Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa, tvärsektoriella politiska arenor” 2017
17 Fritids och folkhälsonämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie-
och vuxenutbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden.
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nätverksgrupper. I flera delar är organiseringen tydlig, med funktionell ansvarsfördelning och
samsyn, men i andra delar så kan tydligheten saknas.

Några pekade på att allt eftersom de blivit bättre på att genomföra sitt kärnuppdrag (efter
omorganisationen från stadsdelar till stadsgemensamma nämnder) har det också blivit tydli-
gare vad de kan samverka kring. De menar att insikten om det egna uppdraget i sin tur kan
bidra till att de organisatoriska mellanrummen blir större och behovet av att agera i samver-
kan ökat.

De externa parter och aktuella samverkansorgan som berörs av granskningen är:
· Polisen: SSPF, BRÅ och EST
· VGR, Västra Götalandsregionen: Närvårdssamverkan och Västbus
· Friskolorna: SYV-nätverk
· Bostadsbolagen: EST

Kommunens förvaltningar har samverkan med dessa externa parter på följande nivåer:

Strategisk nivå Organisatorisk
och verksam-
hetsnivå

Barngruppsnivå individnivå

VGR/BUP Förekommer Förekommer Sällan Förekommer
Bostadsbolagen Förekommer Förekommer Förekommer Nej
Friskolor Nej Förekommer Förekommer Förekommer
Polisen Förekommer Förekommer Förekommer Förekommer

Intervjuade medverkande i samverkan ser flera vinster med samverkan som inte alltid ligger
på effekt och resultatnivå hos barn och unga. Dessa vinster handlar framförallt om att ha
fungerande former för samverkan när behov uppstår, att få kännedom om hur andra arbetar
med just dessa grupper, samt möjligheter till lärande och utveckling av den egna verksam-
heten.

Samverkan, dvs samordnade insatser kring barn och unga individers behov uppges fungera
men med vissa i granskningen påtalade brister. Med externa parter sker samverkan kring in-
divider18 med regionen, polisen och friskolorna.

När barn och ungdomsgrupper är tydligt definierade har och kan samordnade insatser skapas,
som tex kring missbrukande unga, såsom Minimaria mm. Med externa parter sker sådan sam-
verkan framförallt med regionen och polisen.

På organisation och verksamhetsnivå skapas tex lokala grupper efter behov där parter som
arbetar utifrån lokala förutsättningar och utmaningar, kan samverka i fora där kommunen har
taktpinnen. Sådan samverkan samordnas av fritids- och folkhälsoförvaltningen19. Det förekom-
mer också särskilda grupper i utsatta områden, som en strategisk grupp i Viskafors med sam-
verkan med skola.

Samverkan på strategiskt övergripande nivå förekommer med regionen och polisen där be-
hovet är tydligt och att samverkan är etablerad och mogen.

Granskningen visar att det saknas en organisering av samverkan i planeringsstadiet mellan
nämnd/förvaltningsledningar i syfte att fördela och tydliggöra samverkansbehov för respek-
tive förvaltning i relation till nämndens uppdrag och kärnverksamhet. Dessutom ger nämnd-

18 Granskningen har inte berört insatser eller åtgärder på individnivå.
19 https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/lokalsamverkannatverkochorts-
rad.4.121d069a15aa7f1f548f1537.html den 12 januari 2020
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indelningen, som flera pekar på, flera gränser för barnen under deras uppväxt 0-20 år, ålders-
mässigt och sekretessmässigt. Granskningen visar att det brister i förutsättningar att ge bar-
nen en sömlös omsorg. Det brister också i att säkra upp att det kommunala ansvaret för (ut-
satta) barn och unga tas alla dygnets 24 timmar.

Bilden gestaltar en process där Kommunstyrelsen samordnar, sannolikt tillsammans med de
nämnder som finns i processen, uppdrag, roller och ansvar för barn och ungas sammanhang 0-
20 år, dygnets alla timmar. Bilden belyser att det finns organisatoriska mellanrum i bla över-
lämning, men också hur svårt det blir för nämnderna var för sig att ha en helhetsbild. Därför
blir också processens sista ”pil” viktig, uppföljning och återkoppling som kan leda till lärande
både för nämnderna var för sig, barnens hela sammanhang, samt hur externa parter kan in-
kluderas.

Det framkommer att samverkan inte är helt utan motsättningar. Närvaron är inte alltid den
önskvärda och det förekommer att personer skickar ersättare som inte har mandat eller inte
är insatta, vilket minskar effektiviteten i arbetet. Parter från olika verksamheter kan ha olika
syn på vilka insatser som ger bäst effekt och vissa kan vara missnöjda med andras insatser.
Man förefaller inte heller i alla delar ha tillräcklig koll på varandras ansvarsområden för att
förstå hur man kan bidra till gemensamma resultat i samverkan, tex uttrycker flera viss be-
svikelse över att socialtjänsten inte medverkar i tidigare skede.

Däremot visar granskningen att de som deltar i samverkan ser, för egen och sin förvaltnings
del, ett tydligt syfte med att samverka som ett stöd i arbetet med att tillsammans använda
tillgängliga resurser för att värna barn och unga.

4.2.1.1 Externa parters medverkan
Externa parters syn på medverkan presenteras här kort. För med information, se kapitel fyra.

Granskningen visar att samverkan med tex polisen har potential att samordnas bättre från
kommunens sida för att bli effektiv. Nu har de många samverkansytor för polisens del.

Bostadsbolagen uppger sig planera för en boendemiljö som ska kunna passa alla, funktions-
hindrade, barn, unga, äldre, etc. I några stadsdelar är utsattheten extra stor vilket skapar
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utmaningar både för boende och bolag, och för att kompensera för detta, så blir lokala bo-
stadsaktörer viktiga medskapare i en fungerande och trygg närmiljö som kan motverka utsatt-
het. De intervjuade bostadsbolagen uppger alla att detta är ett viktigt fokusområde för dem
och deras verksamhet.

Tillstånd till och granskning av friskolor genomförs av skolmyndigheter samtidigt som dessa
skolor oftast verkar i en kommunal kontext. Drygt tolv procent av barnen i Borås går i friskolor
på grundskolenivå och elva procent på gymnasienivå. Några av friskolorna ingår i större kon-
cerner, några finns bara i Borås. Granskningen har visat att friskolorna inte medverkar i kom-
munens strategiska planering för elever i deras respektive åldersgrupper, men att samverkan
förekommer i varierande grad på organisatorisk nivå.

Friskolorna medverkar bland annat i samverkansgrupper för skolsköterskor och studie- och
yrkesvägledare, där även kommunens personal medverkar. Samtidigt upplever framförallt in-
tervjuade från gymnasiefriskolorna att överlämning kring barn med särskilda behov som byter
från en kommunal skola brister. Där de har flera exempel på barn vars behov inte kunnat
mötas på grund av okunskap eftersom föräldrar och barn inte regelbundet själva kan uttrycka
vilka behov som föreligger eller hur de varit mötta i tidigare skolgång.

Intervjuade från friskolorna menar också att de inte får tillgång till kommunens informations-
plattformar på samma sätt som kommunens eller regionens egna skolor. Detta riskerar enligt
dem påverka elevers kännedom om vilka skolor och utbildningar de kan välja i skolvalen.
Gymnasiefriskolorna upplevde också att det tog lång tid att få klarhet i vilka elever som fak-
tiskt valt deras respektive skolor inför kommande termin, vilket gjorde det svårt att veta hur
många lediga platser man hade.

Det framkommer att även kommunernas respektive skolförvaltningar upplever att överläm-
ningen av elever dem emellan inte alltid är funktionell. Det uppgavs förekomma att motta-
gande nämnd ser andra behov och förutsättningar för barnet, vilket får påverkan på barnets
situation. Det framkommer också att exempelvis Förskolenämnden ser utmaningar i att kunna
följa upp och komplettera åtgärder de vidtagit för vissa barn i tidig ålder, eftersom de senare
faller under en annan nämnds ansvarsområde.

Granskningen visar inte att det finns en strategi för hur friskolorna ska inkluderas i kommu-
nernas arbete för att ge alla kommunens barn likvärdiga förutsättningar att genomföra sin
skolgång. Det är upp till varje nämnd att tillse att samverkan sker utifrån de behov som utgår
ifrån varje nämnds uppdrag. De strategier som finns för respektive målområde utgör ett stöd
i arbetet. Men åtföljs inte av några specifika riktlinjer kring hur respektive nämnd ska tillse
att relevanta externa aktörer bjuds in till samverkan kring barn och unga. intervjuade både
inom friskolor och bostadsbolagen pekar också på att de sällan vet vem i kommunen de ska
kontakta i olika ärenden. Deras väg in är otydlig vilket kan leda till att kommunen inte får den
information som behövs för att i tid kunna vidta relevanta åtgärder.

4.2.2 Konsultens bedömning
Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och strukturer. Överlag
har berörda nämnders granskade samverkan med externa parter vid första anblicken en tydlig
och ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn. Organiseringen i den samverkan
som bedrivs kan ses som funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt som synpunkter
finns på vad som samverkas kring, när i tiden och hur väl de granskade nämnderna tar ansvar.

Det är oklart för granskaren var och vem i Borås stad som bör tillse att de processer där
samverkan kan och bör ske, identifieras. Trots uttalade strategier förefaller ett gemensamt
arbete mellan de mjuka nämnderna om samverkan med externa parter kring barn och unga
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saknas. Nämnderna bör lägga den gemensamma kartan tillsammans för att säkra att kärnpro-
cesserna gör det de ska för att minska barns utsatthet – en del i att genomföra samordnade
tidiga insatser är att varje del gör sitt i ett tidigt skede. En samverkan kan med fördel utveck-
las där nämnderna tillsammans tar fram mål och riktlinjer för samverkan med externa parter
på mer generell nivå, som regelbundet skulle kunna följas upp och revideras.

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i samverkan men att återkoppling till
kärnverksamheten brister. I samverkan möts kompetenser och professioner kring frågor på ett
nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och utveckling. Men det saknas syste-
matik kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska fungera. Detta kan leda till att
effektiviseringsmöjligheter och utvecklingspotential inte tas tillvara.

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och unga att skolnämnderna inte har tydliga
riktlinjer för hur, om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att säkra upp alla
kommunens barns och ungas rätt till en väl fungerande skolgång.

4.3 Aktiviteter som genomförs i samverkan
Aktiviteter i samverkan som granskats utgör oftast ett komplement till de aktiviteter som
genomförs i linjen. Antingen för att skapa bättre förutsättningar för kärnverksamheten eller
för att tillsammans med andra genomföra aktiviteter som ligger i gränslandet mellan kärn-
verksamheter. Alternativt handlar det om att dela upp arbetsuppgifter eller åtgärder, tex
kring individer, i syfte att arbeta mer effektivt.

4.3.1 Iakttagelser
Borås stad genomför en rad insatser och åtgärder i samverkan och i kärnverksamheten som
ett resultat av samverkan. Men då det saknas en övergripande målbild om vad samverkan med
externa parter ska uppnå, för vem, när och hur, så är det svårt att bedöma tillräckligheten.
Det är också oklart vilka insatser och åtgärder som förväntas genomföras i samverkan och
möjligheterna att med dessa uppnå förändringar eller när i tiden dessa ska uppnås.

Vilka barn som ska omfattas av samordnade insatser, vilka begrepp som ska användas eller
vem som ska ha vilken roll är inte alltid tydligt i underlagen. Begreppen är ofta kopplade till
profession eller linjeorganisationen snarare än till samverkansfunktionen och kan betyda olika
saker för olika professioner. De intervjuade uppger att de är medvetna om detta och att när
man uppfattar att begrepp kan vara svåra att förstå eller hantera av andra, diskuteras dessa
för att förtydligas.

Granskningen visar att definitionen av barn och unga är beroende av vilka barn som är i fokus
i vald samverkan, exempelvis kring flickor med självskadebeteende eller utåtagerande pojkar.
Västbus behöver en definition medan SSPF behöver en annan, osv. Granskningen visar inte att
det i samverkanskonstellationen råder oenighet om vilka barn som åsyftas, definitioner kan
också förändras över tid med behov och fokus i samverkan.

Granskningen visar inte heller att det är helt tydligt definierat inom vilka problemområden
som samverkan ska utgöra ett arbetssätt för att komma tillrätta med utmaningar.

Intervjuade menar att majoriteten barn får tillräckligt stöd i klassrummet och av elevhälsan
för att klara sig, de blir inte föremål för samordnade insatser. Uppfattningen bland de inter-
vjuade är den att de barn som är föremål för insatser får fördelar av det. Men att kärnverk-
samheten kan stärkas för att man ska kunna ge fler en god grundnivå för minskad risk för
utsatthet. Flera lyfter att det finns en kategori barn däremellan, där ansvaret och vilka insat-
ser som ska vidtas är otydligt, eller att deras behov inte ”syns”. Skälet till att detta gap
uppstår uppges vara två, dels nämndindelningen, som inte stödjer en sömlös resa för barnet
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genom det offentliga omhändertagandet 0-20 år20, dels att det inte är i alla delar tydligt vilka
kvalitetskrav som ställs i respektive kärnprocess och hur dessa ska uppnås.

Det framkommer att prioritering av insatser ofta sker utifrån behov. Detta kan enligt inter-
vjuade leda till att vissa barn, unga och grupper, genom sitt beteende prioriteras, vilket i sin
tur skapar snedvridning i insatsprioriteringen. Fokus på de svåraste ärendena riskerar ta kraft
från grunduppdragen, och marginaler för att klara sådana situationer uppges vara bristfälliga.
Risken kan vara att man inte hinner sätta in tidiga åtgärder för andra individer eller grupper
som i sin tur då får andra problem.

Det saknas avvikelse- och incidenthantering i vissa av de granskade samverkansformerna vilket
riskerar att otydligheter kring uppdrag, ansvar och mandat inte lyfts. Flera som är ansvariga
för samverkan menar dock att de försöker lyfta när de uppfattar att någon inte agerar som
förväntat. Men det finns system för avvikelsehantering inom ramen för Närvårdssamverkan,
en modell för avvikelsehantering i samverkan som skulle kunna implementeras i flera delar.

4.3.2 Konsultens bedömning
Granskningen visar att det är osäkert om Borås Stads portfölj av insatser och åtgärder sam-
mantaget kommer att åstadkomma en förändring som stärker barns och ungas förutsättningar
inom relevanta tidsramar. Detta eftersom det är oklart vad som ingår i Borås stads portfölj av
insatser, vilken reell förändring som förväntas åstadkommas, för vem eller när. Det är också
oklart vilka insatser och åtgärder som finns att tillgå när i tiden för att möta barns utveckling.
Detta är viktigt eftersom små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets motståndskraft på
ett helt annat sätt än de insatser som kan genomföras i senare åldrar.

Att hitta rätt för att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska behovet av att sam-
verka kring insatser och åtgärder kring barn och unga eftersom behoven sannolikt skulle se
annorlunda ut. Att genomföra insatser som stärker barns förutsättningar att vara i skolan och
klara kunskapskraven kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). Att också
stötta föräldrar och tillse att alla barn har ett omhändertagande dygnet runt kan vara en
annan.

4.4 Resursers tillräcklighet
Granskningen har berört resurser ur tre perspektiv – ekonomi, kompetens och tid.

4.4.1 Iakttagelser
Intervjuade menar att det i de flesta fall finns tillräckligt med resurser, kompetens och tid
avsatt för samverkan, och att det handlar mycket om hur resurserna används. Däremot me-
nade de intervjuade att resurser för förebyggande och samordnade insatser och åtgärder kring
barn och unga inte alltid var tillräckliga.

4.4.1.1 Ekonomi
Både kostnader för samverkan och kostnader för insatser tas på respektive samverkande
nämnds budget och resultat. Samverkan budgeteras sällan för i särskild ordning, utan blir en
verksamhetsnära driftskostnad. Flera kostnader för samverkan göms inom ramen för ordinarie
budgetering av arbetstid och omkostnader. Detta gäller även insatser och åtgärder.

De intervjuade menar att det borde finnas mer ekonomiskt utrymme att arbeta proaktivt i
samverkan. Att i högre grad genomföra tidiga samordnade insatser för att minimera risken att
barn och unga blir utsatta, vilket det sällan finns tillräckliga resurser för. Det förebyggande
arbetet uppges få stryka på foten i konkurrens med sådana insatser som ger direkta kostnader,

20 Åldersindelningen är ett exempel, där olika förvaltningar har olika åldersindelningar vilket kan utgöra ett hinder för god
samverkan. Tex byts samverkansparter vid övergångarna mellan olika skolförvaltningar.
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som ett barn med behov av stöd från flera parter. De intervjuade uppfattar att detta är kort-
siktigt, och att det i sig leder till missade möjligheter att minska kostnader för barnens ut-
satthet i det långa loppet.

Intervjuade pekar också på ett bristande samband mellan ekonomi och insatser/åtgärder. Det
saknas kalkyler för vad insatser kostar och vilka ekonomiska bidrag de kan skapa när de ge-
nomförs. Alternativkostnadsanalyser som även inkluderar effekter av insatser uppges sällan
genomföras vid val av insatser. Granskningen visar också att det saknas en strategisk budget-
styrning för att motverka ekonomiska styrsystems negativa inverkan på möjligheten att lång-
siktigt planera för och stärka barns förutsättningar.

Granskningens visar att insatser och åtgärder som bör genomföras i de organisatoriska mel-
lanrummen saknar både budget och resurstilldelning. Detta riskerar leda till att vissa insatser
och åtgärder inte kan genomföras eftersom resurser saknas, även om samverkan mellan nämn-
der och tjänstemän i sig är väl fungerande. Men otydligheter kring fördelning av kostnader
kan försvåra samverkan. Några uppger att samverkan fungerar mycket bra ända tills kostnader
ska fördelas. Mellan några nämnder har man byggt en struktur där oklarheter i kostnadsför-
delning kan lyftas till högre ort.

4.4.1.2 Tid
Flera intervjuade uppger att det finns tillräckligt med tid avsatt för att samverka, och ef-
tersom samarbete är ett vedertaget arbetssätt, så sker det naturligt, enligt flera av de inter-
vjuade. Däremot finns inte alltid den tid som behövs för att genomföra tillräckliga insatser.

Samtidigt pågår utveckling och lärande i grupperna. Det uppgavs vara ett vinnande koncept
att i god tid och i samverkan ta fram mötestider samt att ha en dagordning med tydlig fördel-
ning av frågor och punkter för att underlätta att deltagare kom till möten och väl förberedda.
Ett annat sätt var att prioritera när under mötet vilka frågor skulle tas så att de som bara
omfattade i mindre grad inte behövde delta i hela mötet.

4.4.1.3 Kompetens och förståelse
I det stora hela upplevde de tillfrågade sig inte sakna kompetens.

Samtidigt visar granskningen att parter i samverkan inte har full förståelse för varandras age-
rande, vilket kan vara ett tecken på att man inte har tillräcklig insyn och insikt i vad andra
professioner och verksamheter gör, hur eller varför.

Några av de intervjuade menade att i praktiken kan de sakna kompetens kring vad som faktiskt
är väl fungerande insatser och åtgärder, framförallt för att stötta de mest utsatta och deras
familjer. De uppger att det lätt blir så att man gör det man kan och gjort förut, och därför
blir samverkan inspirerande. Samtidigt som att samverkan inte uppfattas ge en tillräcklig
kompetenshöjning för att komma tillrätta med de utmaningar man står inför med de svåraste
ärendena.

4.4.2 Konsultens bedömning
Ekonomistyrning kopplat till samverkan samt insatser/åtgärder kan förbättras.

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa övergripande samordning och priori-
tering även vad gäller resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomföra insatser
och åtgärder där de gör som mest nytta för barn och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg
mot utsatthet är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna möjliggöras genom
tex en budget för barn och unga som omfattar en mandatperiod eller dylikt.



19
BDO Mälardalen AB, Sveavägen 53, 113 59  Stockholm, telnr (+46) 10 171 50 00, www.bdo.se

Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopplat till de strategier som finns i mål-
bild 2025 borde kunna ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att prioritera kost-
nader för kärnverksamhet respektive samverkan  så att insatser kan göras där de får mest
effekt för lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade insatser trots för stunden
ökade kostnader. BDO kan ana att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och lång
sikt. Där höga kostnader för utsatta barn idag i står emot behovet av att stärka de olika nämn-
dernas kärnverksamheter. Men också emot möjligheten att satsa mer på förebyggande arbete
i syfte att minska framtida barns utsatthet och därtill kopplade kostnader.

Möjligheten med samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kunna ge bättre möjlig-
heter att satsa på förebyggande och samordnade tidiga insatser på ett kommungemensamt
sätt i samverkan med externa parter kring barn och unga 0-20 år.

5 Externa parters syn på samverkan med kommunen
Nedan följer kortfattade noteringar kring externa parters syn på kommunens samverkan med
dem kring barn och unga som framkommit framförallt i intervjuer och workshops utifrån NÖ-
HRA-modellen.

5.1 Friskolorna
De friskolor med gymnasieutbildningar som finns i Borås stad upplever att de samverkansmöj-
ligheter som finns är för få. Framsteg har gjorts det senaste året genom gemensamma utbild-
ningar kring bl.a. drogmissbruk. Den möjlighet till samverkan som friskolor som bedriver
grundskoleverksamhet har genom att vara inbjudna till områdesnätverken finns inte för gym-
nasieskolorna. Däremot blir de inbjuda till ett möte varje termin för återrapportering av hur
verksamheten går.

Gymnasiefriskolorna upplever även att det är svårt att nå ut till de högstadieelever som står
inför valet att välja gymnasium och menar att det inte ger barnen en ärlig chans att välja rätt
utbildning för just dem. Om inte informationen är tillräckligt finns en risk att valet av gym-
nasium blir svårare och eleven får inte samma möjlighet att må bra och trivas i skolan. Trots
flera försök till att skapa samverkan, bland annat genom att erbjuda en gemensam gymnasie-
mässa, har kommunen valt att inte möta dem.

Skolorna uttrycker en viss oro angående de elever som inte uppnår full behörighet till gymna-
siet. Tidigare har friskolorna haft en bra kontakt med kommunen angående dessa och på så
vis kunnat erbjuda dessa elever en plats på skolan med extra stöd, men efter att kontaktper-
sonen bytt tjänst finns det en viss oklarhet till vem de ska vända sig. De anser att det är extra
viktigt att dessa elever som från början är utsatta måste få den hjälp de är berättigade till
för att kunna gå vidare och starta sin gymnasieutbildning, annars menar de att det är lätt att
eleven hamnar i utanförskap.

De intervjuade uppger att ett problem i samverkan mellan kommunen och gymnasiefriskolorna
är överlämningen av elever. Idag finns inget system för hur överlämningen ska ske mellan
grundskola och fristående gymnasieskolor. Bristen har bidragit till att elever med speciella
behov inte fått de extra insatser som de behöver i tid och i vissa fall har eleven hoppat av
sina gymnasiestudier innan informationen om behovet kommit fram till skolan.

Friskolorna upplever även en problematik i antagningsprocessen. Eleverna behöver idag inte
aktivt tacka nej till en plats på skolan även om de valt en annan skola. Det har bidragit till
att skolorna har svårt att resursplanera för terminerna då de inte vet hur många elever som
tackat ja till andra skolor och inte kommer börja sin utbildning hos just dem.
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Friskolorna upplever även att samverkan med socialtjänsten är bristfällig idag. Det går snabbt
att få en kallelse efter orosanmälan. Men flera upplever att socialtjänsten inte alltid gör sitt
yttersta för att hjälpa familjen, med stöd i frivillighetsprincipen enligt SOL, även om skolan
upplever att det inte handlar om problem kopplade till skoldagen eller inlärning. De vet inte
heller alltid till vem de ska vända sig till och menar att samverkan hade gynnats av en större
tydlighet kring detta.

5.2 De kommunala bostadsbolagen
Idag har de kommunala bostadsbolagen i kommunen olika samverkanspunkter med Borås stad.
I det fallen då bolaget äger bostäder och fastigheter utanför stadens centrum består samver-
kan om att finna bra och effektiva lösningar på hur skolor, förskolor och andra kommunala
byggnader ska byggas. Med det större av bolagen, som har fastigheter i stadens centrum, finns
en större samverkan, både vad gäller kommunen och andra externa parter så som polisen.

Den bristen på samverkan mellan de bolag som finns på de mindre orterna, tror bolagen går
att härleda till att problem med hyresgäster är relativt nytt och i vissa fall förekommer inga
problem alls. Men på det orter där problem med barn och unga nu har uppstått, sker samver-
kan med polisen. Den samverkan handlat mycket om vad och hur bostadsbolagen kan göra för
att få stopp på problemen.

Flera av bolagen ingår i de områdesnätverk som finns runt om i staden, dessa är dock inte
fokuserade på just barn och unga utan verkar för hela områdena förbättring. Där barn och
ungas miljö blir en del av samverkan.

Bolagen upplever inte att samverkan är proaktiv utan uppstår då barn och unga i deras områ-
den skapar problem. Bolagen vet dessutom inte till vem de ska vända sig i kommunen när barn
och unga har ställt till med problem i deras område.

På vissa orter har bolaget själva skapat samverkanspunkter med skolorna genom att vara på
plats och informera om nybyggen och få inspiration av barnen för att skapa trivsamma miljöer.
De tror att på så vis skapas en ömsesidig respekt för varandra och genom detta kan vandali-
seringen bli mindre runt om i de olika områdena.

Bolagen som bedriver sin verksamhet i de centrala delarna av Borås har haft en större sam-
verkan en längre tid med kommunen men även de föreningar som finns i de olika områdena.
De har varit med och sponsrat resor för ungdomar. Dessa ungdomar har i sin tur hjälpt bolagen
hålla rent runt om i områdena. Vilket i deras mening bidragit till en stolthet kring området
bland de unga.

Det finns en vilja bland bostadsbolagen att få en fungerande samverkan med kommunen, men
de upplever att kommunen idag är för kortsiktiga och arbetare inte tillräckligt proaktivt för
att få en fungerande miljö för alla medborgare.

5.3 Polisen
Polisen upplever att viljan till att samverka är god och det finns flera forum där samverkan
idag sker på ett tillfredställande sätt. De upplever dock att målet med samverkan är något
vagt vilket medfört att definitionen av samverkan ser olika ut beroende på vilket forum de
befinner sig i.

De önskar att möjligheten till att sammankalla till SSPF nyttjandes mer frekvent, då det är de
samlande insatserna som gör skillnad för barnet. Kommunen är i polisens mening bra på att
genomföra punktinsatser men sämre på att genomföra de stora strukturella åtgärderna.
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Polisen upplever även att kommunen skulle kunna vara mer eftertänksamma när de skapar
mötespunkter för de unga. Polisens upplevelse är att Mötesplatserna (öppen fritidsverksam-
het), trots goda intentioner, riskerar att bli samlingsplatser för kriminella element. Polisen
hade hellre sett att fritidsverksamhet för barn och unga hade varit åldersatt, för att minska
risken att Mötesplatsen blir en potentiell ”rekryteringsyta” för kriminella nätverk. Polisens
upplevelse är att personalen på dessa mötesplatser i dagsläget är hårt ansatta och behöver
mycket stöd från både CKS21  och Folkhälsoförvaltningen (FOF) för att fullgöra sitt uppdrag
utifrån de förutsättningar som i dagsläget råder. Önskvärt hade varit att CKS och FOF hade
ett bättre samarbete än vad som finns idag.

I det EST22-arbete som sker med 2 veckors mellanrum upplever de att återkopplingen är god
men menar att samverkan mellan CKS och FOF hade gett metoden och samverkan mer kraft.

21 centrum för kunskap och säkerhet, https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/stads-
ledningskansliet/centrumforkunskapochsakerhet.4.143f48f4158d2c5dae29ae0f.html den 21 jan 2020
22 Staden har ett samarbete med Polisen och AB Bostäder för att utveckla den så kallade EST-modellen, Effektiv samord-
ning för trygghet. EST-arbetet fokuserar främst på den fysiska miljön och syftar till att skapa trygga offentliga miljöer.
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Borås Stads samverkan med externa 
parter kring barn och unga

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad 
genom fört en granskning av samverkan med  externa 
parter kring barn och unga. Granskningen  omfattar 
Kommunstyrelsen, Fritids och folkhälsonämnden, 
Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden och Sociala omsorgsnämnden. Därutöver har 
följande aktörer bidragit med information till gransk-
ningen; ett urval i kommunen verksamma fristående 
skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kom-
munala bostadsbolagen AB Bostäder, Fristadbostäder 
AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB 
Toarpshus. 

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lag-
stiftning, allmänna råd och lokala styrdokument, bedöma 
om kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 
0–20 år med externa aktörer är ändamålsenlig.

Styrande dokument, mål och riktlinjer
Den samverkan som granskats mellan interna och ex-
terna aktörer så som socialtjänst, skola, Västra Göta-
landsregionen och Polisen är överlag tillfredsställande. 
Granskningen visar dock brister i vissa delar så som gäl-
lande närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar 
att det inte är samverkan i sig som är utmaningen, utan 
i vilken grad kommunen tagit ställning till huruvida de 
insatser som genomförs är tillräckliga för det egna ansva-
ret, innan man går in i samverkan. 

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsen-
liga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner 
som regelbundet följs upp och revideras i de områden där 
samverkan med externa parter är etablerad. Däremot sak-
nas en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till eller 
hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverk-
samheter på bästa sätt.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverk-
samheten. Det är oklart vem i Borås Stad som förväntas 
identifiera de processer där samverkan kan och bör ske. 
Ett sådant uppdrag borde strategiskt ligga nära dem som 
fastställer vad kärnprocessen ska innehålla, hur det ska 
genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess 
till kärnprocessen, dvs den ordinarie verksamheten. Ett 
sådant arbete på Kommunstyrelse- och nämndnivå skulle 
med fördel kunna utvecklas.

Vad gäller samverkan med externa parter visar gransk-
ningen att det inte genomförs en kontinuerlig uppföljning, 
utvärdering och återrapportering till Kommunstyrelsen 
rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella 
åtgärder som följd. Kommunstyrelsens roll vad gäller 
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och 
effekthemtagning kan stärkas. BDO menar att formule-
ringar i reglementen kring Kommunstyrelsens övergripan-
de roll för att samordna samverkan bör förtydligas. Detta 
så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar som 
kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamhet.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att 
kompensera för de organisatoriska mellanrum som uppstår 
mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill 
peka på att det finns en risk att samverkan i sig får växa 
som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum snarare 
än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO 
ser att det kan finnas en möjlighet att med en översyn av 
fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de 
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska 
behovet av samverkan. 

Organisation för samverkan med externa parter
Den samverkan som granskats består av flera olika samver-
kansorgan och strukturer. Överlag har berörda nämnders 
granskade samverkan med externa parter en tydlig och 
ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn. 
Organisering av den samverkan som bedrivs kan ses som 
funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt finns 
synpunkter på vad som samverkas kring, när i tiden och 
hur väl de granskade nämnderna tar ansvar. 

Trots uttalade strategier saknas ett gemensamt arbete 
mellan de mjuka nämnderna om samverkan med externa 
parter kring barn och unga. Nämnderna bör lägga den 
gemensamma kartan tillsammans för att säkra att kärn-
processerna gör det de ska för att minska barns utsatthet 
– en del i att genomföra samordnade tidiga insatser är 
att varje aktör genomför sitt uppdrag i ett tidigt skede. 
En samverkan kan med fördel utvecklas där nämnderna 
tillsammans tar fram mål och riktlinjer för samverkan 
med externa parter på mer generell nivå, som regelbundet 
skulle kunna följas upp och revideras. 

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i 
samverkan men att återkoppling till kärnverksamheten 
brister. I samverkan möts kompetenser och professioner 
kring frågor på ett nytt sätt vilket kan innebära smarta lös-
ningar, lärande och utveckling. Men det saknas systematik 
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kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska 
fungera. Detta kan leda till att effektiviseringsmöjligheter 
och utvecklingspotential inte tas tillvara. 

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och 
unga att skolnämnderna inte har tydliga riktlinjer för hur, 
om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att 
säkra upp rätten till en väl fungerande skolgång för alla 
kommunens barn och unga.

Borås Stads insatser inom området
Det är oklart vad som ingår i Borås Stads portfölj av insat-
ser, vilken reell förändring som förväntas åstadkommas, 
för vem eller när. Det är också oklart vilka insatser och 
åtgärder som finns att tillgå för att möta barns utveckling. 
Små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets mot-
ståndskraft på ett helt annat sätt än de insatser som kan 
genomföras i senare åldrar.

Att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska 
behovet av att samverka vid insatser och åtgärder kring 
barn och unga. Detta eftersom behoven sannolikt skulle 
se annorlunda ut. Att genomföra insatser som stärker barns 
förutsättningar att vara i skolan och klara kunskapskraven 
kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). 
Att också stötta föräldrar och tillse att alla barn har ett 
omhändertagande dygnet runt kan vara en annan.

Resurser och ekonomistyrningsprinciper
Granskningen visar att ekonomistyrning kopplat till sam-
verkan samt insatser/åtgärder kan förbättras. 

Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa 
övergripande samordning och prioritering även vad gäller 
resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomfö-
ra insatser och åtgärder där de gör som mest nytta för barn 
och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg mot utsatthet 
är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna 
möjliggöras genom t.ex. en budget för barn och unga som 
omfattar en mandatperiod eller dylikt. 

Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopp-
lat till de strategier som finns i målbild 2025 borde kunna 
ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att 
prioritera kostnader för kärnverksamhet respektive sam-
verkan så att insatser kan göras där de får mest effekt till 
lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade 
insatser trots för stunden ökade kostnader. BDO kan ana 
att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och 
lång sikt. Höga kostnader för utsatta barn står idag emot 

behovet av att stärka de olika nämndernas kärnverksam-
heter, men också emot möjligheten att satsa mer på före-
byggande arbete i syfte att minska framtida barns utsatthet 
och därtill kopplade kostnader.

En samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kun-
na möjliggöra satsningar på förebyggande och samordna-
de tidiga insatser. Detta skulle i så fall kunna ske på ett 
kommungemensamt sätt i samverkan med externa parter 
kring barn och unga 0–20 år. 
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Yttrande över Revisionsrapport - Ärendeberedning i 

Borås Stads nämnder 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande över 

Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås stads nämnder och översänder 

denna till Stadsrevisionen.     

Sammanfattning  

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. 

Utgångspunkten i granskningen är följsamhet mot lagstiftning och lokala 

styrdokument. Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas 

ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. 

 

Stadsrevisionen efterlyser en tydligare ärendeberedningsprocess och föreslår att 

Kommunstyrelsen leder en sådan process. Individ- och familjeomsorgs-
nämnden stöder förslaget att Kommunstyrelsen leder arbetet med 
ärendeberedningsprocessen. 
               

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. 

Utgångspunkten i granskningen är följsamhet mot lagstiftning och lokala 

styrdokument. Syftet med granskningen är att bedöma om nämndernas 

ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav.  

 

Av kommunallagen följer att ärenden till fullmäktige ska beredas. Syftet med 

beredningen, enligt kommentarerna till kommunallagen, är att ge ett tillförlitligt 

och allsidigt belyst underlag för besluten. Officialprincipen, som gäller för 

förvaltningsmyndigheter och därmed också nämnder, innebär att ärenden till 

beslut ska vara tillräckligt utredda. Utifrån regeringsformens krav så måste 

underlag för beslut iaktta saklighet och opartiskhet.  

 

Till stöd och vägledning för ärendeberedningen har kommunchefen har 6 maj 

2019 beslutat om en anvisning för den gemensamma beredningsprocessen som 

gäller för samtliga nämnder med Kommunstyrelsen undantagen. Dokumentet 

vänder sig till nämndens presidium, förvaltningschefer, handläggare samt 

nämndsekreterare. 
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Stadsrevisionens bedömning utifrån sin granskning är att samtliga granskade 

nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 

konsumentnämnden, inte har en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. 

Berörda nämnder behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och 

tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina 

ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är 

sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar 

en allsidig belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna 

handlingar i samband med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att 

lagstiftningens krav uppfylls. 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden följer anvisningen för gemensam 

beredningsprocess. Avstämningar av beslutsunderlag sker med presidiet innan 

nämndssammanträde. Sker ändringar i beslut i samband med nämndsmötet så 

korrigeras underlag innan expediering. Handläggningen strävar efter att vara 

saklig, opartisk och tillräcklig utifrån de frågeställningar som avses. Nämnden 

tillämpar inte tjänsteskrivelser. 

 

Kommunstyrelsens beslutade 2019-05-06 att ge kommunchefen i uppdrag att 

revidera Borås Stads styr- och ledningssystem i riktning mot en tillitsbaserad 

styrning. Inom ramen för att arbeta med tillit har arbete startats i Borås stad 

kring styrning och budgetprocesser. Detta pågående arbete förväntas framöver 

att ge vägledning kring om nämndernas arbetssätt kring bl.a. ärendeprocessen 

behöver förändras. 

 

Stadsrevisionen efterlyser en tydligare ärendeberedningsprocess och föreslår att 

Kommunstyrelsen leder en sådan process. Individ- och familjeomsorgs-
nämnden stöder förslaget att Kommunstyrelsen leder arbetet med 
ärendeberedningsprocessen. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads nämnder                             

Samverkan 

Ärendet har 2020-09-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 

mailto:SRE.diarium@boras.se


Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen 
är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens 
krav. 

Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upp-
rätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och Stadsrevisionen bedömer 
att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika förutsättningar när beslut ska fattas. Borås Stad 
saknar beslutade regler och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads nämnder ska 
och bör gå till. Stadsrevisionen bedömer att merparten av de granskade nämnderna gör olika former 
av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. Avvikelserna är dock inte 
lika omfattande som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut följt de instruktioner som anges 
i förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder behöver 
förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att beredningsunderlagen är 
sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning 
av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i samband med expediering behöver 
ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat i bilagd rapport.

Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda  
nämnder. Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses  
senast 2020-05-29.

Bill Johansson     Boris Preijde 
Ordförande första revisorsgruppen  Ordförande andra revisorsgruppen

Missiv
  2020-02-17

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
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Ärendeberedning i  
Borås Stads nämnder

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås 
Stads nämnder. Utgångspunkten i granskningen är följ 
samhet mot lagstiftning och lokala styrdokument. Syftet 
med granskningen är att bedöma om nämndernas ären
deberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstift
ningens krav. 

För att nämnden och i förekommande fall Kommun
fullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag ska, med ett 
par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattan
de. För att tillgodose lagstiftningens krav och intentioner 
i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, kommunal
lagen och förvaltningslagen krävs en reglering av ärendens 
beredning som är tydlig och transparent för både förtro
endevalda och anställda inom förvaltningen men även 
för kommunens invånare. Förtroendevalda och invånare 
ska kunna veta att framtagna beslutsunderlag är sakliga, 
opartiska och baserade på professionell sakkunskap och en 
allsidig belysning av de aktuella områdena. De kommuna
la beslutsprotokollen ska sedan tydligt dokumentera de 
förtroendevaldas bedömningar och ställningstaganden. 
En sådan ordning borgar för rättssäkerhet inom den kom
munala förvaltningen och är av stor vikt för demokratin, 
möjligheten att fatta välgrundade beslut och för förtroen
det för den kommunala verksamheten.

Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens 
ärendeberedning i Borås Stad och den sammanfattande 
bedömningen var att bristerna inom området var så bety
dande att Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kun
de ses som ändamålsenlig. Kommunstyrelsen behövde, 
enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig 
och transparent ärendeberedningsprocess som klargjor
de rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänste
personer. Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att 
beredningsunderlagen var sakliga, opartiska, baserade på 
professionell sakkunskap och att de omfattade en allsidig 
belysning av de aktuella områdena. Åtgärderna bedömdes 
som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningspro
cess som levade upp till lagstiftningens intentioner. 

Granskningsresultaten från 2018 är i delar även aktuella 
i innevarande granskning av övriga nämnders ärendebe
redning.

Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna 
i Borås Stads nämnder ser olika ut. Skillnaderna beror 

i stora delar på praktiska förutsättningar hos respektive 
förvaltningsorganisation. Ingen granskad nämnd har 
fattat beslut om hur ärendeberedningen till nämnden 
ska eller bör gå till. Granskningen visar också att det 
finns ett centralt framtaget dokument på förvaltnings
nivå  Gemensam ärendeprocess, Borås Stads nämnder 
– som syftar till att styra nämndernas ärendeberedning. 
Dokumentet avviker från den nomenklatur som ska gälla 
för Borås Stads styrande dokument, det har inte fastställts 
av rätt instans och följsamhet mot dess innehåll innebär i 
betydande delar avsteg från tillämplig lagstiftning.

Styrande dokument avseende ärendeberedning
Det finns i kommunallagen inte några krav på kvalite
ten på ärendens beredning, utan det är nämnden och i 
förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör 
om beredningen ger ett tillräckligt underlag för att fatta 
beslut. Nämnderna fattar beslut som rör förvaltningen 
och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska 
ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämndernas 
verksamhet ska bedrivas i enlighet med de mål och rikt
linjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen 
och övriga nämnder i Borås Stad anger att det är nämn
dens ordförande som ska se till att de ärenden nämnden 
behandlar är tillräckligt beredda och har ett förslag till 
beslut. Reglementet slår också fast att nämnder ska vidta 
åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet 
kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna ska avse 
såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter.

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka 
särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter nämnderna har. 
I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommun
styrelsen genom sin övergripande lednings funktion ska 
leda och samordna bland annat utveckling av den kom
munala demokratin och samspel mellan politik och för
valtningar. Delegationen från Kommunfullmäktige till 
Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande avseen
de ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga 
nämnder.

Kommunfullmäktige har i reglementen eller andra sty
rande dokument inte angett någon övrig styrning för 
hur nämndernas ärendeberedning ska gå till eller de
legerat beslutsmandat avseende en gemensam ärende
beredningsprocess. 
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Stadsrevisionens bedömning blir med utgångspunkt 
i ovanstående att varje nämnd själv har ansvar för att, 
med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta 
de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens bered
ning. Detta innebär att nämnden ska besluta om sin egen 
ärendeberedningsprocess. Ska en gemensam ärendebered
ningsprocess upprättas för Borås Stads nämnder ska den 
enligt Stadsrevisionens bedömning beslutas antingen av 
samtliga nämnder var för sig eller av Kommunfullmäktige. 

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder 
I början av 2019 fastställdes dokumentet Gemensam 
beredningsprocess – Borås Stads nämnder av Stads
ledningskansliet. Dokumentets syfte anges vara att skapa 
en samsyn bland Borås Stads nämnder för att ge förtro
endevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande 
grunder i Staden. Dokumentet anges också ha som syfte 
att fastslå en gemensam process som vänder sig till för
valtningschefer, nämnders presidium, handläggare samt 
nämndsekreterare. Den gemensamma beredningsproces
sen har beslutats och fastställts av kommunchefen och 
intervjuade vid Stadsledningskansliet ger uttryck för 
att dokumentet ska ses som en praktisk vägledning för 
nämndsekreterare och andra tjänstepersoner. Dokumentet 
följer inte de anvisningar som finns i Borås Stads riktlinjer 
för styrdokument. 

Granskningen visar att följsamhet mot den gemensamma 
ärendeprocessen medför en rad olika avsteg från tillämplig 
lagstiftning om den följs i sin helhet. Politisk styrning av 
inriktning på beredningen riskerar att påverka tjänsteper
soners saklighet, oberoende och allsidiga belysning inom 
ärendeprocessen. Sammanblandning av politiska syn
punkter och tjänstepersoners faktaunderlag i ärendeskri
velser leder till bristande transparens genom att det inte 
framgår vem som har författat skrivelser och i vilken roll.

I tryckfrihetsförordningens mening är en handling som 
skickas eller publiceras från en kommun att betrakta som 
en expedierad, upprättad handling som ska diarieföras. 
Diarieförda handlingar ska förvaras och bevaras i enlig
het med arkivlagens bestämmelser. Den gemensamma 
beredningsprocessen förordar att endast ärendeskrivel
ser ska expedieras externt efter nämndsammanträden. 
Protokollsutdrag ska hållas internt för egen del och even
tuella reservationer eller särskilda yttranden ska aldrig 
tillföras vid extern expediering. Detta innebär att ären
deskrivelser kan behöva ändras efter nämndsammanträ
den. Detta i de fall då nämnden fattar ett annat beslut än 
det ursprungliga beslutsförslaget. 

Den praktiska hanteringen av nämndhandlingar och 
protokoll sköts i Borås Stad genom diarie och ärende
hanteringssystemet Ciceron. Av lathunden för arbete i sys
temet framgår att Borås Stads ärendeskrivelser kan vara 
registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämn
dens sammanträde. Samtidigt publicerar alla Borås Stads 
nämnder sina handlingar inför nämndsammanträden på 
Borås Stads hemsida, vilket medför att de ska diarieföras. 
Detta innebär olika typer risker för avsteg gentemot lag
stiftningens regler. 

Hanteringen medför risk för att upprättade och allmänna 
handlingar inte blir diarieförda som de ska. Om hand
lingarna ändå diarieförs i samband med publicering kan 
de behöva ändras efter nämndssammanträdet i det fall 
nämnden har fattat ett annat beslut än beslutsförslaget. 
Det finns då risk för att ändringar genomförs i en upprät
tad allmän handling vilket är att betrakta som gallring. 
Gallring får endast ske i enlighet med arkivlagens bestäm
melser. Följsamhet gentemot ovan bestämmelser leder i 
dessa omständigheter till ytterligare en risk  att det finns 
två delvis olika ärendeskrivelser i samma ärende beroende 
på om skrivelsen upprättats före eller efter nämndens sam
manträde. Enligt Stadsrevisionens bedömning kan detta i 
förekommande fall försvåra utomståendes insyn i ärendet 
samtidigt som det innebär administrativt merarbete för 
den berörda förvaltningen. 

Sammantaget finns enligt Stadsrevisionens bedömning 
betydande brister i dokumentet Gemensam ärendeprocess 
– Borås Stads nämnder. Dokumentet har inte beslutats 
av någon nämnd eller Kommunfullmäktige. Följsamhet 
gentemot den gemensamma beredningsprocessen inne
bär stora avsteg från regler och intentioner i tillämplig 
lagstiftning. Samtidigt visar granskningen att dokumentet 
fått olika grad av styrande effekter på ärendeberednings
processen i Borås Stads nämnder. 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna 
i Borås Stads nämnder ser olika ut i flera avseenden. I 
granskningen konstateras att det finns variationer i nämn
dernas ärendeberedningsprocesser gällande förekomsten 
av fem av tio processteg. Nämndernas arbetsformer inom 
respektive processteg visar också på skillnader. De flesta 
nämnderna har olika former av interna processbeskriv
ningar, lathundar eller tidsscheman som stöd för just sin 
ärendeberedningsprocess. 
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Trots de skillnader som finns visar granskningen att 
det går att urskilja två huvudsakliga typer av ärende
beredningsprocesser hos Borås Stads nämnder.Den för
sta huvudtypen följer i större omfattning dokumentet 
Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder. 
Dessa processer medför i varierande grad politisk avstäm
ning före och under beredningsarbetet och avstämning 
med nämndsordförande inför nämnd sammanträde. 
Dessa nämnder använder sig också av dokumentmal
len för ärendeskrivelser i Ciceron vilket innebär att både 
nämndens ordförande och för valtningschef skriver under 
ärendeskrivelser. Sammantaget sker detta i 13 av de gran
skade nämnderna. I en del av dessa nämnder förekommer 
det att man ändrar i ärendeskrivelser efter nämndsam
manträden och att utskickade förslag inför sammanträden 
inte är upprättade och registrerade i diariesystemet trots 
att handlingarna är att betrakta som expedierade. De fles
ta nämnderna expedierar regelmässigt protokollsutdrag, 
ärendeskrivelse och andra underlag efter mötet.

De nämnder som kan sägas använda denna modell är 
Arbets livsnämnden, Fritid och folkhälsonämnden, För 
skole nämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie och 
vuxen   utbildningsnämnden, Individ och fam ilje    om sorgs
nämnden, Kulturnämnden, Lokal försörj nings nämnden, 
Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska 
nämnden, Vård och äldrenämnden och Över för myndar
nämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avvi
ker mer från dokumentet Gemensam beredningsprocess 
– Borås Stads nämnder. Dessa nämnder har inga poli
tiska avstämningar före eller under ärendens beredning. 
De har inte heller avstämning före utskick till presidie 
eller nämndsammanträden. Dessa nämnder använder 
sig också systematiskt av tjänsteskrivelser som en del av 
ärendeberedningen. Tjänsteskrivelser, proto kollsutdrag 
och andra underlag expedieras till berörda efter nämnd
sammanträdet. Dessa nämnder ändrar inte skrivelser 
efter nämndens sammanträden. Nämnder som ingår i 
denna kategori är Miljö och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Stadsrevisionen bedömer med utgångpunkt i ovanstående 
att förtroendevalda i Borås Stad har olika förutsättningar 
när beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler 
och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås 
Stads nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen bedö
mer att merparten av de granskade nämnderna gör olika 
former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess in
tentioner. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som 

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

4

de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut följt de 
instruktioner som anges i dokumentet Gemensam bered
ningsprocess  Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhälls bygg
nadsnämnden och Miljö och konsumentnämnden, 
bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärende be red
ningsprocess. Berörda nämnder behöver förbättra trans
parensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollför
delningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i 
sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på 
en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig 
belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av all
männa handlingar i samband med expediering behöver ses 
över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls. 

Stadsrevisionen bedömer vidare att samtliga nämnder, i 
beaktande av lagstiftningens krav inom området, behöver 
upprätta rutiner och processbeskrivningar som tydliggör 
nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan enligt 
Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i 
form av en gemensam beredningsprocess för alla Borås 
Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens 
mening hållas samman av Kommunstyrelsen och ge
nomföras i bred dialog med samtliga nämnder och för
valtningar. Gemensamma vägledande principer och 
bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska 
enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av 
Kommunfullmäktige.

Sammanfattande bedömning
Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med 
hän syn till lagar och andra författningar, upprätta de ar
betsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor 
utsträckning och Stadsrevisionen bedömer att förtroende
valda i Borås Stad därmed har olika förutsätt ningar när 
beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler och 
riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads 
nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen bedömer att 
merparten av de granskade nämnderna gör olika former 
av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner 
inom området. Avvikelserna är dock inte lika omfattan
de som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut 
följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet 
Gemensam beredningsprocess  Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbygg
nads nämnden och Miljö och konsumentnämnden, 



bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendebered
ningsprocess. Berörda nämnder behöver förbättra trans
parensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollför
delningen mellan förtroendevalda och tjänste personer i 
sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på 
en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig 
belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av all
männa handlingar i samband med expediering behöver ses 
över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktan
de av lagstiftningens krav och intentioner inom området, 
behöver fastställa och tydliggöra nämn dens ärendebe
redningsprocess. Detta kan enligt Stadsrevisionens be
dömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett så
dant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genom föras i bred dialog med 
samtliga nämnder och förvaltningar. Gemensamma vägle
dande principer och bestämmelser för ärendens beredning 
i Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan 
beslutas av Kommunfullmäktige.

55
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Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund
Hantering och beredning av ärenden och beslutsunderlag utgör en viktig del i den demokratiska 
processen och i det politiska arbetet i en kommun. De förtroendevalda som fattar beslut ska ha 
tillräckligt underlag för att kunna göra väl avvägda bedömningar som grund för sina beslut och 
ha insikt i vilka beslutsalternativ som finns och vilka konsekvenser alternativen medför.

Stadsrevisionen genomförde 2018 en granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning inför 
beslut i Borås Stad. Stadsrevisionens samlade bedömning var att Kommunstyrelsens ärendebe-
redning avvek från lagstiftarens intentioner på flera punkter och att bristerna var så betydande 
att den inte kunde anses som ändamålsenlig. Innevarande granskning är en fortsättning av 
föregående års granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning. 

1.2 Syfte och frågeställning
Granskningens syfte är undersöka om Borås Stads nämnder har en ändamålsenlig ärendebered-
ning som uppfyller lagstiftningens krav. 

Revisionsfrågor:

• Uppfyller Borås Stads nämnder lagstiftningens krav på beredning av ärenden?

• Finns fastställda, dokumenterade och ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för ärende-
beredningsprocessen i respektive nämnd?

• Finns en tydlig och dokumenterad roll- och ansvarsfördelning mellan politiker och 
tjänstepersoner avseende ärendeberedning i nämnderna?

• Finns ett fungerande arbetssätt avseende beredningsarbetet i Borås Stads nämnder?

• Säkerställer nämnderna i Borås Stad att ärendeberedningsprocessen är transparent och 
dokumenterad? 

1.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar ärendeberedningsprocessen i följande nämnder: 

Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kultur-
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhälls-
byggnadsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden och Överförmyndarnämnden. 

Granskningen omfattar också Kommunstyrelsens hantering av vissa ärenden och dess sam-
ordnande funktion. Granskningen omfattar inte ärendeberedning eller ärendehantering när det 
gäller myndighetsutövning mot enskild.
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1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är kommunallagen, förvaltningslagen och övrig tillämplig lagstiftning och 
föreskrifter. Lokala styrdokument inom området samt berörda nämnders reglemente utgör också 
revisionskriterier. Allmänna råd och riktlinjer från statliga verk/styrelser är i förekommande fall 
revisionskriterier då dessa kan ses som normerande. 

Stadsrevisionen genomförde vid granskningen av Kommunstyrelsens ärendeberedning 2018 
en omfattande genomgång av områdets lagliga förutsättningar med stöd av sakkunnig från 
Göteborgs universitet. Resultaten av genomgången är till största delen även relevanta för inneva-
rande års granskning. Genomgången av dessa revisionskriterier har i mindre avseenden reviderats 
och uppdaterats. 

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Samuel Kaufman och granskningsmedarbetare är Anna Duong.

1.6 Metod
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och intervjuer vid berörda nämnder. 
Granskningen har vid behov kompletterats med enkla följdfrågor per e-post. 

Samtliga intervjuade i granskningen har tillställts rapportutkast för faktagranskning. Kapitel 
2.1-2.2 har även faktagranskats av Jan Turvall, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, 
Statsvetenskapliga institutionen.

1.7 Föregående års granskning
Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad. 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning var att bristerna inom området var så betydande 
att Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kunde ses som ändamålsenlig. 

Ärendeberedningen i Kommunstyrelsen var inte tydliggjord. Avsaknaden av styrdokument och en 
tydlig ordning för ärendeberedningen bedömdes försvåra allmänhetens insyn. Bristande rutiner 
vid protokollföring medförde risker för försenad verkställighet av beslut, förlängd klagandetid 
och försämrad protokollskvalitet. Tjänstemännens saklighet, oberoende och allsidiga belysning 
bedömdes sättas ur spel genom politisk styrning, odefinierad rollfördelning mellan förtroendevalda 
och tjänstemän och avsaknad av tillgängliga tjänstemannaunderlag.  

Förhållandena var i Stadsrevisionens mening allvarliga då konstaterade brister omfattade grund-
läggande demokratiska värden om allmänhetens insyn och ärendeberedningens opartiskhet.  

Kommunstyrelsen behövde enligt Stadsrevisionens bedömning upprätta en tydlig och trans-
parent ärendeberedningsprocess som klargjorde rollfördelningen mellan förtroendevalda och 
tjänstemän. Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att beredningsunderlagen var sakliga, 
opartiska, baserade på professionell sakkunskap och omfattade en allsidig belysning av de aktuella 
områdena. Åtgärderna bedömdes som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess 
som lever upp till lagstiftningens intentioner.

Kommunstyrelsens upprättade 17 juni 2019 ett svar till Stadsrevisionen. I svarets beslut fram-
kommer att Kommunstyrelsen anser att Stadsrevisionen kritik angående Kommunstyrelsens 
ärendeberedning i huvudsak saknar fog.1 

1 Dnr: KS2019-00197
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2 GRANSKNINGSRESULTAT
2.1 Utgångspunkter och definitioner

Hanteringen av kommunala ärenden omgärdas av en rad olika termer och uttryck. Nedan redo-
görs för vad som i granskningen menas med vissa centrala begrepp.  

Ärende
Begreppet ärende finns inte definierat i kommunallagen eller förvaltningslagen. Ärende kan dock 
definieras som verksamhet som utmynnar i någon form av beslut.2 Det innebär att begreppet 
avser kommunens beslutande verksamhet till skillnad från annan förvaltningsverksamhet eller 
faktiskt handlande. Man kan uttrycka det som att ärenden är den verksamhet som leder till ett 
beslut genom vilket myndigheten (ex. kommunen) vill påverka myndigheter eller enskilda.3 

Handläggning
Uttrycket handläggning innefattar alla åtgärder som en myndighet vidtar från det att ett ärende 
inleds till att det avslutas.4 I begreppet handläggning ingår momenten utredning, beredning, 
föredragning och beslutsfattande.5 Handläggning av ärenden omfattas av en rad lagar och regler 
(se kap 2.2). I granskningen kommer begreppet att användas för att beskriva det arbetet som 
handläggaren utför, dvs. inte de åtgärder som görs av administratörer eller beslutsfattare.

Ärendeberedning
Ärendeberedning är ett sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett 
ärende som det ska beslutas om. Beredningen av ett ärende syftar till att förse myndigheten med 
ett tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut. Beredning av ärenden har en central roll i den 
kommunala förvaltningen och för den politiska processen i kommunen.6  

Beslut
Det finns ingen fastslagen definition av uttrycket beslut. Uttrycket innefattar dock regelmässigt 
ett uttalande från en myndighet som har för avsikt att ha vissa verkningar för den eller de som 
beslutet riktar sig till. Beslut i kommunal verksamhet kan delas in på många olika sätt. Vanliga 
indelningar är t.ex. gynnande eller betungande, formlösa eller formbundna, interna eller externa, 
individuella eller generella och beredningsbeslut.7

Expediering
Expediering avser när ett ärende eller en handling har skickats till någon utanför myndigheten. 
Expediering anses ha skett när en handling lämnats ut, skickats iväg eller på annat sätt gjorts 
tillgänglig (t.ex. på kommunens webbplats). När en handling expedieras anses den som upprättad 
och blir då en allmän handling i enlighet med offentlighetsprincipen.8

Administration
Med administration avses i granskningen den behandling av handlingar som utförs i ärendet i 
ärendehanteringssystemet. Det innefattar bl.a. utskick, kontroll och registrering.

2 Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:15ff. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017:24f. 
3 Prop. 1985/86:80:14. Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:45
4 Prop. 2016/17:180. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017:25f
5 SKL – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011:427.  
6 Strömberg, Håkan & Lundell, Per; Allmän förvaltningsrätt, 2018:109f 
7 von Hessen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder, 2018:60ff. Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt; Allmän förvaltningsrätt 2018:60ff.
8 Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:168ff
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Tjänsteskrivelser eller tjänsteutlåtanden
Det finns ingen fastslagen definition av begreppen tjänsteskrivelse eller tjänsteutlåtande. 
Begreppen definieras vanligen som en tjänstemannaskrivelse som utgör underlag för politiska 
beslut. Skrivelsen är ett sakkunnigt, allsidigt, sakligt och objektivt förslag från förvaltningen till 
nämnden. Tjänsteskrivelsen innehåller förslag som syftar till att en nämnd ska fatta beslut, till 
exempel godkänna en åtgärd, fastställa en riktlinje eller liknande.9

2.2 Lagar, regler, normer och vägledning

2.2.1 Regeringsformen (RF)
Regeringsformen (1974:152) är en av Sveriges fyra grundlagar. Dessa fyra grundlagar utgör 
Sveriges skrivna författning. Grundlagarna kompletteras av allmänna lagar och ett stort antal 
speciallagar, förordningar och föreskrifter. 

Regeringsformen innehåller i korta drag bestämmelser om; folksuveränitetsprincipen, fri- och 
rättigheter, riksdagen, statschefen, regeringen, lagar och övriga föreskrifter, finansmakten, inter-
nationella förhållanden, rättskipningen och förvaltningen, konstitutionell kontroll, kommuner 
och bestämmelser vid krig och krigsfara. 

I regeringsformens 1 kapitel 9 § framgår att de som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska 
i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet.10 Reglerna 
om opartiskhet innebär att det finns konstitutionell grund för de jävsregler som kommunallagen 
rättegångsbalken, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen innehåller.11 

2.2.2 Tryckfrihetsförordningen (TF)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) är en annan av Sveriges grundlagar. Den berör bland annat 
frågor gällande tryckfrihet, grundlagsskydd för vissa medier och offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innehåller regler om allmänna handlingars offentlighet.12 Syftet med 
offentlighetsprincipen är bl.a. att garantera rättssäkerhet och effektivitet i folkstyret. Genom 
myndigheternas vetskap om att deras handlingar kan komma att granskas av invånare, media 
m.fl. förväntas de anstränga sig särskilt för att handlägga ärenden korrekt. 

För att en handling ska vara allmän krävs att den i tryckfrihetsförordningens mening kan ses 
som en handling och att den anses förvarad hos en myndighet eller vissa kommunala bolag och 
att den är antingen inkommen eller upprättad där.13 

Arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) innehåller bestämmelser om hur all-
männa handlingar ska förvaras och bevaras samt gallringsregler. Myndigheternas arkiv ska enligt 
arkivlagen bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:14

• rätten att ta del av allmänna handlingar,

• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

• forskningens behov 

9 Se exempelvis: Malmö Stad, Ärendehandbok 2015; Åtvidabergs kommun, Ärendehandbok 2017; Norrköpings kommun, ärendehandbok 

2017; Linköpings kommun, Ärendehandbok 2016; Botkyrka Kommun, Ärendehandbok 2009; Kumla kommun, Ärendehandbok; Borås 

Stad; Arbetsmaterial – gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad, inte daterat  
10 1 kap. 9 § Regeringsformen
11 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik; Regeringsformen – En kommentar, 2017:53
12 2 kap. Tryckfrihetsförordningen
13 2 kap. 3-11§§ Tryckfrihetsförordningen
14  3 § st. 3 Arkivlagen
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Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar myndigheters hantering av allmänna hand-
lingar och sekretessbestämmelser.

2.2.3 Kommunallagen (KL)
Kommunallagen (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas i 290 kommuner och 
21 regioner. Kommunallagen innehåller bland annat grunderna för den kommunala verksam-
heten, regler för kommunal organisation och vad som omfattas av kommunala angelägenheterna. 
Dessutom finns kapitel om kommunal ekonomi och laglighetsprövning.

I kommunallagen finns bland annat regler om beredning, det s.k. beredningstvånget i 5 kap. 
KL. Kommunallagen slår bland annat fast att ett ärende ska beredas av en nämnd vars verksam-
hetsområde berörs eller en fullmäktigeberedning innan ärendet avgörs.15 En nämnd vars verk-
samhetsområde berörs ska också alltid ges möjlighet att yttra sig ifall en fullmäktigeberedning 
bereder ärendet.16 

Kommunallagen anger även ett antal områden som undantas beredningstvånget. Beredning 
behöver inte ske vid valförrättning, behandling av revisionsberättelse eller beslut om ansvarsfri-
het. Brådskande ärenden får avgöras trots att ärendet inte har beretts om samtliga närvarande 
ledamöter är ense om beslutet.17 Alla ärenden som inte omfattas av undantagen måste beredas.

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de 
enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem.18 

Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande verksamhet en självständig beslutanderätt. I 
nämndernas uppgifter kan också ingå att bestämma formerna för hur vissa tjänster ska tillhan-
dahållas kommunens medlemmar. Nämndernas verksamhet ska enligt 6 kap. 6 § KL bedrivas 
i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. När det gäller sådan 
myndighetsutövning som en nämnd utövar mot någon enskild får Kommunfullmäktige inte 
bestämma hur nämnden i ett särskilt fall ska besluta.19 Nämndernas möjlighet till myndighets-
utövning regleras i speciallagstiftning.20

Kommunfullmäktige kan besluta att Kommunstyrelsen får fatta beslut om särskilt angivna för-
hållanden som rör andra nämnders verksamhet.21 Bestämmelsen innebär att Kommun fullmäktige 
kan ge Kommunstyrelsen rätt att besluta i vissa särskilt angivna frågor som annars hade ankommit 
på en eller flera andra nämnder.22

Beredningen syftar till att ge nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ett tillför-
litligt och allsidigt underlag för beslut. I detta måste ingå ett visst mått av sakprövning. I kommu-
nallagen följer detta av att nämnderna och fullmäktigeberedningarna förutsätts utforma förslag 
till beslut i ärenden. Det finns i kommunallagen inte några krav på kvaliteten i beredningen, 
utan det är nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen 
ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut. Bristande beredning kan leda till återremiss av 
ärendet och laglighetsprövning kan leda till att nämndens eller fullmäktiges beslut upphävs.23 

15 5 kap. 26 § Kommunallagen
16 5 kap. 27 § Kommunallagen
17 5 kap. 29-32§§ Kommunallagen
18 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:126ff
19 12 kap. 2 § Regeringsformen
20 Ibid.
21 Kommunallagen 6 kap. 8 §
22 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:130
23 SKL – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011:359



Kommunallagen slår också fast att nämndens ordförande ska tillse att det förs protokoll vid 
sammanträdet. Protokollet ska enligt KL i första hand: 24

• Redovisa närvaron hos ledamöter och ersättare

• Vilka ärenden som behandlats

• Yrkanden och förslag

• Propositionsordning och omröstningar

• Vilka beslut som fattats och vilka reservationer som inkommit. 

Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Ett tillkännagivande av att proto koll 
justerats ska finnas tillgängligt på kommunens elektroniska anslagstavla senast andra dagen efter 
att protokollet justerats. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagan-
detidens utgång.25

2.2.4 Förvaltningslagen (FL) 

Förvaltningslagen (2017:900) är grunden för all handläggning av ärenden vid förvaltnings-
myndigheter. Lagen innehåller grundläggande regler för hur statliga och kommunala myndigheter 
ska handlägga sina ärenden och sköta sina kontakter med allmänheten. I likhet med regerings-
formen framgår av förvaltningslagen att myndigheter endast får vidta åtgärder som har stöd i 
rättsordningen och att verksamheten ska präglas av saklighet och opartiskhet. Därutöver ska ett 
ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten 
eftersätts.26 

Detta framgår av följande fyra principer:

• Legalitetsprincipen: Myndigheter får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsord-
ningen27 

• Objektivitetsprincipen: I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk28

• Proportionalitetsprincipen: Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om 
åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärder får heller inte vara mer 
långtgående än vad som behövs29  

• Officialprincipen: En myndighet ska tillse att ärenden utreds tillräckligt för att kunna 
fatta beslut30 

Det framgår av 5 § förvaltningslagen att dessa principer gäller all offentlig verksamhet och utgör 
en allmän grund för god förvaltning. Av förarbetena till den nya förvaltningslagen gäller dessa 
riktlinjer även då det är fråga om faktiskt handlande eller ren service. Av förarbetena framgår även 
att utgångspunkten bör vara att samtliga förfaranderegler i förvaltningslagen bör vara tillämp-
liga vid all ärendehandläggning oberoende om ärendet avser myndighetsutövning mot någon 
enskild eller inte. I den utsträckning det finns anledning att göra avsteg från förvaltningslagens 
förfaranderegler bör en undantagsreglering efter behov kunna utformas utifrån de särskilda 
förutsättningar som gäller för handläggningen av en specifik typ av ärenden.31

24 5 kap. 65-70 §, 6 kap. 35 § Kommunallagen
25 8 kap. 10-12 §§ Kommunallagen
26 5, 9 §§ Förvaltningslagen
27 5 § Förvaltningslagen. 1 kap. 1 § Regeringsformen 
28 5 § Förvaltningslagen. 1 kap. 9 § Regeringsformen
29 5 § Förvaltningslagen. 
30 20 § Förvaltningslagen
31 Prop. 2016/17:180:52 f, 60. Lagrådsremiss, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag 2017:48. Ahlström, Kristina; 

Förvaltningslagen – En kommentar, 2017: 28 f, 65f. von Hessen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder, 2018:87.
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2.2.5 Ärendeberedning – Normering och vägledning
I betänkandet till ny kommunallag bedömer utredningen att en god förvaltning behöver förena 
en representativ demokrati med rättssäkerhet, professionalitet och effektivitet så att de politiska 
besluten fattas på ett optimalt sätt. En grundläggande utgångspunkt för utredningen är att vid-
makthålla principen om den representativa demokratin genom att de förtroendevalda ska fatta 
beslut i de strategiska och övergripande frågorna och att de ska ha kvar det yttersta ansvaret för 
den kommunala verksamheten. I en allt mer komplicerad verksamhet finns en risk att de för-
troendevaldas tid i alltför stor utsträckning ägnas åt detaljfrågor. Det är därför viktigt att dessa 
frågor hanteras av förvaltningspersoner så att de förtroendevalda får utrymme att fokusera på de 
övergripande politiska frågorna.32

Utredningen menar att kommunallagen bör synliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och anställda.33 I de anställdas roll ligger att ta professionell hänsyn till befintliga regelverk och 
sakliga omständigheter när de ska bereda och verkställa de politiska besluten. Politisk styrning 
och verksamhetsstyrning måste samverka för att skapa effektiva och demokratiska organisatio-
ner.34 Det är de anställda tjänstepersonerna som ska ta fram underlag till de politiska besluten 
och underlagen ska omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se vilka sakliga och 
rättsliga utrymmen det finns för att fatta olika former av beslut. De förtroendevalda ska kunna 
känna tillit till de anställda och veta att det framtagna beslutsunderlaget är sakligt, opartiskt 
och baserat på professionell sakkunskap om det aktuella området. En sådan ordning borgar för 
rättssäkerhet inom den kommunala förvaltningen.35

Vidare betonar utredningen vikten av förvaltningens transparens från ett demokratiskt perspektiv. 
För att tillgodose medborgares krav på rättssäkerhet krävs en reglering av den kommunala förvalt-
ningen som är tydlig och transparent för både förtroendevalda och anställda inom förvaltningen 
men även för invånarna i kommunen.36

Transparensen när det gäller hur beredning och beslutsunderlag tagits fram är också angelägen för 
den politiska minoriteten för att denna ska kunna bedöma på vilka grunder beslut har fattats. 37

I rapporten ”Det välgrundade beslutet” från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspo-
litisk utvärdering (IFAU) 2013 görs en genomgång av kriterierna för ett välgrundat beslut med 
utgångspunkt från tidigare forskning och en utredningsmodell presenteras. Enligt denna modell 
bör ett beslut anses välgrundat ifall tjänstepersoner under beredningen:38

• samlar in tillräckligt med information

• genomför en tillräcklig analys av materialet

• utreder vilka beslutsalternativ som är rimliga

• presenterar beslutsalternativen och de överväganden man gjort i ett lättförståeligt under-
lag för de förtroendevalda

32 SOU 2015:24; En kommunallag för framtiden, 288ff
33 Ibid. 2015:24
34 Ibid. 2015:24, 290f
35 Ibid. 2015:24, 288f
36 Ibid. 
37 Ibid. 2015:24; 291ff
38 Lundin, Thelander, Öberg, IFAU 2013:11; Det välgrundade beslutet, 2013: Kap. 3.1
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För att beslutsprocessen ska betraktas som välgrundad måste sedan de förtroendevalda vara öppna 
för att ta till sig de fakta som framkommer. En förutsättning för detta är att de inte på förhand 
har bestämt sig i frågan och enbart använder sig av fakta som styrker den egna positionen. De 
förtroendevalda ska inte heller okritiskt säga ja till allt som tjänstepersoner för fram. För att 
undvika ett teknokratiskt expertstyre ställer en demokratisk beslutsprocess krav på förtroende-
valda att kritiskt reflektera över beslutsunderlaget utifrån sina värderingar och erfarenheter, och 
därefter framföra argument som styrker varför de väljer att följa eller gå emot beslutsunderlaget 
(eller delar av det) och först därefter fattar beslut.39 

2.2.6 Stadsrevisionens iakttagelser av lagar, regler,  
normering och vägledning
För att nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag 
ska, med ett par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattande. Nämnderna fattar beslut 
som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. 
Nämnderna beslutar också i frågor som Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämndernas 
verksamhet ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Beredningen är reglerad i lagar. Även förarbetena till lagstiftningen måste beaktas. Det finns i 
kommunallagen inte några krav på kvaliteten i beredningen, utan det är nämnden och i före-
kommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag 
för att fatta beslut.

Beredning av ärenden och adekvata beslutsunderlag utgör en viktig del av den demokratiska 
beslutsprocessen och i det politiska arbetet. De förtroendevalda som fattar beslut ska ha till-
räckligt underlag för att kunna göra väl avvägda bedömningar till grund för sina beslut och ha 
insikt i vilka beslutsalternativ som finns och vilka konsekvenser de medför. Det är av stor vikt för 
demokratin att ärenden som de förtroendevalda beslutar om är analyserade, lagliga, konsekvens-
bedömda, objektiva, förståeliga och innehåller tillräcklig information.  Beredningsprocessen ska 
vara transparent så att det tydligt kan utläsas hur ärenden initierats, vem eller vilka som svarar 
för olika delar av ett beslutsunderlag och på vilket sätt ärendet beretts i olika led i organisationen. 
Vidare är det viktigt att beredningsprocessen inte påverkas av brister inom tjänsteorganisationen 
eller av brister i samarbetet mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.40

Det är tjänstepersonerna som ska ta fram underlag till de politiska besluten och underlagen ska 
omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se vilka sakliga och rättsliga utrymmen 
det finns för att fatta olika beslut.

För att svensk lag och dess intentioner ska uppfyllas behöver det finnas en tydlig ordning avseende 
ärendeberedning och styrning för att säkerställa tjänstepersoners saklighet och oberoende och 
motverka informell styrning i form av politiserade beredningsunderlag. En informell styrning 
kan vara problematisk utifrån invånarnas perspektiv eftersom deras insyn och granskning av 
den kommunala organisationen försvåras när det inte längre är tydligt vem som i realiteten fattat 
vilket beslut, berett ett ärende eller upprättat ett beslutsunderlag och vem som i realiteten har 
fattat vilket beslut. På så vis kan även en informell styrning försvåra de förtroendevalda reviso-
rernas arbete med ansvarsutkrävande. Även arbetet för den politiska oppositionen kan försvåras. 

39 Ibid. 
40 Se bl.a. prop. 1990/91:117, prop. 2016/17:171, Prop. 2016/17:180, SOU 2015:24, Förvaltningslagen 4-7 §§, Regeringsformen 1 kap 9§. SKL 

Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011. Sveriges kommuner och landsting; Uppdrag och samspel mellan ledande 

politiker och tjänstemän, 2012. von Hessen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014, kap. 4.2. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen med 

kommentarer, 2014. 
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Det ställs också i lagstiftningen krav på att beredningsarbetet ska präglas av saklighet, objekti-
vitet och allsidighet. De förslag till beslut som tas fram under beredningen ska dessutom vara 
konsekvensbedömda. När det är möjligt ska flera förslag till beslut presenteras.  

Det är dessutom angeläget att kunna fastställa vem som arbetat fram vilket beslutsunderlag när 
det kommer till ansvarsutkrävande. Det behöver alltså framgå tydligt av materialet vilken tjänste-
person som författat underlaget samtidigt som de kommunala protokollen tydligt dokumenterar 
de förtroendevaldas bedömningar och förtroendevaldas ställningstaganden.

Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att ärendeberedning ska präglas av:

• En tydlig ordning för ärendeberedning

• En tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner avseende ärendebe-
redning

• Transparens avseende vem som författat underlaget och varit handläggare i berednings-
processen, där det av färdigställda underlag framgår vem som författat underlagets olika 
delar och i vilken roll de utfört sina uppdrag 

• Tjänstepersoners saklighet, oberoende och allsidiga belysning under ärendeproces-
sen där underlagen är analyserade, konsekvensbedömda, förståeliga och lagliga samt 
innehåller tillräcklig information. När det är möjligt bör flera beslutsförslag presenteras

2.3 Lokala styrdokument och rutiner

2.3.1 Styrdokument
Nämnders rutiner och processbeskrivningar
De granskade nämndernas dokumenterade rutiner och processbeskrivningar av ärendeproces-
sen varierar. Tre av 15 granskade nämnder har tidschema med hålltider som dokumentation 
för ärendeberedningsprocessen, sju har processkartor eller andra processbeskrivningar. Fem av 
nämnderna har checklistor eller lathundar som processtödjande verktyg för nämndsekreteraren. 
Dokumenterade rutiner och processbeskrivningar för respektive nämnd redogörs för i kapitel 
2.4.2.

Diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron
Ciceron är Borås Stads centrala system för diarie- och ärendehantering, kärnan för hanteringen 
av verksamheters allmänna handlingar. Systemet infördes i Borås Stad 2017-10-23 med ambitio-
nen att åstadkomma en standardisering och digitalisering av ärendeprocessen, korta ledtiderna i 
beredningsprocessen och skapa en högre rättssäkerhet i stadens hantering av allmänna handlingar. 
Systemet omfattar dokument och ärendehantering, digitala nämndhandlingar och gemensamma 
mallar. Systemet har även en koppling till Borås Stads system för e-arkiv. 41  

Stadsledningskansliet har tagit fram en lathund för administratörer, handläggare och chefer 
för arbetet med ärendehanteringssystemet. Denna beskriver de olika moment som arbetet med 
systemet innehåller t.ex. diarieföring, anmälan av handling, remisser och yttranden m.m.42 

Inom ramen för ärendehanteringssystemet har även ett antal mallar för olika typer av dokument 
upprättats för hela Borås Stad. Exempelvis finns mallar för ärendeskrivelser, kallelser och proto-
koll. Ärendeskrivelser ska enligt dokumentmallen skrivas under av både nämndens ordförande 
och förvaltningschef.43   
41 https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/

vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html. 2018-12-03
42 Borås Stad; Lathund för Ciceron, inte daterad. 
43 Diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron, Dokumentmall för skrivelse.

https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
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Ciceron – Instruktion för Sekreterare
Stadsledningskansliet tillhandahåller en instruktion för nämndsekreterare som ska arbeta med 
Ciceron. Instruktionen beskriver i detalj hur nämndsekreteraren ska administrera möten i sys-
temet genom att skapa möten, skapa ärendelista, distribuera och publicera handlingar och skapa 
samt anteckna protokoll.

Borås Stads protokollhandbok
Borås Stads protokollhandbok är framtagen med ambitionen att vara ett stöd för nämndsekrete-
rare och andra att skriva protokoll. Handboken ska säkerställa att Borås Stads protokoll utformas 
på ett rättssäkert och likartat sätt i hela organisationen. Handboken innefattar praktiska och 
layoutmässiga instruktioner för formulering och upprättande av protokoll.44

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, styr Borås Stads 
Kommunfullmäktige de olika kommunala nämnderna genom reglementen. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad fastslår 
bl.a. att nämnderna ska följa utvecklingen inom sina respektive ansvarsområden samt besvara 
de remisser som berör respektive nämnds ansvarsområde.45

Nämnderna ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
Nämnden ska vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så ratio-
nellt som möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter..46

Nämnderna är (med undantag för Överförmyndarnämnden) anställningsmyndighet för personal 
vid sina förvaltningar. Kommunstyrelsen är dock anställningsmyndighet för förvaltningschefer 
och de anställs av Kommunstyrelsen. Nämnder är även personuppgiftsansvariga för de register 
och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.47

Enligt 6 § i reglementet får nämnderna inom sitt verksamhetsområde och utan Kommun-
fullmäktiges särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt för kommunen:

• Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 
eller annan författning eller Kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kom-
munen bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen 

• Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar motta stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde

Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd.48

44 https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/

arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html. 2020-01-01
45 Borås Stad; Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 2019-06-19 
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Ibid. § 6

https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
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Vidare ska nämnderna kontinuerligt följa upp sin verksamhet och två gånger per år redovisa till 
fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente 
eller genom särskilt uppdrag.

Utöver detta ålägger det gemensamma reglementet nämndordföranden att:49

• leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden

• kalla till sammanträde

• kalla ersättare

• inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda

• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden

• bevaka att nämndens beslut verkställs

Nämndernas reglementen 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, styr Borås Stads 
Kommunfullmäktige de olika kommunala nämnderna genom reglementen. 

Nämndreglementet beskriver vad nämnden har för specifika ansvarsområden. Reglementet 
beskriver även verksamhet, uppgifter och mål för nämnden. 

I Kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen på delegation av Kommunfullmäktige får 
fatta vissa beslut inom områdena ekonomi, personal- och utvecklingsfrågor, informationssys-
tem och informationsteknologi, fastighetsfrågor, näringslivsfrågor och vissa övriga områden. I 
reglementet framgår även att Kommunstyrelsen genom sin övergripande ledningsfunktion ska 
leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala demokratin, medborgar- och 
brukarinflytande, samspel mellan politik och förvaltningar m.m. Styrelsen ska även leda arbetet 
med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som 
inte är förbehållna annan nämnd. Styrelsen ska dessutom bereda och yttra sig i ärenden som ska 
handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.50

Stadsrevisionen noterar att delegationen från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen inte 
omfattar beslutsfattande avseende ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga nämnder. 
I reglementet framgår däremot att Kommunstyrelsen genom sin övergripande ledningsfunktion 
ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala demokratin och samspel 
mellan politik och förvaltningar m.m.

Nämndernas delegationsordningar
Varje nämnd antar en delegationsordning som anger den delegation som man anförtror förvalt-
ningschefen, utskott eller presidium. Delegationsordningar för respektive nämnd anger deleger-
ingsnivå för nämndens olika beslut. Här noteras att endast fyra av 15 granskade nämnder har 
delegerat nämndbeslut till nämndens presidium.

49 Ibid. § 16
50 Borås Stad; Kommunstyrelsens reglemente, 2019-06-19: § 3 och § 9
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I Kommunstyrelsens delegationsordning framgår bl.a. att delegering enligt kommunallagens 
bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas över till någon annan (delegaten). Den beslu-
tanderätt som flyttas över kan avse ett visst ärende eller en ärendegrupp. När ett beslut fattas på 
delegation tas det på nämndens vägnar. I kommunallagen regleras vilka politiska instanser som 
ska fatta olika typer av beslut. Det framgår också att beslutanderätten i många fall kan delegeras 
till nämnd, utskott, förtroendevald eller till anställd. Kommunfullmäktige delegerar sin beslu-
tanderätt till nämnderna genom nämndernas reglemente. Nämnderna å sin sida kan delegera 
beslutanderätt till utskott, förtroendevald eller anställd genom en delegationsordning. Såväl 
Kommunfullmäktige som nämnder kan också delegera beslutanderätt genom beslut i enskilda fall. 
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.51 Överförmyndarnämnden 
är undantagen det sistnämnda i vissa ärenden.52  

Arkivregler för Borås Stad
Arkivreglerna anger regler som ska gälla utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i 
arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446). Reglerna gäller för Kommunstyrelsen, 
kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för andra kommunala organ med självständig 
ställning. Reglerna ska även tillämpas av kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska 
föreningar och stiftelser. Bestämmelsen ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande. 53

Reglerna omfattar lokala beslut om bl.a. ansvar, arkivvård, gallring och att Kommunstyrelsen 
är utsedd Arkivmyndighet.  

Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehållet helt eller 
delvis så begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket viktigt 
att gallring sker varsamt. Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring av uppgifter 
mellan databärare gallring om överföringen medför: 

• informationsförlust

• förlust av möjliga informationssammanställningar

• förlust av väsentliga sökmöjligheter eller 

• förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet 

Inskränkning av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som gallring. 
Varje nämnd fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med 
Arkivmyndigheten.54

Arkivreglerna anger också att varje nämnd och styrelse ska upprätta en dokumenthanteringsplan. 

Det finns även rutiner för informationshantering och arkivering framtagna av Stadsarkivet.55 

Borås Stads riktlinjer för styrdokument
Riktlinjer för styrdokument hanterar frågan om vad styrdokument är, vilka typer som finns, 
hur de kan se ut samt lagar och andra styrdokument. Riktlinjerna beskriver strukturen för styr-
dokument i Borås Stad, och ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag 
ansvarar för att upprätta rutiner och arbetssätt utifrån detta. I riktlinjerna framgår bl.a. att vid 
arbetet med ett styrdokument ska man överväga vilka lagar som finns på området, liksom vil-
ken styrning som redan finns. Ett styrdokuments innehåll måste vara förenligt med eventuella 
överordnade dokument.56 

51 Borås Stad; Kommunstyrelsens delegationer, 2017-07-01. Angående delegering se även kommunallagen 6 kap. 37 § och 7 kap. 5-7 §§
52 19 kap. 14 § 3 st Föräldrabalken.
53 Borås Stad; Arkivregler, 2016-12-21
54 Ibid. 2016:
55 Borås Stad; Rutiner för informations- och arkivhantering, 2018-09-20
56 Borås Stad; Riktlinjer för styrdokument, reviderad 2016-11-24
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Varje styrdokument ska med ett fåtal undantag klassificeras som endera av de sex typer som 
be skrivs i riktlinjerna. I alla styrdokument ska finnas uppgift om vem som har fastställt doku-
mentet, när dokumentet har fastställts, vem som ansvarar för revidering, vem som ansvarar för 
ev. uppföljning, vem dokumentet gäller för och hur länge dokumentet gäller. Alla Borås Stads 
styr dokument som antagits av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, eller i annan instans 
men har betydelse för flera förvaltningar, ska finnas samlade på Borås Stads intranät och på    
boras.se i gemensam typografi och design. 

Utöver styrdokument kan det finnas handböcker och rutiner m.m. som innehåller handfasta 
råd, och beskrivningar av arbetssätt. Det är viktigt att dessa stannar just vid praktiska och inte 
innehåller sådant som hör hemma i styrdokument eller åtgärder som kräver beslut. I riktlinjerna 
framgår även att vissa planer kan beslutas på verksamhetsnivå. Det gäller planer som bara har 
betydelse för den egna verksamheten.

Stadsrevisionen noterar att dokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder 
inte finns med bland styrande dokument på Borås Stads hemsida. Dokumentet finns däremot 
med bland styrdokument på Borås Stads intranät för anställda. 

Borås Stads ärendehandbok
Det pågår enligt intervjuade vid Stadsledningskansliet ett arbete med en gemensam ärendehand-
bok för hela Borås Stad. Arbetet bedrivs på Stadsledningskansliet. Arbetet har pågått under en 
längre tid och ärendehandboken är ännu inte färdigställd. Enligt intervjuade ska arbetet med 
ärendehandboken slutföras inom ramen för arbetet med ett reviderat styr- och ledningssystem. 
När ärendehandboken kan vara färdigställd är oklart. 

Borås Stads styr- och ledningssystem
Borås Stads styr- och ledningssystem beskriver strukturen för styrningen och ledningen i Borås 
Stad, och ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att upprätta 
rutiner och arbetssätt utifrån detta. Styr- och ledningssystemet gäller för alla nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag, och omfattar fyra delar:57

• Styrmodellen

• Medborgarinflytandet

• Styrdokumenten

• Uppföljningen

I styr- och ledningsmodellen anges även översiktligt hur budgetprocess och budgetberedning 
går till i Borås Stad.58 

Avseende medborgarinflytandet framgår att Borås Stad ska arbeta systematiskt bl.a. med att för-
bättra möjligheten för dialog och inflytande för medborgarna, och att analysera konsekvenserna 
för invånare/brukare/kunder inför beslut.59

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder
I slutet av 2018 skickades ett förslag på gemensam beredningsprocess ut till samtliga nämnders 
förvaltningar i Borås Stad i form av en förvaltningsremiss. Remissen behandlades och besvarades 
förvaltningarna och i ett fall en av nämnderna.60

57 Borås Stad; Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014
58 Ibid. 2014:11
59 Ibid. 2014:8
60 Protokoll, Miljö- och konsumentnämnden, 2019-02-26 § 69 



16

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Remissvaren från förvaltningarna var i huvudsak positiva till förslaget då förslaget ansågs i stora 
drag överensstämma med deras nuvarande process. De flesta betonade olika delar av processen 
som viktiga eller kommenterade att man hade enskilda avvikelser från den föreslagna processen. 
Två förvaltningar, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Kulturförvaltningen och en nämnd, 
Miljö- och konsumentnämnden hade starka invändningar mot den förslagna gemensamma 
processen. Miljö- och konsumentnämnden beslutade även att avstyrka förslaget helt. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen har inte svarat på remissen. Samtliga de inkomna remissvaren från 
förvaltningarna ser positivt på att Borås Stad tar fram en gemensam beredningsprocess så långt 
det är möjligt.61

Den 6 maj 2019 skickades en fastställd gemensam beredningsprocess ut till förvaltningarna. 
Beredningsprocessen är fastställd av kommunchefen.62

Ingen av Borås Stads nämnder eller Kommunstyrelsen har fattat beslut om den gemensamma 
beredningsprocessen. Endast en av nämnderna har upprättat ett remissvar i samband med för-
slaget om den gemensamma beredningsprocessen.

Dokumentets syfte anges vara att skapa en samsyn bland Borås Stads nämnder för att ge förtro-
endevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder i staden. Dokumentet anges också 
ha som syfte att fastslå en gemensam process som vänder sig till förvaltningschefer, nämnders 
presidium, handläggare samt nämndsekreterare. Den gemensamma processen anges i dokumentet 
gälla för samtliga nämnder förutom Kommunstyrelsen eftersom Kommunstyrelsen har en annan 
organisation. I dokumentets inledande faktaruta framgår att processen gäller alla förvaltningar 
och att den gäller tills vidare.63  

Den gemensamma processbeskrivningen går igenom processen i enlighet med nedanstående 
punktlista. Processen beskrivs också i dokumentet enligt processkartan i Bilaga 1. 

• Ärendet kommer in 
Beskrivning av ärendets upprättande 

• Registrering/diarieföring 
Formerna för registrering 

• Ärendefördelning 
Fördelning till handläggare från sekreterare men också beslut om när skrivelsen ska vara 
klar för politisk behandling 

• Politisk avstämning 
Ansvarig handläggare ska läsa in sig på ärendet och stämma av inriktningen på besluts-
underlaget med nämndens ordförande. Här ges också förvaltningen möjlighet till 
avvikande rutin t.ex. att förvaltningschef ansvarar för avstämning med nämndens 
ordförande 

• Handläggarens beredning 
Handläggare ska ta fram underlag till presidiet innehållandes minst en skrivelse med ett 
antal fastslagna rubriker 

61 Remissvar Dnr KS 2019-00106
62 Borås Stad; Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, 2019-05-06
63 Ibid. 2019:2



17

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

• Ärendeberedning med presidiet 
Vid nämndpresidiets ärendeberedning ska presidiet, förvaltningschef och nämndsekre-
terare närvara. Mötet fastställer kallelsen och handlingar inför nämndsmötet. Mötet kan 
besluta om vidare ärendeberedning, föredragningar och kompletteringar 

• Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas till nämnden 
Efter presidiemötet görs eventuella ändringar/justeringar. Därefter skickas kallelse med 
handlingar ut till nämndens ledamöter 

• Sammanträdet 
De ärenden som är med på föredragningslistan behandlas och beslut fattas. 
Nämndsekreteraren för protokoll. Nämnden ska ha öppna sammanträden, med undan-
tag av sammanträden som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas 
avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess 

• Expediering 
Nämndsekreteraren anslår protokollet digitalt och publicerar det på webbplatsen. 
Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt för egen del. 
Stadsrevisionen noterar att endast skrivelsen ska expedieras. Detta innebär att skrivelsen 
för att den ska återge rätt beslut, behöver ändras i de fall nämnden fattar ett annat beslut 
än det som skrivelsen föreslog inför mötet 

• Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar som ska arkiveras, arkiveras. Sammanträdesprotokoll 
arkiveras årsvis

Intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller att den gemensamma beredningsprocessen kan 
ses som en rekommendation till samtliga nämndsekreterare. Processen är tänkt som en vägledning 
till nämndsekreterare och annan förvaltningspersonal menar man. Det är inte en process som 
nämnder eller förvaltningar är tvungna att följa. Den gemensamma processen följs av flera för-
valtningar och nämnder, men flera avviker också från modellen. Att processen även omfattar vissa 
nämndledamöter föranledde enligt de intervjuade inte att den gemensamma beredningsprocessen 
behövde beslutas om politiskt. Hur ärenden bereds i Borås Stad och processen för det är inte en 
politisk fråga menar vissa intervjuade. Andra intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller 
att ärendeberedningsprocessen till hög grad är en politisk fråga och borde beslutas politiskt. 

2.3.2 Stadsrevisionens iakttagelser av lokala styrdokument och rutiner
Borås Stads nämnder har en mängd gemensamma dokument som i olika hänseenden är relevanta 
för beredningsprocessen hos nämnderna. De relevanta gemensamma styrdokumenten för gransk-
ningsområdet är i huvudsak Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
Arkivregler för Borås Stad, Borås Stads styr- och ledningssystem och dokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Därutöver finns i Borås Stad instruktioner och mallar 
för hantering av ärende i diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron. 

Med undantag från den Gemensamma beredningsprocessen för Borås Stads nämnder beskriver 
dessa dokument grundläggande och rent praktiska delar av processen. Sammanfattningsvis anges 
i dokumenten allmänt hur hantering av ärenden ska gå till före beslut i nämnderna samt hur 
dokumentation ska föras i verksamhetssystemet Ciceron. 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad informerar om 
de lagar och regler som styr nämnder samt slår fast allmänna och grundläggande ansvar och 
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uppgifter för Kommunstyrelsen och nämnderna. I det gemensamma reglementet framgår bl.a. 
att nämnderna ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
Nämnden ska vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så ratio-
nellt som möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter. Det är nämndens ordförande som ska se till att de ärenden 
som beslutas av nämnden är tillräckligt beredda.  

Stadsrevisionen kan konstatera att Kommunfullmäktige i reglementen inte närmare anger någon 
styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till. Varje nämnd ansvarar själv, med hänsyn 
till lagar och andra författningar, för att upprätta de arbetsformer som behövs i detta avseende.  

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter 
nämnder har. I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommunstyrelsen genom sin över-
gripande ledningsfunktion ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala 
demokratin och samspel mellan politik och förvaltningar. 

Delegationen från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande 
avseende ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga nämnder. Delegationsordningar 
för respektive nämnd anger delegeringsnivå för nämndens olika beslut. Fyra av 15 granskade 
nämnder har delegerat nämndbeslut till nämndens presidium.

Den gemensamma rutinen för beredningsprocessen syftar till att skapa en samsyn kring bered-
ningsprocessen hos stadens nämnder. Stadsrevisionen noterar särskilt följande ur den gemen-
samma beredningsprocessen:

• Dokumentet anger att det är till för att fastställa hur den gemensamma beredningspro-
cessen ska se ut

• Tjänstepersoner som ska ta fram underlag, ska stämma av inriktningen för underlaget 
med nämndens ordförande. Den politiska avstämningen kan skifta beroende på nämnd

• Presidiet ska bereda ärendet före nämnden. På presidiemötet ska presidiet, förvaltnings-
chef och nämndsekreteraren närvara

• Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt

• Eventuella reservationer och särskilda yttranden ska tillföras skrivelsen innan expedie-
ring. Dessa ska aldrig tillföras vid extern expediering

• Dokumentet gör i olika delar anspråk på att gälla för olika instanser. Så som nämnder, 
förvaltningar och nämndpresidier. Processen har inte fastställts av någon politisk instans 
trots att den anger att den omfattar samtliga nämnder utom Kommunstyrelsen och/eller 
nämndpresidier

• Dokumentet följer inte den nomenklatur som fastställts i Borås Stads Riktlinjer för 
styrdokument 

Intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller att dokumentet ska ses som en rekommendation 
och praktisk vägledning för nämndsekreterare och andra förvaltningspersoner. 

Borås Stads styrdokument ger i övrigt ingen information om hur arbetet med ärendeadminis-
tration, ärendehandläggning eller ärendeberedning ska eller bör gå till. 
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Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att Kommunfullmäktige i reglementen eller 
andra styrdokument inte anger någon styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till. 
Varje nämnd ansvarar själv, med hänsyn till lagar och andra författningar, för att upprätta de 
arbetsformer som behövs i detta avseende. Det är nämndens ordförande som ska se till att de 
ärenden nämnden behandlar är tillräckligt beredda och har ett förslag till beslut. 

Den gemensamma beredningsprocessen beskriver hur ärendeprocessen ska se ut för Stadens nämn-
der och slår bl.a. fast en politisk avstämning under ärendeberedningen samt att ärendeskrivelsen 
kan behöva ändras efter nämndens sammanträde. Processen har fastställts av kommunchefen och 
inte beslutats om av någon politisk nämnd. Den gemensamma beredningsprocessen gör i olika 
delar anspråk på att gälla för både nämnder, förvaltningar och nämndpresidier. Intervjuade vid 
Stadsledningskansliet framhåller att dokumentet ska ses som en rekommendation och praktisk 
vägledning för nämndsekreterare och andra förvaltningspersoner. Dokumentet följer inte den 
nomenklatur som fastställts i Borås Stads Riktlinjer för styrdokument. 

2.4 Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen har hittills beskrivit de lagliga förutsättningarna samt de styrdokument, rutiner etc. 
som reglerar beredningsprocessen i Borås Stads nämnder. Avsnittet nedan syftar till att beskriva 
Borås Stads nämnders faktiska beredningsprocesser. Beskrivningen utgår från de dokument som 
beskrivits i kapitel 2.3 samt från intervjuer med tjänstepersoner i granskade förvaltningar och 
Stadsledningskansliet. 

Om Borås Stads nämnders beredningsprocesser ska sammanfattas i ett och samma flödesschema 
blir resultateten enligt bild 1 nedan. Fem av tio delar i processen varierar mellan nämnderna. 
En nämnd kan t.ex. ha sex av de tio delarna medan en annan har alla tio delarna i sin process.

Ärende initieras/
registreras och 

datum för hantering 
i nämnd fastställs

Ärende fördelas till 
handläggare

Handläggare/
förvaltningschef 
stämmer av med 

nämndsordförande hur 
ärendet skall beredas

Handläggaren bereder 
ärendet och tar fram 

underlag

Sekreterare 
sammanställer 
ärendelista och 

underlag och skickar ut 
till nämndsordförande

Sekreterare skickar 
ut ärendelista och 
underlag och till 

nämndspresidium

Presidiemötet 
bereder handlingar 
inför nämndsmötet

Sekreterare justerar 
efter presidiets 

önskemål 

Sekreterare skickar ut 
ärendelista och underlag 

och till nämndens 
ledamöter och publicerar 

på handlingar på 
hemsidan

Ärendet beslutas om 
på nämndsmötet. Om 

ärendet inte 
återremitteras  

expedieras ärendet 
efter mötet.

--------- = Variation 
mellan nämnder. 

Bild 1 Borås Stads nämnders beredningsprocess.
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Ärendet initieras
Initiering av ärende kan ske på flera olika sätt. Ett ärende kan exempelvis initieras genom in kom-
mande post, av en annan kommunal nämnd, på uppdrag eller motion från politisk för samling eller 
initieras av förvaltningen. När ärendet initieras registreras det också i ärende hanteringssystemet 
Ciceron.

Fördelning av ärende
Efter att ärendet initierats hanteras det av registrator i nämndens förvaltning. Därefter fördelas 
ärendet ut via ärendehanteringssystemet direkt till handläggare eller till lämplig chef som i sin 
tur utser lämplig medarbetare som handläggare för ärendet. 

Politisk avstämning före ärendeberedning
När handläggare utsetts inleder denna arbetet med att bereda ärendet. Vid handläggning av 
ärenden ska det, enligt den gemensamma beredningsprocessen, göras en initial avstämning med 
nämndens ordförande för få en samsyn avseende hur ärendet ska beredas. Enligt nämndernas 
dokumentation och merparten av de intervjuade är detta moment ganska ovanligt. I nämndernas 
processer ingår däremot att förvaltningschef gör någon form av avstämning med nämndordföran-
den i vissa ärenden. I de flesta fall sker ingen inledande politisk avstämning, istället kan det vara 
olika variationer på avstämning mellan handläggare, handläggarens chef och förvaltningschef.

Ärendeberedning
Handläggare författar sedan en ärendeskrivelse och andra underlag som är relevanta för ärendet. 

Ärendeadministration och expediering
Före det att en ärendeskrivelse anses vara klar kan ytterligare avstämningar mellan handläggare/
förvaltningschef och nämndens ordförande ske. Nämnderna skiljer sig här åt. En del av nämn-
derna har en dialog mellan ordförande och förvaltningschef, andra stämmer av via e-post eller 
Ciceron och en tredje grupp har ingen avstämning alls.

Ärendeskrivelser upprättas i 12 av 14 nämnder i enlighet med den mall som finns i Ciceron. 
Ärendeskrivelserna undertecknas i dessa nämnder av både nämndens ordförande och förvalt-
ningschef i enlighet med ärendesystemets dokumentmall. 

Enligt den gemensamma processen för ärendeberedning ska ärendeskrivelsen expedieras. 
Skrivelsen ska i sin tur, vid behov, justeras för att korrekt ange det beslut som nämnden fattade. 
I praktiken expedierar nästan samtliga nämnder alltid skrivelsen tillsammans med ett proto-
kollsutdrag, dvs den del av protokollet som avhandlar ärendet. Vid expediering inom Borås Stad 
väljer dock ett par nämnder att endast expediera ärendeskrivelsen.

Av lathunden för arbete i ärendehanteringssystemet Ciceron framgår att Borås Stads ärende-
beredningsprocess innebär att ärendeskrivelser placeras som utkast i systemet. Detta bekräftas 
av merparten av de intervjuade. Ärendeskrivelserna kan vara registrerade som utkast från dess att 
sekreteraren tar vid till dess att de färdigställs efter nämndens sammanträde. Ändringar kan på 
så vis göras för att beslutsförslaget i skrivelsen ska stämma överens med det faktiska beslutet som 
nämnder fattar. Detta innebär att man genom publicering på hemsidan expedierar handlingar 
man inte diariefört. Detta medför att nämnderna i förekommande fall expedierar handlingar 
som anses vara arbetsmaterial. 

Några intervjuade menar att det finns svårigheter med denna hantering. Detta då expedierade 
handlingar i laglig mening är att betrakta som upprättade och offentliga handlingar. Det medför 
också att det förekommer att nämnder ändrar i upprättade och expedierade handlingar efter 
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nämndsammanträdet. En sådan process innebär också att det förekommer skrivelser i samma 
ärende med olika beslutsförslag beroende på om de expedierats före eller efter nämndens sam-
manträde.

2.4.1 Tjänsteskrivelser
Inför omorganisationen inom stadens förvaltningar 2017 genomfördes en workshop kring 
styrning, ledning och uppsikt med deltagare från stadens olika förvaltningar. En slutsats från 
workshopen var att beredningsprocessen inför beslut i nämnder och styrelser kan förbättras. 
Beredningsprocessen inför nämnders och styrelsers möten fungerade olika. I Borås Stad fanns inte 
regler och riktlinjer när det gäller beredningsprocess och t.ex. användandet av tjänsteskrivelser. 
Ett antal tjänstepersoner vid Stadsledningskansliet uppdrogs därför att ta fram ett förslag till en 
ny gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad. De utsedda tjänsteper-
sonerna arbetade fram ett arbetsmaterial/utkast som Stadsrevisionen tagit del av.64

I utkastet återfinns de lagliga grunderna, en rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänsteper-
soner och en processkarta för förslag till en gemensam beredningsprocess i Borås Stad. Förslaget 
innehåller också en mindre omvärldsbevakning avseende tjänsteskrivelser där det framgår att 
Borås Stad är ensamt bland de större kommunerna i Sverige om att inte ha tjänsteskrivelser. Det 
finns också ett resonemang om för- och nackdelar för organisationen. Slutsatserna i förslaget är att 
man inför den föreslagna gemensamma beredningsprocessen och tjänstemannaskrivelser. Detta 
för att tillmötesgå lagkrav avseende opartiskhet och oberoende och för att skapa en tydlighet 
inför stadens invånare.65

Förslaget är inte färdigställt och inte heller daterat men senaste ändringen i arbetsmaterialet 
gjordes den 23 februari 2017. 

Med anledning av frågeställningar som väckts i samband med en workshop om styrning och 
ledning skickade kommunchefen ett meddelande till Borås Stads förvaltningschefer 30 juni 
2017.  I meddelandet framgår att beredningsprocessen inför nämnders möten ser olika ut och 
det saknas riktlinjer för detta. Det framgår vidare att det inte finns beslut om att förvaltningarna 
ska använda tjänsteskrivelser i sitt arbete och hänvisar istället till: 

”Den traditionella modellen ska gälla där tjänstemän och förtroendevalda formulerar beslutsunderlag 
och beslutsförslag gemensamt.”

Stadsrevisionen konstaterar att två av Borås Stads nämnder, Samhällsbyggnadsnämnden och 
Miljö- och konsumentnämnden systematiskt använder sig av tjänsteskrivelser som en del av 
ärendens beredning. 

Vid 2018 års granskning av Kommunstyrelsen ärendeberedning genomförde Stadsrevisionen 
en jämförelse mellan Sveriges samtliga övriga kommuner och Borås Stad. Borås Stads 
Kommunstyrelse var i Stadsrevisionens jämförelse ensamt i landet om att inte upprätta skrift-
liga tjänstemannaunderlag i någon form som en del av beredningen. Enligt Stadsrevisionens 
bedömning var förhållandena ett betydande avsteg från den etablerade praxis som finns i övriga 
landet för att säkerställa en saklig, oberoende och allsidig belysning i ärendeberedningen och 
insyn och transparens i ärendeprocessen.66

64 Borås Stad; Arbetsmaterial – gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad, inte daterat. 
65 Ibid.
66 Borås Stad, Stadsrevisionen, Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad, 2019: s24ff.
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2.4.2 Nämndernas ärendeberedning
Innevarande kapitel är en genomgång av ärendeberedningsprocesserna i respektive nämnd. 

Arbetslivsnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning men det kan ske avstämning mellan förvaltningschef och nämn-
dordförande före utskicket till presidiemötet. Nämndsekreteraren är inte med på presidiemötet 
och det förs inte anteckningar på mötet. Förvaltningen använder sig av ärendeskrivelse som inte 
ändras efter nämndmötet. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag ofta tillsammans med 
skrivelse eller andra underlag.

Fritid- och folkhälsonämnden
Förvaltningen använder sig av lathundar i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politisk avstämning men det kan ske avstämning mellan förvaltningschef och nämn-
dordförande före utskicket till presidiemötet. Nämndordföranden får handlingarna före utskick 
till presidiet för godkännande. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och minnesanteck-
ningar förs på mötet för egen del. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat 
beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess 
innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som förslag som inte diarieförs trots 
att de expedierats. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag tillsammans med skrivelse eller 
andra underlag.

Förskolenämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i ärendeberedningsprocessen. Det finns en 
formaliserad politisk avstämning genom ett ordförandemöte som äger rum där ordförande,  
förvaltningschefen och nämndsekreteraren närvarar före utskicket av handlingarna till pre-
sidiet.  Nämndordföranden får handlingarna före utskick till presidiet för godkännande. 
Nämndsekreteraren är med på presidiemötet men inga anteckningar förs under mötet. 
Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än det som är föreslaget i skri-
velsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att man betraktar 
nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. Förvaltningen expedierar 
protokollsutdrag tillsammans med skrivelse eller andra underlag vid expediering externt. Vid 
intern expediering skickas enbart skrivelsen. 

Grundskolenämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor 
och processkartor. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av 
ärenden. Nämndordföranden får handlingarna före utskick till presidiet för godkännande. Det 
förekommer i vissa ärenden också dialog mellan nämndordförande och förvaltningschef under 
och efter beredningen. Nämndsekreteraren deltar inte på presidiemötet och inga formella (dvs. 
som registreras) minnesanteckningar förs på mötet. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden 
fattar ett annat beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärende-
beredningsprocess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som förslag som inte 
diarieförs trots att de expedierats. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag tillsammans med 
skrivelse och andra underlag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förvaltningen har en processkarta med ett tidsschema över hålltider och använder sig av check-
listor i ärendeberedningsprocessen. Det finns en formaliserad politisk avstämning genom en 
ordförandeberedning som äger rum efter att förvaltningschefen godkänt handlingar och före 
utskicket av handlingarna till presidiet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och min-
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nesanteckningar förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än 
det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär 
på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. 
Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga under-
lag. Internt i Borås Stad expedieras endast ärendeskrivelsen. I de fall beslutet i ärendeskrivelsen 
avviker från protokollet skickas även protokollsutdrag med.

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor, 
processkarta och tidsschema. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före bered-
ningen av ärenden. Nämndsekreteraren deltar inte på presidiemötet och inga anteckningar förs 
på presidiemötet. Nämndsekreteraren får information om att eventuella ändringar behöver göras 
efter presidiemötet. Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat beslut. 
Handlingar som expedieras i ärendet är ärendeskrivelsen. I de fall beslutet i ärendeskrivelsen 
avviker från protokollet skickas även protokollsutdrag med.

Kulturnämnden
Förvaltningen använder sig av lathundar i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. Handlingar ska godkännas av 
nämndordförande och förvaltningschef före utskick till presidiet via e-post. Nämndsekreteraren 
deltar på presidiemötet och minnesanteckningar förs på mötet för egen del. Ärendeskrivelsen 
kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än  det som är förslaget i skrivelsen inför mötet. 
Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna 
som förslag som inte diarieförs trots att de expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är 
protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga underlag.

Lokalförsörjningsnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns en formaliserad 
politisk avstämning genom ett ordförandemöte som äger rum där ordförande och förvaltnings-
chefen närvarar före utskicket av handlingarna till presidiet. Handlingar ska godkännas av nämn-
dordförande före utskick till presidiet via e-post. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och 
minnesanteckningar förs på mötet. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat 
beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningspro-
cess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa 
expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. 
övriga underlag.

Miljö- och konsumentnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor 
och processkarta. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av 
ärenden. Tjänsteskrivelsen som tas fram i ärendehanteringssystemet Ecos behöver inte godkännas 
av nämndordförande före utskick till presidiet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet men 
inga anteckningar förs på mötet. Det kan ske ändringar av tjänsteskrivelsen vid presidiemötet men 
oftast lägger politiker egna förslag på nämndsammanträdet istället. Handlingar som expedieras 
i ärenden är protokollsutdrag, tjänsteskrivelse och ev. övriga underlag.

Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av en pro-
cesskarta. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. 
Tjänsteskrivelsen som tas fram i ärendehanteringssystemet ByggR behöver inte godkännas av 
nämndordförande före utskick till presidiet eller nämnden. Nämndsekreteraren deltar sedan på 
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presidiemötet men inga anteckningar förs där. Ärendehandlingarna är diarieförda före utskick 
till nämnd. På så vis kan tjänsteskrivelser inte ändras efter mötet även om nämnden fattat annat 
beslut. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga 
underlag.

Servicenämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av ett processchema 
och ett tidsschema. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen 
av ärenden. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och minnesanteckningar förs på mötet. 
Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat beslut än förslaget i 
ärendeskrivelsen. Ärendeskrivelsen expedieras utan medföljande protokollsutdrag. 

Sociala omsorgsnämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i nämndprocessen. Det finns ingen formell process 
för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. Handlingar behöver inte godkännas av 
ordförande före utskick inför presidiemötet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet men inga 
anteckningar förs där. Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat 
beslut än förslaget i ärendeskrivelsen. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, 
ärendeskrivelse och ev. övriga underlag.

Tekniska nämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av processchema. 
Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. 
Det kan förekomma dialog med politiker på handläggares initiativ. Nämndsekreteraren deltar 
på presidiemötet och protokoll förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett 
annat beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberednings-
process innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att 
dessa expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse 
och ev. övriga underlag.

Vård- och äldrenämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i nämndprocessen. Det finns ingen formell process 
för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. Handlingar behöver inte godkän-
nas av ordförande före utskick inför presidiemötet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet 
och anteckningar förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än 
det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär 
på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. 
Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga underlag. 
Internt i Staden expedieras endast ärendeskrivelsen.

Överförmyndarnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. Det kan förekomma 
dialog mellan enhetschef och nämndordförande. Nämnden har inte några presidiemöten på grund 
av sin storlek. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än det som är 
föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att 
man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. Handlingar 
som expedieras i ärenden är protokollsutdrag och ärendeskrivelse.
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2.4.3 Den gemensamma beredningsprocessen
Nedan följer en genomgång av processen och av hur genomförandet av processens delar skiljer 
sig åt mellan nämnderna. Genomgången utgår från en samlad bild av dokumentationen som 
beskrivs i kapitel 2.3 och 2.4 och på uppgifter från intervjuade.

• Ärendet kommer in 
Ärenden upprättas på samma sätt hos nämnderna. Antingen så inkommer det en hand-
ling som föranleder att förvaltningen skapar ett ärende eller så upprättar förvaltningen 
ärendet som en del i verksamheten. 

• Registrering/diarieföring 
Även registrering sker på samma sätt av nämnderna. Det förekommer att nämnder 
har en särskild registrator men vanligast är att nämndsekreteraren också är registrator. 
Ärenden upprättas i Ciceron med undantag från de nämnder som också använder andra 
verksamhetssystem i sin myndighetsutövning, exempelvis ByggR och Ecos. I dessa fall 
kan verksamhetsinitierade ärenden upprättas i ett av dessa system för att sedan överföras 
till Ciceron. 

• Ärendefördelning 
Inkommande ärenden fördelas hos alla nämnder av registrator/nämndsekreterare. Vid 
rutinärenden kan dessa fördelas direkt till handläggarnivå. 

• Politisk avstämning 
Den gemensamma rutinen anger att det ska göras en politisk avstämning i beredningens 
inledande skede för att ”stämma av inriktningen för beslutsunderlaget”.67 Av Stadens 
nämnder har tre nämnder en rutin för formell avstämning med nämndens ordförande. 
Avstämningen sker genom en ordförandeberedning som man har före att handlingar 
skickas ut till presidiet. Flera intervjuade uppger att det inte finns någon politisk avstäm-
ning som en del i den formella processen däremot att det kan ske avstämning utan att de 
intervjuade är medvetna om det. Flera intervjuade uppger också att nämndordförande 
stämt av stora ärenden och ärenden som pågått under längre tid med förvaltningschef 
under beredningsprocessen av dessa. 

• Handläggarens beredning 
Handläggarnas arbete med att ta fram underlag sker enligt de intervjuade med ett stort 
mått av oberoende och så gott som utan interaktion med förtroendevalda. Dock anger 
många intervjuade att handläggare i någon utsträckning vet vilken politisk majoritet 
man skriver för vilket uppges kunna påverka innehållet i ärendeskrivelsen. Flera av de 
intervjuade påtalade att det finns, inom förvaltningarna, en uppfattning om att skrivel-
sen är ett politiskt dokument som ägs av politikerna i majoriteten.  
En processdel inom de flesta förvaltningar beredningsprocess är godkännande av 
handlingar före presidiet. Hos dessa förvaltningar inhämtas detta godkännande av både 
ordförande och förvaltningschef. Enligt den gemensamma rutinen behövs dock bara 
godkännande av förvaltningschefen eftersom nämndordföranden enligt rutinen redan 
stämd av ärendet vid inledningen av handläggarens beredning. 

• Ärendeberedning med presidiet 
Vid presidiemötet hos elva av 15 nämnder deltar nämndsekreteraren i mötet. Vid 13 av 
nämndernas presidiemöten förs inte protokoll. 

67 Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, Stadsledningskansliet, fastställd 6 maj 2019
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• Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas till nämnden 
De intervjuade nämndsekreterarna uppger att presidiemötet sällan beslutar att änd-
ringar ska göras i handlingar. Möjligen kan mindre justeringar göras i text. 

• Sammanträdet 
Mötesordningen under nämndsammanträden är i alla nämnder lika och utgår, precis 
som Kommunstyrelsen, från de regler som styr Kommunfullmäktige.

• Expediering 
Efter mötet anslår nämndsekreteraren protokollet digitalt och publicerar det på 
webbplatsen. Nämnder med personuppgifter i protokoll rensar dessa före anslag och 
publicering. Alla nämnder utom en expedierar ärendeskrivelsen tillsammans med proto-
kollsutdrag. Ett par av nämnderna expedierar endast skrivelsen inom Staden.

• Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar arkiveras. Det framkommer under intervjuer att 
nämndsekreterarrollen inom verksamhetssystemet Ciceron har behörighet att återstarta, 
öppna och ändra diarieförda och arkiverade handlingar utan ytterligare godkännande. 
Detta gäller nämndsekreterarens egen nämnds diarium.

2.4.4 Stadsrevisionens iakttagelser av ärendeberedning i  
Borås Stads nämnder 
Det mönster som framträder vid granskningen av nämndernas beredningsprocesser är att det finns 
två huvudtyper av beredningsprocesser. En första typ som innebär en avstämning med nämn-
dordförande när handlingar är klara och i vissa fall under beredningsarbetet. Den första typen 
följer rutinen för gemensam beredningsprocess i större utsträckning. De nämnder som kan sägas 
använda denna modell är Arbetslivsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgs-
nämnden, Kulturnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, 
Vård- och äldrenämnden och Överförmyndarnämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avviker mer från dokumentet gemensam 
beredningsprocess. Avvikelser från den gemensamma processen avser bl.a. att nämnden har 
tjänsteskrivelser, ingen politisk avstämning under beredningsprocessen och att handlingar inte 
ändras efter att dessa expedierats. Nämnder som faller under denna kategori är Miljö- och kon-
sumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Om Borås Stads nämnders beredningsprocesser ska sammanfattas i ett och samma flödess-
chema blir resultatet att fem av tio delar i processen varierar mellan nämnderna. En nämnd 
kan t.ex. ha sex av de tio delarna medan en annan har alla tio delarna i sin process. De delar 
där processen varierar är avseende avstämning med nämndordförande hur ärendet ska beredas, 
Sammanställning av ärendelista och utskick till nämndordförande och nämndpresidium, nämnd-
presidiets beredning och justering efter presidiets önskemål. 

I nämndernas processer ingår att förvaltningschef gör någon form av avstämning med nämn-
dordföranden i vissa ärenden om hur ärendet ska beredas. I de flesta fall sker ingen inledande 
politisk avstämning, istället kan det vara olika variationer på avstämning mellan handläggare, 
handläggarens chef och förvaltningschef.

Av lathunden för arbete i ärendehanteringssystemet Ciceron framgår att Borås Stads ärende-
skrivelser kan vara registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämndens sammanträde. 
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Ändringar kan på så vis göras för att beslutsförslaget i skrivelsen ska stämma överens med det 
faktiska beslut som nämnden fattar. Detta innebär att man genom publicering på hemsidan 
expedierar handlingar man inte diariefört. En sådan process innebär att det förekommer skri-
velser i samma ärende med olika beslutsförslag beroende på om de expedierats före eller efter 
nämndens sammanträde. 

Stadsrevisionen kan konstatera att de förhållanden som framkommer avseende expediering 
strider mot tryckfrihetsförordningens bestämmelser om när handlingar ska anses upprättade. 
Förhållandena innebär även avvikelser från arkivlagens bestämmelser och Borås Stads Arkivregler 
om tillgång till allmänna handlingar samt förutsättningar för gallring av allmänna handlingar.

I praktiken expedierar nästan samtliga nämnder alltid ärendeskrivelsen tillsammans med ett 
protokollsutdrag. Vid expediering inom Borås Stad väljer dock vissa nämnder att endast expe-
diera ärendeskrivelsen.

Det har under 2017 förts fram förslag om att införa tjänsteskrivelser som en del av en gemensam 
ärendeberedningsprocess i Borås Stad. Senare under samma år utgick tjänstemannadirektiv till 
samtliga förvaltningschefer om att beslut saknas omkring användningen av tjänsteskrivelser och 
att den traditionella beredningsmodellen gäller i Borås Stad.

Ärendeskrivelser upprättas i tolv av 14 nämnder i enlighet med den mall som finns i Ciceron. 
Ärendeskrivelserna undertecknas i dessa nämnder av både nämndens ordförande och förvaltnings-
chef i enlighet med ärendesystemets dokumentmall. 2018 års granskning av Kommunstyrelsen 
ärendeberedning visar att hanteringen av underlagen på detta sätt skapar en sammanblandning 
av faktaunderlag och politiska synpunkter i ärendeskrivelserna och att det då inte är tydliggjort 
vem som har författat underlaget och i vilken roll.  

Två av Borås Stads nämnder, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
använder sig systematiskt av tjänsteskrivelser som en del av ärendens beredning. 

Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att när en nämnd följer de instruktioner som 
ges i dokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder innebär det:

• avsteg från lagstiftarens intentioner avseende tjänstepersoners saklighet, oberoende och 
allsidiga belysning inom ärendeprocessen

• avsteg från lagstiftarens intentioner avseende en transparent ärendeprocess. Detta genom 
sammanblandning av faktaunderlag och politiska synpunkter i ärendeskrivelserna där 
det inte är tydliggjort vem som har författat underlaget och i vilken roll  

• avsteg från bestämmelser om hanteringen av allmänna handlingar i tryckfrihetsförord-
ningen

• bristande transparens genom att protokollsutdrag inte ska expedieras externt och att 
eventuella reservationer och särskilda yttranden aldrig ska tillföras vid extern expedie-
ring 
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3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Utgångspunkten i 
granskningen är följsamhet mot lagstiftning och lokala styrdokument. Syftet med granskningen 
är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstift-
ningens krav. 

För att nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag 
ska, med ett par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattande. För att tillgodose lag-
stiftningens krav och intentioner i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, kommunallagen 
och förvaltningslagen krävs en reglering av ärendens beredning som är tydlig och transparent 
för både förtroendevalda och anställda inom förvaltningen men även för kommunens invånare. 
Förtroendevalda och invånare ska kunna veta att framtagna beslutsunderlag är sakliga, opartiska 
och baserade på professionell sakkunskap och en allsidig belysning av de aktuella områdena. De 
kommunala beslutsprotokollen ska sedan tydligt dokumentera de förtroendevaldas bedömningar 
och ställningstaganden. En sådan ordning borgar för rättssäkerhet inom den kommunala för-
valtningen och är av stor vikt för demokratin, möjligheten att fatta välgrundade beslut och för 
förtroendet för den kommunala verksamheten. 

Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad 
och den sammanfattande bedömningen var att bristerna inom området var så betydande att 
Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kunde ses som ändamålsenlig. Kommunstyrelsen 
behövde, enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig och transparent ärendebe-
redningsprocess som klargjorde rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. 
Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att beredningsunderlagen var sakliga, opartiska, 
baserade på professionell sakkunskap och att de omfattade en allsidig belysning av de aktuella 
områdena. Åtgärderna bedömdes som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess 
som levade upp till lagstiftningens intentioner. 

Granskningsresultaten från 2018 är i delar även aktuella i innevarande granskning av övriga 
nämnders ärendeberedning.

Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna i Borås Stads nämnder ser olika ut. 
Skillnaderna beror i stora delar på praktiska förutsättningar hos respektive förvaltningsorga-
nisation. Ingen granskad nämnd har fattat beslut om hur ärendeberedningen till nämnden 
ska eller bör gå till. Granskningen visar också att det finns ett centralt framtaget dokument på 
förvaltningsnivå - Gemensam ärendeprocess, Borås Stads nämnder – som syftar till att styra 
nämndernas ärendeberedning. Dokumentet avviker från den nomenklatur som ska gälla för 
Borås Stads styrande dokument, det har inte fastställts av rätt instans och följsamhet mot dess 
innehåll innebär i betydande delar avsteg från tillämplig lagstiftning.

Styrande dokument avseende ärendeberedning
Det finns i kommunallagen inte några krav på kvaliteten på ärendens beredning, utan det är 
nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen ger ett 
tillräckligt underlag för att fatta beslut. Nämnderna fattar beslut som rör förvaltningen och i 
frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i 
frågor som Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämndernas verksamhet ska bedrivas i 
enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad anger 
att det är nämndens ordförande som ska se till att de ärenden nämnden behandlar är tillräckligt 
beredda och har ett förslag till beslut. Reglementet slår också fast att nämnder ska vidta åtgärder 
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i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna 
ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra 
myndigheter.

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter 
nämnderna har. I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommunstyrelsen genom sin över-
gripande ledningsfunktion ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala 
demokratin och samspel mellan politik och förvaltningar. Delegationen från Kommunfullmäktige 
till Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande avseende ärendeberedning eller andra inre 
arbetsformer i övriga nämnder.

Kommunfullmäktige har i reglementen eller andra styrande dokument inte angett någon övrig 
styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till eller delegerat beslutsmandat avseende 
en gemensam ärendeberedningsprocess.  

Stadsrevisionens bedömning blir med utgångspunkt i ovanstående att varje nämnd själv har 
ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. Detta innebär att nämnden ska besluta om sin egen 
ärendeberedningsprocess. Ska en gemensam ärendeberedningsprocess upprättas för Borås Stads 
nämnder ska den enligt Stadsrevisionens bedömning beslutas antingen av samtliga nämnder var 
för sig eller av Kommunfullmäktige. 

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder 
I början av 2019 fastställdes dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämn-
der av Stadsledningskansliet. Dokumentets syfte anges vara att skapa en samsyn bland Borås 
Stads nämnder för att ge förtroendevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder i 
Staden. Dokumentet anges också ha som syfte att fastslå en gemensam process som vänder sig 
till förvaltningschefer, nämnders presidium, handläggare samt nämndsekreterare. Den gemen-
samma beredningsprocessen har beslutats och fastställts av kommunchefen och intervjuade vid 
Stadsledningskansliet ger uttryck för att dokumentet ska ses som en praktisk vägledning för 
nämndsekreterare och andra tjänstepersoner. Dokumentet följer inte de anvisningar som finns 
i Borås Stads riktlinjer för styrdokument. 

Granskningen visar att följsamhet mot den gemensamma ärendeprocessen medför en rad olika 
avsteg från tillämplig lagstiftning om den följs i sin helhet. Politisk styrning av inriktning på 
beredningen riskerar att påverka tjänstepersoners saklighet, oberoende och allsidiga belysning 
inom ärendeprocessen. Sammanblandning av politiska synpunkter och tjänstepersoners faktau-
nderlag i ärendeskrivelser leder till bristande transparens genom att det inte framgår vem som 
har författat skrivelser och i vilken roll.

I tryckfrihetsförordningens mening är en handling som skickas eller publiceras från en kommun 
att betrakta som en expedierad, upprättad handling som ska diarieföras. Diarieförda handlingar 
ska förvaras och bevaras i enlighet med arkivlagens bestämmelser. Den gemensamma berednings-
processen förordar att endast ärendeskrivelser ska expedieras externt efter nämndsammanträden. 
Protokollsutdrag ska hållas internt för egen del och eventuella reservationer eller särskilda ytt-
randen ska aldrig tillföras vid extern expediering. Detta innebär att ärendeskrivelser kan behöva 
ändras efter nämndsammanträden. Detta i de fall då nämnden fattar ett annat beslut än det 
ursprungliga beslutsförslaget. 

Den praktiska hanteringen av nämndhandlingar och protokoll sköts i Borås Stad genom diarie- 
och ärendehanteringssystemet Ciceron. Av lathunden för arbete i systemet framgår att Borås 
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Stads ärendeskrivelser kan vara registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämndens 
sammanträde. Samtidigt publicerar alla Borås Stads nämnder sina handlingar inför nämnd-
sammanträden på Borås Stads hemsida, vilket medför att de ska diarieföras. Detta innebär olika 
typer risker för avsteg gentemot lagstiftningens regler. 

Hanteringen medför risk för att upprättade och allmänna handlingar inte blir diarieförda som 
de ska. Om handlingarna ändå diarieförs i samband med publicering kan de behöva ändras efter 
nämndssammanträdet i det fall nämnden har fattat ett annat beslut än beslutsförslaget. Det 
finns då risk för att ändringar genomförs i en upprättad allmän handling vilket är att betrakta 
som gallring. Gallring får endast ske i enlighet med arkivlagens bestämmelser. Följsamhet gent-
emot ovan bestämmelser leder i dessa omständigheter till ytterligare en risk - att det finns två 
delvis olika ärendeskrivelser i samma ärende beroende på om skrivelsen upprättats före eller efter 
nämndens sammanträde. Enligt Stadsrevisionens bedömning kan detta i förekommande fall 
försvåra utomståendes insyn i ärendet samtidigt som det innebär administrativt merarbete för 
den berörda förvaltningen. 

Sammantaget finns enligt Stadsrevisionens bedömning betydande brister i dokumentet 
Gemensam ärendeprocess – Borås Stads nämnder. Dokumentet har inte beslutats av någon 
nämnd eller Kommunfullmäktige. Följsamhet gentemot den gemensamma beredningsproces-
sen innebär stora avsteg från regler och intentioner i tillämplig lagstiftning. Samtidigt visar 
granskningen att dokumentet fått olika grad av styrande effekter på ärendeberedningsprocessen 
i Borås Stads nämnder. 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna i Borås Stads nämnder ser olika ut 
i flera avseenden. I granskningen konstateras att det finns variationer i nämndernas ärende-
beredningsprocesser gällande förekomsten av fem av tio processteg. Nämndernas arbetsformer 
inom respektive processteg visar också på skillnader. De flesta nämnderna har olika former av 
interna processbeskrivningar, lathundar eller tidsscheman som stöd för just sin ärendebered-
ningsprocess. 

Trots de skillnader som finns visar granskningen att det går att urskilja två huvudsakliga typer 
av ärendeberedningsprocesser hos Borås Stads nämnder. Den första huvudtypen följer i större 
omfattning dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder. Dessa processer 
medför i varierande grad politisk avstämning före och under beredningsarbetet och avstämning 
med nämndsordförande inför nämndsammanträde. Dessa nämnder använder sig också av doku-
mentmallen för ärendeskrivelser i Ciceron vilket innebär att både nämndens ordförande och 
förvaltningschef skriver under ärendeskrivelser. Sammantaget sker detta i 13 av de granskade 
nämnderna. I en del av dessa nämnder förekommer det att man ändrar i ärendeskrivelser efter 
nämndsammanträden och att utskickade förslag inför sammanträden inte är upprättade och 
registrerade i diariesystemet trots att handlingarna är att betrakta som expedierade. De flesta 
nämnderna expedierar regelmässigt protokollsutdrag, ärendeskrivelse och andra underlag efter 
mötet.

De nämnder som kan sägas använda denna modell är Arbetslivsnämnden, Fritid- och 
folk hälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Lokal-
försörjningsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden och Överförmyndarnämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avviker mer från dokumentet Gemensam 
beredningsprocess – Borås Stads nämnder. Dessa nämnder har inga politiska avstämningar före 
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eller under ärendens beredning. De har inte heller avstämning före utskick till presidie- eller 
nämndsammanträden. Dessa nämnder använder sig också systematiskt av tjänsteskrivelser som 
en del av ärendeberedningen. Tjänsteskrivelser, protokollsutdrag och andra underlag expedieras 
till berörda efter nämndsammanträdet. Dessa nämnder ändrar inte skrivelser efter nämndens 
sammanträden. Nämnder som ingår i denna kategori är Miljö- och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Stadsrevisionen bedömer med utgångpunkt i ovanstående att förtroendevalda i Borås Stad har 
olika förutsättningar när beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler och riktlinjer 
för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen 
bedömer att merparten av de granskade nämnderna gör olika former av avsteg från tillämplig 
lagstiftning och dess intentioner. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha 
varit om samtliga nämnder fullt ut följt de instruktioner som anges i dokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder 
behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de 
omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i 
samband med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls. 

Stadsrevisionen bedömer vidare att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav inom 
området, behöver upprätta rutiner och processbeskrivningar som tydliggör nämndens ären-
deberedningsprocess. Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i 
form av en gemensam beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör 
i Stadsrevisionens mening hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog 
med samtliga nämnder och förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser 
för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av 
Kommunfullmäktige.

Sammanfattande bedömning
Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och Stadsrevisionen bedö-
mer att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika förutsättningar när beslut ska fattas. 
Borås Stad saknar beslutade regler och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads 
nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen bedömer att merparten av de granskade nämn-
derna gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. 
Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut 
följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås 
Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder 
behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de 
omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i 
samband med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.
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Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och inten-
tioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. 
Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening 
hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och 
förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i 
Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Andreas Ekelund
Revisionschef

Samuel Kaufman
Kommunal revisor, Granskningsledare
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Intervju med medarbetare 1 vid Miljöförvaltningen      2019-09-09
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Intervju med medarbetare 11 vid Sociala omsorgsförvaltningen  2019-09-30

Intervju med medarbetare 12 vid Vård och äldreförvaltningen   2019-09-30

Intervju med medarbetare 13 vid Överförmyndarenheten    2019-09-30

Intervju med medarbetare 14 vid Lokalförsörjningsförvaltningen   2019-10-02

Intervju med medarbetare 15 vid Serviceförvaltningen    2019-10-07

Intervju med medarbetare 16 vid Stadsledningskansliet    2018-10-07

Intervju med medarbetare 17 vid Kulturförvaltningen    2019-10-21

Intervju med medarbetare 18 vid Stadsledningskansliet    2020-02-04
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Återrapportering Boendeprocessen  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgnämnden beslutar att godkänna rapporten över 

arbetet med Boendeprocessen samt översända denna till Kommunstyrelsen.  

Ärendet i sin helhet 

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 lämnade 

efter samverkan och ett gemensamt utvecklingsarbete med Arbetslivsnämnden 

in ett förslag om ny ansvarsfördelning och en process kopplat till sociala 

bostäder som också innefattade ett förslag rörande ansvar och anskaffande av 

bostäder för sociala kontrakt.  

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2019 att ändra reglementet så att 

Arbetslivsnämnden fick ansvaret för bostadsanskaffning. Individ-och 

familjeomsorgsnämnden fick ansvaret för att utreda, pröva och fatta beslut 

rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. Arbetslivsnämnden skulle 

fortsätta att hantera boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp. 

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att göra en uppföljning till 

kommunfullmäktige i oktober 2020. 

När beslutet i kommunfullmäktige var fattat bildades en arbetsgrupp med 

representanter från Arbetslivsförvaltningen och Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen för att se närmare på arbetssätt, rutiner och 

samverkansrutiner. Olika befintliga arbetssätt och rutiner på respektive 

förvaltning sågs över för att se möjligheter till effektivisering eller nya 

förbättrade sätt att handlägga frågor kopplade till boendesociala 

insatser/andrahandskontrakt. Detta har bl.a. rört rutiner för hyresinbetalningar, 

uppföljning av obetalda hyror, uppföljning av störningar, rutiner vid 

skadegörelse med mera. För att säkra samtliga dessa processer har det krävts en 

relativt lång tid innan den nya rollfördelningen var redo att genomföras. 

Rutiner och arbetssätt har tagits fram under våren 2020. Kontaktpersoner inom 

samarbetsparter och bostadsbolag har förberetts för förändringen.  

Den gemensamma mottagningsenheten inom Individ- och 

familjeomsorgsnämnden kommer att vara vägen in till Borås stad för den som 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

behöver denna form av stöd. Planeringen är att starta arbetet med en ny 

boendeprocess fullt ut från och med 1 januari 2021. Hantering och ansvar kring 

hyresinbetalningar, skulder och även lägenheter underlättas om förändringen 

sker i samband med årsskiftet. 

Förändringen i reglementet innebär inte att några ekonomiska resurser behöver 

flyttas mellan Arbetslivsnämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden. 

Det kommer att bli ett skifte av ansvar och arbetsuppgifter mellan nämnderna 

men inte ett behov av att flytta medel och resurser från den ena nämnden till 

den andra. Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver förstärka sina 

resurser som hanterar mottagande, handläggning och utredning samt till viss del 

utveckla kompetens inom Boendesociala enheten avseende nya målgrupper. 

Arbetslivsnämnden behöver förstärka sina resurser kopplat till anskaffning av 

lägenheter, kontakter med bostadsbolag och förvaltning av andrahandskontrakt.  

Den nya processen ger en tydligare väg in för målgruppen som behöver 

boendesocial insats och andrahandskontrakt att vända sig till Borås stad för 

stöd. Detta förväntas leda till att fler personer som är hemlösa eller riskerar att 

bli hemlösa vänder sig till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Något som 

kan leda till en ökad belastning och behov av ökade resurser. Det är dock inte 

möjligt att i förväg uttala sig om hur efterfrågan av stöd kommer att se ut och 

hur stort behov av ökade resurser som detta medför.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden kommer att följa 

processen gemensamt under 2021 för att se effekter för såväl brukare som 

bostadsbolagen. Statistik för antalet personer som vänder sig till Individ- och 

familjeomsorgen kommer att upprättas för att underlätta uppföljning.  

Samverkan 

Ärendet har 2020-09-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 
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Miljörapport tertial 2 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner miljörapport tertial 2 2020 

och överlämnar densamma till Miljö- och konsumentnämnden.    

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp miljömålen och överlämnar 
miljörapport för tertial 2 202 till Miljö- och konsumentnämnden. 
Miljö- och konsumentnämnden sammanställer sedan en rapport till 
Kommunstyrelsen. Uppföljningen skall beskriva hur långt nämnden har 
kommit i sitt arbete med de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna och 
åtgärderna. I årsredovisningen för 2020 ges en komplett redovisning för 
miljöarbetet.   
 
I uppföljningen av miljömålen i samband med tertial 2 kan nämnden konstatera 
att bilanvändningen har minskat under våren 2020. Detta till följd av att många 
fysiska möten ersattes med digitala möten. Uppföljningsmöten med 
institutioner genomfördes i viss utsträckning med stöd av digital teknik.  
Utbildningar, konferenser och handledningar ställdes in under våren vilket 
också påverkade resandet totalt och då även bilanvändningen.                     

Beslutsunderlag 

Miljömålsuppföljning tertial 2 2020                                        

Samverkan 

Ärendet har 2020-09-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden, miljo@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 
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Inledning 

Nedan följer en uppföljning av Individ- och familjeomsorgsnämndens indikatorer inom miljömålet 
"Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöområdet". 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 

ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Nej  Nej  Nej 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Ja  Ja 

Kommentar 2019 gjordes en kartläggning och en rangordning av de områden där den största 
miljöpåverkan sker. Utifrån detta finns en handlingsplan. De två områden som bedömdes ha störst 
miljöpåverkan för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är pappersförbrukningen och resor som görs i 
tjänsten. Arbetet med handlingsplanen har påverkats p g a den rådande Coronasituationen. Den 
utveckling kring digitalisering som blivit följden av Coronapandemin har resulterat i betydligt färre resor 
med bil och även buss/tåg. Flera utbildningar har ställts in. Ett stort antal möten har bedrivits via teams 
eller skype. Även i vissa fall har klientmöten genomförts med  hjälp av skype. Det som troligen mest 
påverkat miljön är att uppföljningsmöten med institutioner och familjehem i några fall kunna ske med stöd 
av digital teknik.  

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 
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Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 

ska minska med 60 % från 2015. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har inte så stor möjlighet att ruttplanera verksamheten. 
I den mår det går, samordnas och planeras resorna. Ett flertal resor till klienter eller andra vårdgivare 
har under året ersatts med Skype- och Teamsmöten. 
Inom nämnden arbetar vi med att minska resor till behandlingshem, institutioner och familjehem i de 
fall detta kan genomföras på annat sätt t.ex. genom ett Teamsmöte. Det har delvis funnits tekniska 
problem eller andra svårigheter hos vårdleverantörer som försvårat utvecklingen. Vi kan se att under 
Corona-situationen har denna form av möten ökat och lösningen av tekniska svårigheter påskyndats. 
Långsiktigt kan vi anta att detta kan leda till färre resor. Vi följer numera antalet bokningar av bil i 
bilpool och även längden på bokningarna för att här få ett mått på bilanvändning, även om detta inte 
helt motsvarar detta. Vi har gjort några avstämningar hittills och kommer att återkomma med uppgifter 
i årsredovisningen för Miljömålen. 
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Anmälningsärenden 2020-09-22 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

Anmälningsärenden 

1. Delårsrapport januari - april 2020 för nämnderna 

Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27 § 101 

 

2. Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 

Kommunstyrelsens beslut § 285 

 

3. Tillsättning av förvaltningschef till Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 2020-08-24 § 279  

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut 2020-09-22 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.  

Delegationsbeslut 

1. Extra socialutskott 2020-08-20  

 

2. Socialutskott 2020-08-27 

 

3. Socialutskott 2020-09-10  

 

 

               

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 


