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Budgetuppföljning efter augusti 2019, tertial 2  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

        

Ärendet i sin helhet 

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 – 2019                                

Samverkan 

Ärendet har 2019-09-12 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

Mats Tolfsson   

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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1  Inledning 

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

Nämnden har dessutom 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. 

Natthärbärget Kastanjen (Badhusgatan) ska hålla öppet året runt. 

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

Arbetet med att stärka familjehemsvården ska fortsätta under 2019. 

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

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att, inom ramen för sitt 
samordningsansvar, klargöra samt 
tydliggöra mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om sociala 
bostäder. 

 Delvis 
genomfört 

Förslaget rörande samordning av 
bostäder är tillstyrkt av kommunstyrelsen i 
september 2019 och kommer att 
behandlas av kommunfullmäktige i 
oktober. Förberedelser för det fortsatta 
arbetet har startat. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att utreda hur vi på bästa vis kan 
samordna bostäder åt de som nu är 
utanför bostadsmarknaden. 

 Delvis 
genomfört 

Boendeprocessen där ansvar och 
befogenheter är tydliggjorda är tillstyrkt av 
kommunstyrelsen i september 2019. 
Ärendet behandlas av kommunfullmäktige 
i oktober. 
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Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska 
under året starta ett drogfritt stödboende 
för personer med 
missbruksproblematik.  Detta är en viktig 
del för att skapa ett anpassat utbud vilket 
är nödvändigt för att brukare med olika 
behov ska ges förutsättningar att bo 
genom stöd av interna insatser. 

 Genomfört Det drogfria stödboendet har startat och i 
augusti har brukare flyttat in i boendet. 
Intag i boendet sker stegvis. 

2.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Utfall T2 

2019 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,8 6 6,9 6,8 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

12,8 11 11,9 11,3 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet för 2019 är 6,0 %, utfallet i tertial 1 blev 6,8 %. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med närvarande ledarskap, personlig återkoppling till 
medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av 
arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och med individuell 
uppföljning av rehabiliteringsärenden. 
 
 
 
 

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målvärdet för 2019 är 11 årsarbetare, utfallet i tertial 1 blev 11,3 årsarbetare. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har timavlönade inom boendeverksamheten där krav ställs på 
bemanning under dygnets alla timmar. 
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3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje 

kvartal, varje tertial eller varje 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 
 

För närvarande har man inga 
vakanta tjänster inom 
myndighetsutövning 

Satsning för att 
attrahera, rekrytera 
och 
kompetensutveckla. 
Flera 
utbildningssatsningar 
påbörjas hösten 2018 
såsom Yrkesresan för 
nyanställda samt 
Systemteoretisk 
utbildning för övriga. 
Andra 
rekryteringssatsningar 
genomförs. 
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Rekrytering 
Familjehem 

Risk att inte kunna 
rekrytera och behålla 
familjehem 

Följa antalet interna 
familjehem 
 

Familjehem 
Antal internt 
familjehemsplacerade barn 
ökade något under 2018 och 
det var ca 80 placerade barn 
under första tertialen 2019. 
Under sommaren 2019 har 
antal internt 
familjehemsplacerade barn 
minskat. 72 barn var internt 
placerade i augusti månad, 
vilket är samma nivå som i 
början av 2018.Externt 
familjehemsplacerade barn 
minskade med cirka en 
tredjedel under 2018 och var 
i december 17 stycken. I 
mars 2019 var det 19 barn 
och i augusti hade de 
externa placeringarna ökat till 
24 barn. Antal interna 
familjehem med ett eller flera 
aktuella familjehemsuppdrag 
har pendlat mellan 58 och 60 
under året. Under en längre 
tid har de interna 
familjehemmen tagit emot 
fler barn per familj än 
tidigare. Gränsen för hur 
många barn varje familjehem 
kan ta emot är för tillfället 
nådd. Det finns en 
upparbetad struktur för 
rekrytering och ett långsiktigt 
arbete pågår inom ramen för 
förstärkt familjehemsvård. 
Ännu har dock inflödet av 
nya familjehem inte ökat. 
Ytterligare två jourhem har 
utretts och godkänts. Nu 
mera finns fyra interna 
jourhem. 
 
Ensamkommande barn 
Gällande internt placerade 
ensamkommande barn och 
antal familjehem med 
pågående placeringar var 
antalen i mars 28 barn/21 
familjehem, vilket var i nivå 
med föregående år. I augusti 
var det 22 barn/18 
familjehem. Föregående år 
minskade antalet externt 
familjehemsplacerade barn 
kraftigt, från 28 barn i januari 
till 3 i augusti. Minskningen 
har fortsatt och under 
sommaren 2019 har enbart 

Förstärkt 
familjehemsvård 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

ett (1) ensamkommande 
barn varit placerat i externt 
familjehem. 

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. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbedömning 

2019 
Direkt åtgärd 

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

16 Uppföljning av åtgärder i 
KAL-planen 
 

 Pågående 

Kommentar 
KAL-planen följs upp 
kontinuerligt och ett antal 
åtgärder har genomförts 
under 2018-2019 vilket 
sammantaget resulterat i 
att myndighetsutövning 
har samtliga tjänster 
bemannade för 
närvarande. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 48 048 24 856 22 472 33 152 10 680 

Avgifter och övriga intäkter 41 035 29 437 39 984 39 984 0 

Summa intäkter 89 083 54 293 62 456 73 136 10 680 

Personal -139 465 -136 343 -201 197 -203 877 -2 680 

Lokaler -17 935 -8 715 -13 072 -13 072 0 

Övrigt -130 881 -111 682 -133 567 -157 455 -23 888 

Kapitalkostnader -388 -375 -582 -582 0 

Summa kostnader -288 669 -257 115 -348 418 -374 986 -26 568 
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Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Buffert (endast i budget) 0 0 -2 888 0 2 888 

Nettokostnad -199 586 -202 822 -288 850 -301 850 -13 000 

Kommunbidrag 183 541 192 655 288 850 288 850 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-16 045 -10 167 0 -13 000 -13 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0  0 0 

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

0 0  0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-16 045 -10 167 0 -13 000 -13 000 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

Resultatanalys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 13 000 tkr för år 2019. 
Underskottet består av: 

 Central administration plus 800 tkr  

 Politisk verksamhet plus minus noll 

 Allmän IFO-Administration plus 1 500 tkr 

 Barn och ungdomsvård minus 13 818 tkr 

 Vård av vuxna minus 6 050 tkr 

 Flyktingverksamhet plus 1 680 tkr 

 Buffert plus 2 888 tkr 

 Totalsumma minus 13 000 tkr. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2018-12-31 
Utfall 2019-08 Återstår 

Summa     

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

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      
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Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Intäkt 4 375 1 087 978 978 0 

Kostnad -9 903 -10 098 -16 045 -15 245 800 

Nettokostnad -5 528 -9 011 -15 067 -14 267 800 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 032 -1 559 -2 135 -2 135 0 

Nettokostnad -1 032 -1 559 -2 135 -2 135 0 

Allmän IFO-verksamhet      

Intäkt 4 953 7 375 8 771 8 771 0 

Kostnad -51 190 -54 392 -81 117 -79 617 1 500 

Nettokostnad -46 237 -47 017 -72 346 -70 846 1 500 

Barn- och ungdomsvård      

Intäkt 9 419 7 782 8 967 8 967 0 

Kostnad -100 588 -99 484 -126 288 -140 106 -13 818 

Nettokostnad -91 169 -91 702 -117 321 -131 139 -13 818 

Vård av vuxna      

Intäkt 9 592 9 415 14 045 14 045 0 

Kostnad -65 212 -64 628 -93 138 -99 188 -6 050 

Nettokostnad -55 620 -55 213 -79 093 -85 143 -6 050 

Flyktingverksamhet      

Intäkt 60 744 28 634 29 695 40 375 10 680 

Kostnad -60 744 -26 954 -29 695 -38 695 -9 000 

Nettokostnad 0 1 680 0 1 680 1 680 

Övrig verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -2 888 0 2 888 

Nettokostnad 0 0 -2 888 0 2 888 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      
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Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 89 083 54 293 62 456 73 136 10 680 

Kostnad -288 669 -257 115 -351 306 -374 986 -23 680 

Nettokostnad -199 586 -202 822 -288 850 -301 850 -13 000 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 13 000 tkr för år 2019. 
Underskottet består av: 

 Central administration plus 800 tkr 

 Politisk verksamhet plus minus noll 

 Allmän IFO-Administration plus 1 500 tkr 

 Barn och ungdomsvård minus 13 818 tkr 

 Vård av vuxna minus 6 050 tkr 

 Flyktingverksamhet plus 1 680 tkr 

 Buffert plus 2 888 tkr 

 Totalsumma minus 13 000 tkr. 

Åtgärder pågår för att minska prognostiserat underskott genom Rätt matchat stöd, samarbetsmodell 
mellan myndighet och öppenvård, där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att 
möjliggöra interna alternativ. Används även vid omprövning/uppföljning, samt avslut av vård. 
Strukturerat hemtagningsarbete innebär att öppenvårdskontakt med planering för hemgång ska finnas 
redan vid placeringstillfället. En översyn och aktivt arbete med insatsen kontaktfamilj och 
kontaktperson har resulterat i färre beslut med dessa insatser och involverat nätverket. Strategiskt 
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arbete med tidiga insatser genom att öppna för begränsat antal serviceinsatser med möjlighet för 
föräldrar och barn att själv söka hjälp. Utvecklar intensiv öppenvård för att möta behovet av mer 
omfattande insatser och flytta fram eller korta av heldygnsvård. Inom arbetet med Förstärkt 
familjehemsvård kommer förvaltningen ha alternativ till externköpt familjehemsvård. Arbetet med 
ansvar och gränssnitt i förhållande till andra vårdgivare, samt använda gällande överenskommelser och 
rutiner för att nå överenskommelse. 

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 800 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. 

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 är familjerådgivning, familjerätt samt social jour. 
Alla dessa tre verksamheter arbetar även med andra kommuner. 

Sociala jouren har sedan 2018-12-01 två nya avtalskommuner. Verksamheten har reviderat och 
tydliggjort avtalen utifrån vad som krävs för att ha en rättssäker och kvalitativ social jour. De 
kommuner som ingår förutom Borås Stad är Bollebygd, Herrljunga, Mark, Tranemo, Svenljunga, 
Ulricehamn samt Vårgårda. 

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

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

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

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
Dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Övriga öppna insatser är fältverksamhet, 
stödverksamhet, Barnahus samt bistånd som avser boende. 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 och att stödet utformas och matchas utifrån den enskildes 
behov. 

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 
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för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. 
 
Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder inom fältverksamheten, stödcentrum och 
Dialogcentrum. Inom Dialogcentrum finns en serviceinsats, Origo sedan januari 2018  och som riktar 
sig till föräldrar med barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. Inom 
Dialogcentrum bedrivs också barngruppsverksamhet genom Hopptornet som främst vänder sig till 
barn med separerade föräldrar. 

Verksamheten barn och unga beräknas göra ett underskott på 13 818 tkr. Underskottet består av: 

Köp av externa platser minus 16 518 tkr. 

 Familjehemsplaceringar internt och externt minus 10 219 tkr 

 HVB 13-20 år, minus 9 799 tkr 

 HVB 0-12 år, minus 1 000 tkr 

 Köp av öppenvårdsplatser minskar och beräknas göra ett överskott med 4 500 tkr.  

Övriga verksamheter under barn och ungdomsvård beräknas göra ett överskott med 2 700 tkr. 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser 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 

Jämfört med år 2018 

 2018-08-31, 139 st 

 2018-07-31, 135 st 

 2018-06-30, 145 st 

 2018-05-31, 144 st 

 2018-04-30, 141 st 

 2018-03-31, 148 st 

 2018-02-28, 153 st 

 2018-01-31, 148 st 

Snitt 201801-201808, 144 st 

Snitt 201801-201811, 144 st 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser under 2019: 

 2019-08-31, 198 st 

 2019-07-31, 198 st 

 2019-06-30, 206 st 

 2019-05-31, 195 st 

 2019-04-30, 205 st 

 2019-03-31, 200 st 

 2019-02-28, 187 st 

 2018-01-31, 183 st 
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Snitt 201901-201908, 196 st 

Jämfört med år 2018 

 2018-08-31, 185 st 

 2018-07-31, 179 st 

 2018-06-30, 204 st 

 2018-05-31, 211 st 

 2018-04-30, 192 st 

 2018-03-31, 211 st 

 2018-02-28, 219 st 

 2018-01-31, 219 st 

Snitt 201801-201808, 203 st 

Snitt 201801-201811, 206 st 

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

Verksamheten Barnahus är i ekonomisk balans. 

Arbetet med att stärka familjehemsvården ska fortsätta under 2019. 

Vård av vuxna  

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

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Det har förbättrat möjligheten att nå gruppen och så småningom kommer det att 
innebära ett bättre nyttjande av den samlade kompetensen inom individ och familjeomsorgen för att 
bäst matcha stöd till den enskilde. Den riktade myndighetsutövningen innebär att unga vuxna som 
tidigare inte haft insatser ifrån Socialtjänsten blivit synliggjorda och ökat inflödet. 

Inom IFO vuxen hanteras utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med andrahandskontrakt och 
sociala kontrakt av den Boendesociala enheten. Det finns jourlägenheter för målgruppen 
relationsvåldsutsatta och andra med biståndsbeslut, socialt kontrakt ifrån Arbetslivsnämnden samt 
träningslägenheter för utslussning i samband med missbruksbehandling. Det vräkningsförebyggande 
arbetet samordnas av nämnden och är en viktig del i Program mot hemlöshet. Hemlöshet är ett allt mer 
centralt problem för socialtjänsten och nämndens samordningsansvar för socialt utsatta grupper med 
behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i nämndens boendeuppdrag. 

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

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad. 
Verksamheten är ett stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med psykisk 
ohälsa. 
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Verksamheten arbetar med Rätt matchat stöd för boendeinsatser, som är en viktig del i arbetet med att 
minska behovet av externa boenden, tillsammans med starten av ett nytt drogfritt boende. Boendet 
kommer på grund av svårigheter att skaffa lokaler att starta i augusti 2019. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Yxhammarsmottagningen och Cedern. Verksamheterna 
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med riskbruk, missbruk eller beroende. 
Yxhammarsmottagningen arbetar även med anhöriga och barn till anhöriga med missbruk. Inom 
insatserna finns även mobila teamet och en strukturerad öppenvårdsinsats Smedjan som erbjuder 
insatser som tidigare har köpt externt. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 6 050 tkr. Underskottet består av: 

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

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

 Övriga köp av externa platser minus 4 307 tkr. Under övriga köp av externa platser är det 
framförallt köp av Institutionsvård SoL 

 Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett överskott med 1 250 tkr.  

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser under 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 

Jämfört med år 2018 

 2018-08-31, 60 st 

 2018-07-31, 59 st 

 2018-06-30, 66 st 

 2018-05-31, 58 st 

 2018-04-30, 61 st 

 2018-03-31, 57 st 

 2018-02-28, 55 st 

 2018-01-31, 54 st 

Snitt 201801-201808, 59 st 

Snitt 201801-201811, 59 st 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser under 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. 
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Snitt 201901-201908, 81 st 

Jämfört med år 2018 

 2018-08-31, 78 st 

 2018-07-31, 72 st 

 2018-06-30, 74 st 

 2018-05-31, 73 st 

 2018-04-30, 75 st 

 2018-03-31, 70 st 

 2018-02-28, 72 st 

 2018-01-31, 70 st 

Snitt 201801-201808, 64 st 

Snitt 201801-201811, 75 st 

Flyktingverksamhet 

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

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

Verksamheten bedriver ett stödboende. Ett fåtal platser köps externt. 

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

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

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser under 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 201901-201908, 83 st 

Jämfört med år 2018 

 2018-08-31, 118 st 

 2018-07-31, 117 st 

 2018-06-30, 127 st 

 2018-05-31, 131 st 

 2018-04-30, 143 st 

 2018-03-31, 155 st 

 2018-02-28, 154 st 

 2018-01-31, 163 st 

Snitt 201801-201808, 139 st 

Snitt 201801-201811, 130 st 



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Tertial 2 2019 16(19) 

  

5 Samarbetsuppdrag 

Boendeprocessen 
Nämnden har ett samordningsuppdrag gällande ansvarsfördelning och arbetssätt kring 
boendeprocessen. Individ- och familjeomsorgsnämnden lämnade våren 2018 ett förslag till 
kommunstyrelsen om processen och ansvarsfördelning gällande bostäder för de som är utanför 
bostadsmarknaden. Förslaget har behandlats i kommunstyrelsen den 2 september 2019 som tillstyrkt 
förslaget. I oktober kommer kommunfullmäktige att ta upp ärendet.  Individ- och 
familjeomsorgsnämnden föreslås bli ansvarig för att pröva rätten till en social bostad (socialt kontrakt) 
och även ansvarig för insatser kopplat till boendet. Om förslaget blir antaget återstår att ta fram 
närmare rutiner kring processen samt se vilka resurser som krävs för att genomföra ett nytt arbetssätt. 
Ytterligare en arbetsgrupp ser över samverkansrutiner mellan Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen som i avvaktan 
på den föreslagna arbetsgången ska tydliggöra och underlätta samverkan kring bl.a. 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 presenterats och implementeras 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. 

Sedan 1 januari 2019 har man haft 139 samverkansmöten gällande SIP och LoSIP.  Det har upprättats 
62 nya individuella planer och 77 har följts upp. Av dessa är 34 LoSIP:ar och 105 SIP:ar. Detta tyder på 
att Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har ett gott samarbete i närvårdssamverkan, skolan och 
andra samverkanspartners. 

Sammanställningen av SIP och LoSIP är även en del av uppföljningen i arbetet utifrån Lupp (Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken 2017). 
 
Under hösten planerats ett motsvarande arbete att starta för att ta fram en samverkansrutin och 
samverkansformer mellan Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Gymnasieförvaltningen. 

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

  

6 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 
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 Att identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter utifrån likvärdig service och likvärdig 
myndighetsutövning samt insatsers omfattning och utformning. 

Ett första steg för att ge medarbetare förutsättningar att integrera jämställdhetsarbetet i det ordinarie 
arbetet är att ge dem ökad kunskap kring normkritiskt tänkande, diskriminering och stereotypa 
uppfattningar beträffande genus. För att medarbetarna ska kunna sätta kunskapen i relation till sitt 
arbete med brukaren har samtliga medarbetare bjudits in till en obligatorisk föreläsning om normer 
kring kön i samhället och könsstereotypa förhållningssätt inom socialtjänsten i förhållandet till 
brukaren. Föreläsningen följs upp med en dialog på våra arbetsplatsträffar genom att diskutera hur det 
ser ut på respektive enhet. Underlag för diskussion har skickas till samtliga enhetschefer. Varje enhet 
kommer en gång per år, under en treårsperiod, belyser frågor kring normkritiskt tänkande gällande 
genus. 

Under våren 2019 genomförde en språkkonsultstudent sin verksamhetsförlagda studietid i nämndens 
verksamhet. Hon undersökte då språket i utredningarna. Undersökningen var avgränsad och enbart ett 
försök att se om det var möjligt att se skillnader i språkbruk. Resultatet visar att pojkar i större 
utsträckning ingår i så kallade materiella processer medan flickor i större utsträckning ingår i relationella 
processer. Detta tyder på att pojkarna framställs som mer aktiva och förknippas med handling, medan 
flickorna framställs som mer passiva och sätts i relation till något annat.Analysen är förstås för liten för 
att kunna säga något generellt om jämlikhet i utredningarna. Resultatet ligger i linje med tidigare 
forskning och visar på vikten av att arbeta med normkritik inom socialtjänsten. 

Nämnden har påbörjat att närmare följa könsuppdelad statisk på olika områden såsom aktualiseringar, 
återaktualiseringar och insatser för att utifrån denna statisk göra fördjupade analyser. Förra året fanns 
en mycket liten övervikt för pojkar när det gäller de som har fått en insats i åldern 0-17 år. Detta 
återfinns även i år. I augusti hade 208 pojkaroch 174 flickor en insats . En liten övervikt för pojkar 
således. När det gäller öppenvårdsinsatser så är det ingen större skillnad mellan könen. Skillnaden 
uppkommer när det gäller placeringar utom hemmet. Detta kommer att analyseras ytterligare framöver 
och visar enbart på några statistiska mått som hittills tagits fram. 
 
 

7  Verksamhetsmått 

7.1 Individ- och familjeomsorg. 

7.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal barn och 
unga med 
heldygnsinsatser 

139 150 145 156 

Antal barn och 
unga med 
öppenvårdsinsatser 

185 215 210 198 
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Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal 
ensamkommande 
barn med 
heldygnsinsatser 

118 106 140 74 

7.1.2 Vuxen 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal vuxna 
personer över 20 år 
med 
heldygnsinsatser 

60 54 67 50 

Antal vuxna 
personer över 20 år 
med 
öppenvårdsinsatser 

78 80 75 83 

8  Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2019 
Utgift 

augusti 
2019 

Avvikelse 
2019 

Prognos 
2019 

Summa     

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringsprojekt. 

8.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2019 

Utgift 
augusti 

2019 

Prognos 
2019 

Totalprogno
s projektet 

Projekt 
status 

Summa       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 
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1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringsprojekt. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

september 2019, 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 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, september 2019, 

nämndens rapport.                

Beslutsunderlag 

Nämnderna följer upp uppdragen från Kommunfullmäktige som inte ingår i 

budgeten i samband med tertial 2 varje år.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har enbart uppdrag som gäller 

personalfrågor.  

I beslutsredovisningen finns en redovisning av hur nämnden hittills arbetet med 

dessa frågor.                                

Samverkan 

Ärendet har 2019-09-12 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

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

 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. 

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

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

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

 Nämnden tar fram en handlingsplan. I handlingsplanen 
redovisas av genomföra aktiviteter enligt ovan samt 
vilka åtgärder som ska vidtas för att motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

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

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

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

 sjuk- och frisknärvaro redovisas fortlöpande till 
enhetschefer för åtgärder 

 att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
alla dess delar 

 att arbeta med tidiga insatser på individ och 
organisatorisk nivå 

 att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö 

 att utveckla specialkompetens och metodstöd 

 att erbjuda mentorer och handledning. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 I högre grad använda Skype för att minska antalet resor 

 digitala signaturer för sociala jouren 

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

 införa Socialtjänst online. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

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

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

 I kompetensförsörjningsplan och 
kompetensutvecklingsplan identifiera behovet av 
kompetenshöjande insatser som ökar genom 
anställningsbarhet. 
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Redovisning vid tertial 2, 2019, av nämndens arbete 

med förstärkt familjehemsvård 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna redovisningen av nämndens arbete med förstärkt 
familjehemsvård, tertial 2 2019.             

Ärendet i sin helhet 

För att öka kvaliteten inom familjehemsvården och på så sätt knyta till sig och 
öka antalet interna familjehem presenterades ett antal åtgärder i en utredning 
gällande förstärkt familjehemsvård 2016. Beslut om förstärkt familjehemsvård 
och därmed att införliva åtgärderna i utredningen fattades vid Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, 2017-05-23. Uppföljning av beslutet presenterades 
och godkändes vid Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde 2019-
05-21.  
De medel som avsatts för förstärkt familjehemsvård har möjliggjort uppstart av 
aktiviteter och förstärkning inom flera områden. Exempel på områden som 
utvecklats är råd, stöd och uppföljning, beredskapstelefon, rekrytering av 
familjehem/jourhem, ersättningsnivåer och fokus på stöd gällande de placerade 
barnens skolgång. Sedan uppföljningen i maj har ytterligare jourfamiljer 
rekryterats och är numera fyra stycken. Den senaste aktiviteten som genomförts 
under sommaren kring marknadsföring och rekrytering är att upprätta konton 
på olika sociala medier. Satsningen syftar till att ge olika typer av information på 
ett sätt som når en bred målgrupp. Arbetet kring rekrytering och 
marknadsföring pågår enligt plan. Det är ett långsiktigt arbete, vilket i dagsläget 
inte påverkat inflödet av ansökningar att bli familjehem.  

Samverkan 

Ärendet har 2019-09-12 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se    

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:SRE.diarium@boras.se
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Miljömålsuppföljning 2019, tertial 2 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga miljörapporten efter 

tertial 2 till handlingarna och att skicka denna till Miljö- och 

konsumentnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Miljörapport efter tertial 2. Vissa miljömål och indikatorer följs upp och 
rapporteras efter tertial 2. I årsredovisningen för 2019 ges en komplett 
redovisning för miljöarbetet under året.               

Beslutsunderlag 

1. Miljömålsuppföljning 2019,tertial 2                            

Samverkan 

Rapporten har samverkats i samband med FSG 2019-09-12. 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden miljo@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 

Förvaltningschef 

 

mailto:miljo@boras.se
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Inledning 

I samband med tertial 2 så följs vissa indikatorer i miljömålen upp. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har vid detta tillfälle endast att följa upp frågor kring miljöledningssystem och 
miljöutbildning. Indikatorn för miljöutbildning är numera uppdelad i två delar, anställda medarbetare 
och förtroendevalda. 
 
 

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 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Nej  Nej  Nej 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Ja 

Kommentar 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har i januari antagit ett miljöledningssystem som inte är certifierat. 
 
En kartläggning har genomförts och även en rangordning av de områden där den största miljöpåverkan 
sker. Utifrån detta finns en handlingsplan framtagen. De två områden som bedöms ha störst 
miljöpåverkan för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är pappersförbrukning och resor som görs i 
tjänsten. Dessa områden fokuseras även i handlingsplanen. 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 
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Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

59% 66% 72% 

Kommentar Flera enheter har anmält nyanställda och även övriga medarbetare till miljöutbildning under 
våren. Ytterligare ett antal kommer att gå under hösten 2019. Förvaltningsledningen har samtliga deltagit i 
en utbildning som gavs för nämnden. 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

 9% 86% 

Kommentar Den 21 maj 2019 hade nämnden en miljöutbildning som flertalet av nämndens ledamöter 
deltog i. 
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Rapport ej verkställda gynnade beslut 2019, kvartal 2 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt  
4 kap.1 § SoL t.o.m. den 2019-06-30.        

 Ärendet i sin helhet 

Antalet ej verkställda beslut har minskat det senaste kvartalet. Föregående 

kvartal rapporterades sju stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras 

två ej verkställda beslut.  

 

Antalet ej verkställda beslut fortsätter att minska, troligtvis kan det bero på den 

nu än mer noggranna bedömningen vid beslut om kontaktfamilj eller 

kontaktperson. Dessutom har Familjehemsenheten under en period haft mer 

resurser till rekrytering av uppdragstagare, vilket också lett till minskade 

väntetider för barnen/de unga.        

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport kvartal 2 2019                               

Samverkan 

Ärendet har 2019-09-12 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionen. SRE.diarium@boras.se 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:SRE.diarium@boras.se
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Dajana Segota 
Handläggare 
 

  

Datum 2019-08-27  

 
 
 

 

 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL t.o.m. den 30 Juni 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

IFO Barn och unga  x Kontaktperson 112 K 

  x Kontaktfamilj 292 K 

IFO Vuxen/Unga Vuxna x     

      

 
 
Analys 

 
Antalet ej verkställda beslut har minskat det senaste kvartalet. Föregående kvartal rap-
porterades sju stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras två ej verkställda 
beslut.  

 
Gällande beslutet avseende kontaktperson är skälet till att det inte är verkställt att det 
hittills inte har funnits någon lämplig kontaktperson som matchar behovet. Arbete 
pågår för att tillgodose behovet. 

 
Sedan beslutet gäller kontaktfamilj fattades har två matchningar gjorts. Det första 
hann aldrig verkställas då uppdraget avslutades på initiativ av barnets familjehem vid 
uppstart. Gällande den andra matchningen ändrade sig uppdragstagaren i sista stund, 
varför insatsen aldrig kom igång. Familjehemsenheten letar efter ny uppdragstagarare. 
Det har emellertid varit svårt att finna lämplig uppdragstagare utifrån att vårdnadsha-
varen har specifika krav på den blivande kontaktfamiljen. 
 
Antalet ej verkställda beslut fortsätter att minska, troligtvis kan det bero på den nu än 
mer noggranna bedömningen vid beslut om kontaktfamilj eller kontaktperson. Dessu-
tom har Familjehemsenheten under en period haft mer resurser till rekrytering av 
uppdragstagare, vilket också lett till minskade väntetider för barnen/de unga. 

 
Individ- och familjeomsorgsnämnden fortsätter att sammanställa ej verkställda beslut 
månadsvis som en aktivitet i förvaltningens egenkontroll. Detta för att tydligare kunna 
se trender och ha som underlag i diskussioner med enheterna. 
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Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga redovisningen av 
inkomna synpunkter för tiden januari-juni 2019 till handlingarna samt skicka 
denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Ärendet i sin helhet  

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett synpunktshanteringssystem 
för att erbjuda en väg in för våra 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 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som 
synpunkterna resulterat i. Nämnden har relativt få synpunkter som kommer in 
via synpunktshanteringssystemet. Synpunkter framförs även i dialog direkt med 
handläggare och arbetsledare, vilket ofta resulterar i att verksamheten utvecklas 
och lär sig beträffande dialog och bemötande. Under våren 2019 har ett antal av 
synpunkterna berört myndighetsutövning inom området Barn och unga.                

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2019                           

Samverkan 

Ärendet har 2019-09-12 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

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


 
 

 

 

Redovisning av inkomna 

synpunkter januari-juni 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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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 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 

2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Barn och unga myndighet 9 Missnöje med hantering och ställningstagande i ärende, 
bemötande och att inte lyssna till argument som framförs. 

Familjerätt 1 Synpunkt kring ett brev som skickades hem i oförslutet 
kuvert 

Mobilt team 1 Bemötande av brukare i krissituation 

Vuxen myndighet 1 Synpunkter kring sekretess i ett relationsvåldsärende 

Social jour 1 Bemötande och mottagande av orosanmälan 

   

   

Totalt för förvaltningen 13  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande    7 7 

Fysisk miljö      

Information      

Tjänster    6 6 

Totalt      

De kommungemensamma kriterierna kan ibland vara svåra att tillämpa på de synpunkter som rör den sociala barn- och ungdomsvården och 
missbruksvården. I de inkomna synpunkterna är det flera som är missnöjda över det som Individ- och familjeomsorgen har kommit fram till i sin 
utredning, den bedömning och det ställningstagande som gjorts. Dessa kategoriseras som klagomål på tjänster. Ibland innehåller synpunkterna 
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dock uppgifter som mer är relaterade till det bemötande man fått och kategoriseras då under kriteriet Bemötande. I båda fallen svårt att passa in 
helt  i dessa kriterier som mycket tar sin utgångspunkt i erbjudna tjänster och inte utredningar och myndighetsutövande. 

4 Ständiga förbättringar 

Flera av händelserna har lett till reflektioner kring bemötande och handläggningsrutiner. 
Två av synpunkterna kan särskilt omnämnas som lett till fortsatta reflektioner och dialog. Inga rutiner 
eller arbetsmetoder har ändrats utifrån klagomålen men de har lett till kontinuerlig  reflektion . 
 
Den första händelsen rör ett brev med känsliga uppgifter som skickades hem i ett kuvert som inte var 
förslutet. Det inträffade rörde sig om en miss i hanteringen samt ordinär rutin och bidrog till dialog 
gällande ökad tydlighet kring hanteringen när man skickar brev hem till brukare med ett känsligt 
innehåll. 
 
Den andra händelsen rör synpunkter kring bemötande. Det mobila teamet har tagit med sig den 
upplevelse av bemötande som förmedlades i synpunkten och använt detta i fortsatt arbete i enheten 
med bemötandefrågor. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2019 

13 0 13 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut Samtliga har skiftat status under processen och alla 
står som Avslutad nu när de är slutförda. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Yttrande över Remiss - Strategi för Borås Stads 

friluftsliv 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker förslaget till Strategi för Borås 

Stads friluftsliv samt översänder svaret till Fritids- och folkhälsonämnden.  

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har upprättat ett förslag till Strategi för Borås 

Stads friluftsliv utifrån ett uppdrag av Kommunfullmäktige. 

Strategin anger avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till 

grund för det fortsatta konkreta arbetet. 

Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska 

förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 

Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och 

exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 

befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 

annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 

olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 

utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 

generationer. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att det i strategin lyfts fram 

att aktiviteter som är kostnadsfria samt inte kräver stora mängder utrustning 

skall prioriteras. Positivt är också att strategin lyfter fram att informationen skall 

anpassas på olika språk samt till invånare med särskilda behov. Detta är till gagn 

för de ekonomiskt och socialt utsatta grupperna i Borås Stad. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom Strategi för Borås Stads 

friluftsliv.              

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Strategi för Borås Stads friluftsliv                                

Samverkan 

Ärendet har 2019-09-12 samverkats med de fackliga organisationerna.  
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Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:FF.diarium@boras.se
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Remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv 
 

Remissinstanser 
 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- och äldrenämnden 

15. Kommunstyrelsen 

16. Överförmyndarnämnden 

17. AB Bostäder i Borås  

18. Borås TME 

19. Borås Djurpark 

20. Borås Energi och Miljö AB 

21. Borås Elnät 

22. Borås Parkerings AB 

23. Industribyggnader i Borås AB 
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24. Fristadbostäder AB 

25. Viskaforshem AB 

26. AB Toarpshus 

27. AB Sandhultsbostäder 

28. Borgstena IF 

29. Borås Fältrittklubb 

30. Borås Gif 

31. Borås Skidlöparklubb 

32. Bredareds IF 

33. Brämhults Ryttarsällskap 

34. Dalsjöfors Goif 

35. Hestra IF 

36. IK Ymer 

37. Kakas Ridklubb 

38. Rydboholms SK 

39. SOK 68 Sandared 

40. Tämta Ridklubb 

41. Boråskretsen av Scouterna 

42. Borgstena Hembygdsförening 

43. Bredareds Hembygdsförening 

44. Dannike Hembygdsförening 

45. Fristads Hembygdsförening 

46. Gingri Hembygdsförening 

47. Hedareds Byalag 

48. Hembygdsförengen Borgstena Framtid 

49. Kinnarumma Hembygdsförening 
50. Ljushults Hembygdsförening 

51. Rångedala Hembygdsförening 

52. Sandhults Hembygdsförening 

53. Seglora Hembygdsförening 

54. Tämta Hembygdsförening 

55. Viareds Natur och Hembygdsförening 

56. Vänga Hembygdsförening 

57. Äspereds Hembygdsförening 
58. Borås NSF-scoutkår 
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59. Kinnarumma Scoutkår 

60. Brämhults Scoutkår 

61. Dalsjöfors Scoutkår 

62. KFUM/K Scoutkår Borås  

63. KFUM/K Scoutkår Fristad 

64. S:T Örjans Scoutkår Borås 

65. Sandareds Scoutkår 

66. Stiftelsen Borås Scoutkår 

67. Viskafors Scoutkår 

68. Studiefrämjandet Sjuhärad 

69. Medborgarskolan  

70. Sensus Studieförbund 

71. Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad 

72. Friluftsfrämjandet Borås 

73. Odenslunds 4H-gård 

74. Unga Örnar Borås 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 
2019-09-30. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se 
gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 
remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2019-00047 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219

mailto:FF.diarium@boras.se
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2019-05-14 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25 
 

  

 

Strategi för Borås Stads friluftsliv  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Strategi för Borås Stads friluftsliv 
och översänder remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag.         

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översänder Strategi 
för Borås Stads friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag.  

Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska 
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och 
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.  

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 
generationer.                

Ärendet i sin helhet 
Strategin tar hänsyn till andra styrande dokument i staden, så som Vision 2025, 
Översiktsplanen, Grönområdesplanen, Borås stads miljömål, plan för spår och 
leder och cykelplanen. 
 
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är ”Vistelse 
utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. Strategin bygger på de 10 nationella friluftsmålen.  

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så 
vis vitt skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den 
bostadsnära naturen. För att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och 
bred samverkan avseende utbud. Strategin omfattar hela kommunens 
geografiska yta, både land och vatten.  
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För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan 
kommunala nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra 
aktörer som har relevant kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra 
ideella organisationer.  
 
Strategins inriktningar anger kommunens strategier för att säkerställa och 
utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv i olika miljöer och för olika 
målgrupper. Strategin fokuserar på att: 

- Öka tillgängligheten för alla 
- Planera rätt med friluftslivet i fokus 
- Vårda naturen och friluftsområdena 
- Anpassa utbudet utifrån olika behov 
- Anpassa informationen 
- Öka kunskapen om och förståelsen för naturen  

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv 
2. Missiv                                

Beslutet expedieras till 
1. Borås Stads nämnder och bolag  
 

 

 

Håkan Eriksson  
Ordförande 

Tommy Jingfors  
Förvaltningschef 

 



Från: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Skickat: den 21 maj 2019 12:03 
Till: Arbetslivsnämnden Diarium; Förskolenämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium; 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Diarium; Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Diarium; Kulturnämnden Diarium; Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Miljö- och 
konsumentnämnden; Samhällsbyggnadsnämnden Diarium; Servicenämnden Diarium; Sociala 
omsorgsnämnden Diarium; Tekniska nämnden Diarium; Vård- och äldrenämnden Diarium; 
Kommunstyrelsen Diarium; Överförmyndarnämnden Diarium; AB Bostäder i Borås; BoråsBorås 
TME AB; Borås Djurpark AB; Borås Energi och Miljö AB; Borås Elnät AB; Borås Parkerings AB; 
Industribyggnader i Borås AB; Fristadbostäder AB; Viskaforshem AB; Elisabeth Stenson; 
info@toarpshus.se; info@sandhultsbostader.se; styrelsen@borgstena.nu; 
kansli@borasridhus.se; info@borasgif.nu; borasskidloparklubb@gmail.com; 
info@bredaredsif.se; pompeji_@hotmail.com; dgoif@telia.com; kansliet@hestraif.se; 
ik.ymer@telia.com; Susanna.giger@gmail.com; kansliet@rydboholmssk.se; 
urban.bjufstrom@hotmail.com; tamtark@hotmail.com; kansli@borasscout.se; 
stig.ehrstedt@telia.com; henry.je.persson@gmail.com; berntsgarden@telia.com; 
birgitta.fristad@telia.com; annica.wernerby@live.se; gun-britt.classon@telia.com; 
lars.loren3@gmail.com; alva.hjarth@hotmail.com; akethor@tele2.se; 
nyman.stavared@gmail.com; gunnar.toresson@telia.com; seghem@gmail.com; 
magnus.persson.fiat@gmail.com; kontakt@viaredsnhf.se; 
vangahembygdsforening@gmail.com; toarps.bil@gmail.com; claes.uhlin@nsf.scout.se; 
hagnestig@hotmail.com; erik.johnson@bramhultsscoutkar.se; info@dalsjoforsscoutkar.se; 
lgkarlander@gmail.com; Tomas Dahlqvist; bobacklund@gmail.com; info@sandaredsscout.se; 
andreas.s.larsson@ericsson.com; viskafors.scout@hotmail.com; 
sjuharad@studieframjandet.se; michelle.helander@medborgarskolan.se; 
lena.sjoberg@sensus.se; sjuharad@sv.se; perake.karlsson@telia.com; 
kontoret@odenslunds4h.se; jessica.engs@hotmail.se 

Kopia: Åsa Skytt Jansson; Kristina Nyberg Smahel; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: Remiss - Strategi för Borås Stads friluftsliv 
Bifogade filer: 9. Bilaga 1 - Strategi för Borås Stads friluftsliv.pdf; 9. Bilaga 2 - Strategi för Borås Stads 

friluftsliv.pdf; 9. Strategi för Borås Stads friluftsliv.pdf; Beslut-201900047-FOFN-§ 77.pdf 
 
Hej, 
 
Översänder remissen Strategi för Borås Stads friluftsliv samt bilagor. Yttrandena ska ha inkommit till Fritids- och 
folkhälsonämnden senast 30 september 2019. 
 
Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se. Ange diarienummer FOFN 2019-00047 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 
 
Enligt uppdrag, 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad - Fritids- och folkhälsoförvaltningen - Stabsenheten 
Sturegatan 28, 503 42 Borås (Postadress: 501 80 Borås) 
Tel/mobil: 033 - 35 73 28 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås Stad hanterar 

personuppgifter se boras.se/pub  

 
 
 

mailto:FF.diarium@boras.se
https://www.boras.se/pub
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 77 Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25 

Strategi för Borås Stads friluftsliv 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Strategi för Borås Stads friluftsliv 
och översänder remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag.         

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översänder Strategi 
för Borås Stads friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag.  
 
Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska 
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och 
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.  
 
Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 
generationer.               

Beslutsunderlag 
1. Förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv 

2. Missiv                  

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Justeras 2019-05-21.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-05-22. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: XXXX
För uppföljning och revidering ansvarar: Fritids- och 
folkhälsonämnden
Gäller för: XXXX 
Dnr:
Dokumentet gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Strategi för  
Borås Stads friluftsliv
Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- 
och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, 
främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. 
Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för 
ökad integration och social sammanhållning. 

Målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen 
och utöva friluftsliv. Detta sker med allemansrätten som grund. Alla människor ska ha 
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om 
natur och miljö. Friluftslivet är i förändring. Nya former av friluftsaktiviteter uppstår och 
nya grupper av människor gör olika val av aktiviteter i sitt umgänge med naturen.

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad befolkningsmängd 
och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som annars tas i anspråk när staden 
växer. När staden växer ökar konkurrensen av olika intressen för marken och strategin 
syftar därför till att säkerställa och utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens 
och kommande generationer. 

Borås har goda förutsättningar för ett varierat och rikt friluftsliv då kommunen består av 
varierad natur med olika karaktärer och utgör ett vackert mosaiklandskap med över 1 000 
vattenspeglar. Närheten till natur skapar goda förutsättningar för både det vardagliga och 
organiserade friluftslivet. Trots närheten till naturen begränsas ibland tillgängligheten på 
grund av barriärer, så som järnvägar och vägar.

Borås stads friluftsprogram bygger på de tio nationella friluftsmålen: 

Tillgänglig natur för alla 

Starkt engagemang och samverkan 

Allemansrätten 

Tillgång till natur för friluftsliv 

Attraktiv tätortsnära natur 

Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 

Skyddade områden som resurs för friluftslivet

Ett rikt friluftsliv i skolan

Friluftsliv för god folkhälsa

God kunskap om friluftslivet
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Definition, avgränsning och ansvar
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är:

”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. (SFS 2003:133)

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så vis vitt 
skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den bostadsnära naturen. För 
att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och bred samverkan avseende utbud. 

Aktiviteter som inte är motorbundna ska gynnas. Miljölagen, Terrängkörningslagen och 
Sjölagen reglerar organiserad och oorganiserad motortrafik på land och i vatten. Buller och 
höga hastigheter stör djurlivet och är därför inte på naturens villkor. Strategin omfattar 
hela kommunens geografiska yta, både land och vatten. 

För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan kommunala 
nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra aktörer som har relevant 
kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra ideella organisationer. Fritids- och 
folkhälsonämnden ansvarar för att följa upp strategin. 

Strategiska inriktningar
Inriktningarna anger kommunens strategier för att säkerställa och utveckla tillgången till 
ett varierat friluftsliv i olika miljöer. 

För att säkerställa tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Öka tillgängligheten för alla genom att

• Prioritera aktiviteter som är kostnadsfria.

• Prioritera aktiviteter som inte kräver stora mängder utrustning.

• Prioritera aktiviteter som kan utövas av många.

• Säkerställa tillgången till naturen för kommunens pedagogiska verksamheter. 

• Samverka med befintliga föreningar och ideella organisationer. 

Planera rätt med friluftslivet i fokus genom att

• Säkerställa att hänsyn tas till viktiga natur- och rekreationsområden vid 
 framtagandet av detaljplaner.

• Identifiera och förvärva strategiskt viktiga områden för friluftsliv.

• Säkerställa att ekosystemtjänster alltid finns med tidigt i planeringen av  
bebyggelse och av friluftsområden.

Vårda naturen och friluftsområdena så att

• De är väl skötta utan att städa bort naturvärden.

• De är tillgängliga, attraktiva och användbara utifrån områdets karaktär.

• Områden där många rör sig, exempelvis vid entréer och gångvägar, prioriteras.
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För att utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Anpassa utbudet utifrån olika behov genom att

• Förstärka områdenas egenskaper och karaktär utifrån landskapstyp,  
kultur- och naturvärden. 

• Utveckla befintliga och nya friluftsområden med olika upplevelsekaraktär  
och svårighetsgrad.

• Tillsammans med de pedagogiska verksamheterna utveckla ett friluftsliv 
anpassat för barn och unga. 

Anpassa informationen genom att 

• Erbjuda information på olika språk och till invånare med särskilda behov.  

• Ha uppdaterad och gärna digital information på plats och i anslutning till 
naturområden och friluftsanläggningar. 

• Skapa tydliga entréer, skyltning och hänvisningar på området.

Öka kunskapen om och förståelsen för naturen genom att

• Sprida kunskap om Allemansrätten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

• Samverka med civilsamhället för att nå fler invånare.



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson 
Handläggare 
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Datum 

2019-09-24 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00090 1.2.3.25 
 

  

 

Yttrande över Motion av Leif Häggblom (SD),  

Eva Eriksson (SD) och Anders Alftberg (SD) 

Familjecentral i Serviceort 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad och 

översänder yttrandet till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning  

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

sig över motionen.  

 

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

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

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

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

Individ- och familjeomsorgsnämnden verkar gärna för ytterligare 

familjecentraler och då gärna i någon serviceort. Utveckling av 

familjecentralsbaserad samverkan kräver dock omfattande investeringar i 

förberedelser, ekonomisk samverkan och lokaler. Den fjärde familjecentralen 

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

finns förutsättningar att överväga ytterligare familjecentraler även om detta kan 

vara en långsiktig strategi. Nämnden anser därmed motionen besvarad.               

Ärendet i sin helhet 

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

familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att yttra sig till Kommunstyrelsen 

över den inlämnade motionen. 

 

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

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

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

familjecentralerna. På familjecentralerna finns flera verksamheter under ett och 
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samma tak, bland annat barnmorskemottagning, barnavårdscentral, 

socialrådgivning och öppen förskola. Det är en mötesplats där vårdnadshavare 

har möjlighet att träffa andra. Familjecentralerna drivs i samverkan mellan 

Borås stad, primärvården och Barnmorskemottagningen inom Närhälsan.  

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

barn. Primärvårdens förebyggande arbete inom mödra- och barnhälsovården 

kompletteras med kommunala, sociala och pedagogiska insatser. 

Familjecentralen har en lågriskstrategi genom att mödrahälsovården möter 

gravida och barnhälsovården möter småbarnsfamiljerna. Det innebär att 

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

”riskutsatta”.  

 

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

socioekonomisk påfrestning finns en stor potential för det hälsofrämjande och 

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

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

utrikesfödda kvinnor med språkstöd och andra integrationsinsatser.  

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

verksamhet.  

 

Behov av familjecentraler eller liknande tidiga förebyggande verksamheter finns 

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

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

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

familjeomsorgsnämnden verkar gärna för ytterligare familjecentraler och då 

gärna i någon serviceort. Utveckling av familjecentralsbaserad samverkan kräver 

dock omfattande investeringar i förberedelser, ekonomisk samverkan och 

lokaler. Den fjärde familjecentralen behöver först startas upp och effekterna 

följas upp under en period innan det finns förutsättningar att överväga 

ytterligare familjecentraler även om detta kan vara en långsiktig strategi.  

Nämnden anser därmed motionen besvarad. 

Beslutsunderlag 

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

(SD) Familjecentral i Serviceort                               

Samverkan 

Ärendet har 2019-09-12 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
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Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Remiss: Motion av Leif Häggblom SD, Eva Eriksson SD 

och Anders Alftberg SD, Familjecentral i serviceort:  

 

Remissinstanser 

1. Förskolenämnden 

2. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-09-30. 

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

 

Ange diarienummer KS 2019-00530 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Eva Andreasson 
Handläggare 
033 353220



 

Borås Kommunfullmäktige    
2019-05-23 

Motion: Familjecentral i Serviceort 

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

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

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

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

Sverigedemokraterna i Borås föreslår därför Kommunfullmäktige att besluta: 
  

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

För Sverigedemokraterna 

Leif Häggblom 

Eva Eriksson 

Anders Alftberg
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§ 320 Dnr KS 2019-00539 3.4.4.0 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna        
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Borås Stad fastställde ”Program för ett integrerat 
samhälle” den 15 januari 2015. Kommunfullmäktige beslutade vid samma 
tidpunkt att Arbetslivsnämnden ansvarar för uppföljning av programmet. 
Arbetslivsnämnden ansvarar också för att revidera programmet vart fjärde år.  
 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Detta 
program redovisar den politiska viljeinriktningen och mot vilka mål Borås Stad 
ska arbeta.  
 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse - Uppföljning på program för ett integrerat samhälle 
2. Program för ett integrerat samhälle - remissammanställning från 
Arbetslivsnämnden 
 
 
 

 



 
 

 

 

Miljörapport 2018 

Kommunstyrelsen 
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Inledning 

Enbart ett fåtal indikatorer ska enligt rutinen följas upp för helåret 2018. Härutöver bör framhållas att 
Stadsledningskansliet fick miljödiplomering enligt Svensk miljöbas även i december 2018, vilket gäller 
för hela 2019. Där görs bedömningen att resor till och från jobbet är förvaltningens största negativa 
miljöpåverkan, men att utvecklingsarbete för miljöns skull är den största positiva miljöpåverkan. 
Förvaltningen avser att under 2019 jobba med åtgärder för att minska onödigt resande, minska inköp 
som har miljöbelastning, samt identifiera rutin som ger både tjänstemän och politiker erforderlig 
miljöutbildning. 

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 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

82% 86% 56% 

Kommentar 2018 fick 17 personer miljöutbildning (personal från enheterna Mark- och exploatering, 
Kvalitet och utveckling, Bemanning, Sekretariatet, Näringsliv, Ekonomistyrning, CKS, Personal, 
Koncerninköp och Kommunikation). Därmed kan man anta att dessa enheter har fått in det som en 
fungerande rutin att sända nyanställda på miljöutbildning. Återstår att få bekräftat att övriga enheter också 
har denna rutin, men att de kanske inte haft några nyanställda under 2018, dvs Bemanning soc oms, 
Bemanning äo, Bemanning ö, Stadsarkiv/Föreningsarkiv. Politikerna dvs KS har haft möjlighet till eget 
tillfälle att gå utbildningen för ett par år sedan, men det var få som deltog. Rutin saknas kring miljöutildning 
för politiker. Enkät till Stadskansliets mailgrupp, samt KS ordinarie och ersättare i augusti 2018, när 100 
(av 168) svarat framgår att 94% procent av dessa har gått miljöutbildningen som ges av 
Miljöförvaltningen(majoriteten har gjort det de tre senaste åren.) Övriga 68 st ej/osäkra. 

Andel förtroendevalda som genomgått 
en miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

  19% 

Kommentar Ett fåtal politiker från Kommunstyrelsen (av totalt 26 som var ledamöter och ersättare t o m 
2018) har deltagit vid tidigare års inbjudningar från Miljöförvaltningen. Informell utbildning eller kunskap 
inhämtad på annat vis kan dock ha samma effekt som den formella. Bedömningen är att det kanske var 5 
som deltagit i den formella fram till 2018. Ny kommunstyrelse efter valet 2018 planeras få eget separat 
tillfälle för miljöutbildning under 2019. Eventuellt inkluderas äver Kommunfullmäktige i ett sådant tillfälle. 
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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. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som 

sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Har en resvaneundersökning som kan 
användas som underlag i arbetet med 
hållbara resor genomförts? 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord  Ja 

Kommentar Västtrafik gjorde en resvaneundersökning för tätorten Borås år 2015. Den används som 
underlag till både Översiktsplan och Trafikplan. 
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§ 166 Dnr KS 2018-00616 3.2.1.0 

Miljörapport för Borås Stad 2018 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 90 sid B 1825) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder och bolag att rätta sig efter de 
påpekanden som framgår av detta dokument. 
 
Miljörapport för Borås Stad 2018 läggs till handlingarna.  
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Pirita Isegran (M), Else-Marie Lindgren (KD), Nils-Åke 
Björklund (M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), 
Jolly Bou Rahal (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna 
Christensen (M). 
 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 

Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 265 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder och bolag att rätta sig efter de 
påpekanden som framgår av detta dokument. 
 
Miljörapport för Borås Stad 2018 läggs till handlingarna.  
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder och bolag att rätta sig efter de 
påpekanden som framgår av detta dokument. 
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’Miljörapport för Borås Stad 2018 läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har gått igenom ”Miljörapport – Borås Stad 2018” punkt för 
punkt och vill särskilt betona att följande gäller alla förvaltningar och kom-
munala bolag ”Miljöarbetet och miljöhänsyn integreras i alla verksamheter och 
beslut som fattas i kommunkoncernen” (Miljöpolicy Borås Stad, antagen av 
Kommunfullmäktige 22 februari 2018). Kommunstyrelsen har i listan nedan 
valt ut de mest angelägna områden där staden inte lever upp till sina miljömål. 
Siffrorna i uppställningen hänvisar till respektive mål i Borås Stads Miljömål 
(antagna av KF samma datum som ovan). 

 

1 a) Alla förvaltningar och bolag med mer än 10 anställda ska ha ett miljö-
ledningssystem. Detta uppdrag till nämnder och bolag fanns med även i de 
miljömål som gällde 2013-2017. Enligt miljörapporten saknar trots detta AB 
Bostäder i Borås och Sociala omsorgsnämnden miljöledningssystem. Detta 
måste åtgärdas snarast. 

 

1 b) Alla förskolor och grundskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
exempelvis Grön Flagg. Enligt Miljörapporten har ett antal grundskolor 
”pausat” arbetet med Grön Flagg. Miljömålen medger inte att arbetet med 
miljömål 1b) tar paus. Kommunstyrelsen räknar med att det återupptas snarast. 

 

1 c) Borås Stads kök ska uppnå Kravcertifiering enligt nivå 2 eller liknande. 
Detta mål avhandlas inte i Miljörapport 2018. Kravcertifiering enligt nivå 2 
innebär bland annat att andelen ekologiska råvaror i köken ska uppgå till minst 
50 procent, och innefattar en certifieringsprocess. Kommunstyrelsen har 
förståelse för att certifieringen har varit svår att hinna under Miljömålens första 
år, men oberoende av detta har berörda nämnder i uppdrag från Kommun-
fullmäktige att nå 50 procent ekologiska livsmedel. 

 

1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljö-
utbildade. Efter att ett liknande mål har gällt ända sedan 2013 är det inte bra 
nog att bara 54 procent av anställda inom Borås Stads förvaltningar och bolag 
har genomgått sådan utbildning. 

 

 

2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 
Kommunstyrelsen har enligt Borås Stads miljömål det övergripande ansvaret att 
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se till att ett kemikaliehanteringssystem kommer i drift. Stadsledningskansliet 
påminns om detta uppdrag. 

 

3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väder-
fenomen. Ansvarig nämnd för klimatanpassningsarbete på övergripande nivå 
ligger enligt Borås Stads Miljömål på Miljö- och konsumentnämnden. 
Kommunstyrelsen förväntar sig att arbetet startar omgående. Vid den pågående 
revideringen av nämnders reglementen kan frågan om ansvar på strategisk nivå 
för klimatanpassning komma att omprövas.  

Beslutsunderlag 

1. Sammanträdesprotokoll från Konsument- och miljönämnden 26 mars 2019 

2. Miljörapport för Borås Stad 2018  

 

Förslag och yrkanden 
Ida Legnemark (V) och Sofia Bohlin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Niklas Arvidsson (KD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen". 
 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1. 
 
 
 



Utveckling av den 
våldsbejakande 
högerextremismen 
2019-08-22 
Säkerhetspolisen ser en utveckling inom den 
våldsbejakande högerextremismen som innebär att risken 
ökar för att individer kan inspireras att begå attentat eller 
grova våldsbrott. Utvecklingen, där den våldsbejakande 
högerextrema ideologin riskerar att gå från något extremt 
till normalt, kan leda till att enskilda individer 
radikaliseras. 

Flera attentat utförda av personer som inspirerats av högerextrem ideologi har under 
den senaste tiden inträffat runt om i världen. Säkerhetspolisen har fått frågor kring 
olika händelser och hur vi bedömer utvecklingen. 

– Vi ser att den våldsbejakande högerextrema ideologin som tidigare huvudsakligen 
varit begränsad till en liten och organiserad vit makt-miljö får allt större spridning 
och attraherar fler. När olika högerextrema grupper närmar sig varandra kan det bli 
en drivkraft för individer att begå främlingsfientligt motiverade brott. Det är en 
utveckling som måste följas noga, säger säkerhetspolischef Klas Friberg. 

Säkerhetspolisen ser en utveckling som pågått under en tid i såväl Sverige som i 
bland annat Europa och USA där hotet att utföra attentat eller grova våldsbrott 
kommer från aktörer som befinner sig i utkanten av vit makt-miljön och som 
radikaliserats på nätet. Det är till exempel uppmaningar om att agera och göra något 
innan det är för sent, vilket kan jämföras med resonemang inom andra 
extremistmiljöer att använda sig av alla till buds stående medel. 

– Förutom attentat och grova våldsbrott ser Säkerhetspolisen ett långsiktigt hot mot 
demokratin där aktörer i vit makt-miljön utför andra mindre grova brott mot 
politiker, minoritetsgrupper och andra samhällsföreträdare. Utmaningen för 
Säkerhetspolisen är att upptäcka och bedöma de aktörer som sympatiserar med 
extremistmiljön och som snabbt kan gå från ord till handling, säger Ahn-Za 
Hagström, senior analytiker vid Säkerhetspolisen. 

Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sverige och demokratin och vi arbetar 
kontinuerligt, både på egen hand och i samverkan med andra myndigheter, med att 
reducera hoten från extremistmiljöerna. Under senare år har vi även intensifierat det 
ständigt pågående arbetet mot individer inom våldsbejakande högerextremism. 

– Utvecklingen där den våldsbejakande högerextrema ideologin riskerar att gå från 
något som uppfattas som extremt till något normalt gynnas av en hätsk retorik och 



ökad polarisering. Det måste bemötas av hela samhället, på alla nivåer. Och det 
måste göras i tid, säger säkerhetspolischef Klas Friberg. 

 



Borås Stad 
2019-06-17 

Kommunstyrelsen 
E7 Ekonomiska ramar 2020 

 

 

Alternativt förslag 

 

Sverigedemokraterna ser att två strukturella förändringar bör genomföras, där politiska prioriteringar 

åsidosätts till förmån för höstens budgetsammanträde. Detta berör dels en budgetpost under 

Tekniska nämnden, persontransport, där 8 400 tkr avseende särskoleskjuts omfördelas till 

Grundskolenämnden, samt 2 130 tkr till Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden. Tekniska 

nämnden är, likt verksamheten för skolskjuts, endast en utförarnämnd som agerar på uppdrag av 

utbildningsnämnderna. Det föreligger därmed inga skäl till att omfördela resurserna så att 

finansieringen av sär- och skolskjuts sker på samma sätt, där utbildningsnämnderna agerar beställare 

och bekostar utgiften. 

Den andra förändringen avser en korrigering av Samhällsbyggnadsnämndens starka resultat, som 

ackumulerat uppgår till över tjugo miljoner kronor. Det är inte rimligt att nämnden har stående 

överskott när välfärdsverksamheter tvingas till anpassningar för att klara sina ekonomiska mål. Vi 

föreslår därmed att två miljoner kronor flyttas från Samhällsbyggnadsnämndens ramar till 

Förskolenämnden, för att utveckla arbetet kring att minska barngruppsstorleken samt bevarande av 

tillagningskök vid Borås Stads förskolor. 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd   Ledamot, Kommunstyrelsen 
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Att Budgetramarna för år 2020 fastställs enligt följande 

 

Kommunfullmäktige        15 400 

Stadsrevisionen          6 000 

Kommunstyrelsen   

- stadsledningskontoret      120 650 

- kommungemensam verksamhet     120 250 

Valnämnden           1 000 

Överförmyndarnämnden          6 850 

Lokalförsörjningsnämnden        32 350 

Fritids- och folkhälsonämnden  

- fritid och folkhälsa      209 100 

- föreningsbidrag        43 650 

Servicenämnden         -7 000 

Samhällsbyggnadsnämnden        21 450 

Tekniska nämnden  

- väghållning skog parker mm     150 650 

- persontransporter        60 670 

Miljö- och konsumentnämnden       26 400 

Kulturnämnden      174 650 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden     545 930 

Arbetslivsnämnden      237 550 

Sociala Omsorgsnämnden      670 700 

Förskolenämnden      775 450 

Grundskolenämnden   1 526 000 

Individ- och familjeomsorgsnämnden     294 300 

Vård- och äldrenämnden   1 389 900 

Summa    6 421 900 



Från: ks.arende@boras.se 
Skickat: den 1 juli 2019 11:09 
Till: Arbetslivsnämnden Diarium; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 

Förskolenämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium; Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden Diarium; Individ- och 
familjeomsorgsnämnden Diarium; Kulturnämnden Diarium; 
Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Miljöförvaltningen Diarium; 
Samhällsbyggnadsnämnden Diarium; Servicenämnden Diarium; Sociala 
omsorgsnämnden Diarium; Stadsrevisionen Diarium; Tekniska 
nämnden Diarium; Vård- och äldrenämnden Diarium; 
Överförmyndarnämnden Diarium; Valnämnden 

Ämne: Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17  § 297 Budget 2020 
Bifogade filer: Budgetramar 2020.docx; Sammanställning 2020 Res.drift.xlsx; V E7 

20190617.docx; E7 Alternativt förslag SD.pdf; Beslut-201900038-KS-§ 
297.docx 

 

Härmed översändes Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17  § 297 Budget 2020. 

  

Enligt uppdrag 

  

Jon Hjärne 
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RESULTATRÄKNING - Ramar 2020

Mnkr 

Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter 1 734,9 1 857,8 1 841,5 1 896,7 1 953,6 2 012,3

Verksamhetens kostnader -7 476,7 -7 915,1 -7 970,6 -8 211,4 -8 438,8 -8 679,0

Nettokostnader -5 741,8 -6 057,3 -6 129,1 -6 314,7 -6 485,2 -6 666,8

Avskrivningar -216,1 -227,2 -240,0 -285,0 -306,4 -329,4

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -5 957,9 -6 284,5 -6 369,1 -6 599,7 -6 791,5 -6 996,1

Skatteintäkter 4804,3 4948,8 5156,3 5 297,6 5 461,8 5 663,9

Generella statsbidrag och utjämning 1251,9 1276,3 1262,8 1 354,2 1 366,3 1 376,0

Finansnetto 44,8 90,8 30,0 30,0 30,0 30,0

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 143,1 31,4 80,0 82,1 66,6 73,8

Realisationsvinster fastigheter och mark 54,7 286,6

ÅRETS RESULTAT 197,8 318,0 80,0 82,1 66,6 73,8

Möjlig disponering ur RUR (Tot 250 mnkr) 45,0 53,0

Resultat efter disponering ur RUR 127,1 119,6 73,8

Ökning skatte- och bidragsintäkter 4,7% 2,8% 3,1% 3,6% 2,7% 3,1%

Ökning verksamhetens nettokostnader 4,0% 5,5% 1,3% 3,6% 2,9% 3,0%

 -därav nämnderna 3,6% 6,9% 4,0% 2,8%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 3,3 5,1 1,2 1,2 1,0 1,0
Inkl uttag ur RUR 1,9 1,8 1,0

Nettoinvesteringar 495 821 600 459 466 504

inkl RUR 515

12:57 Sammanställning 2020 Res.driftKlkEko/RC
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Budget 2020 - Preliminära ramar

Tkr Effektiviser

Nämnd K-bidrag 2019 Korr 2019 Uppräkning 0,5% Ram 2020

Kommunfullmäktige 15 100 300 15 400

Stadsrevisionen 5 850 25 150 -29 6 000

Kommunstyrelsen

 -stadsledningskansliet 116 300 2 075 2 850 -592 120 650

 -kommungemensam verksamhet 118 100 2 150 120 250

Valnämnden 4 000 25 -3 000 -20 1 000

Överförmyndarnämnden 6 650 75 150 -34 6 850

Lokalförsörjningsnämnden 31 850 50 600 -160 32 350

Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 209 350 -4 590 5 350 -1 024 209 100

 -föreningsbidrag 43 050 800 -215 43 650

Servicenämnden -7 000 0 -7 000

Samhällsbyggnadsnämnden 23 850 100 600 -120 24 450

Tekniska nämnden

 -väghållning skog parker mm 146 150 75 5 150 -731 150 650

 -persontransporter 68 800 2 400 71 200

Miljö och konsumentnämnden 25 750 125 650 -129 26 400

Kulturnämnden 171 300 275 3 950 -858 174 650

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 525 350 1 570 19 532 -2 635 543 800

Arbetslivsnämnden 232 900 300 5 500 -1 166 237 550

Sociala omsorgsnämnden 654 700 3 875 15 400 -3 293 670 700

Förskolenämnden 746 250 7 675 22 300 -3 770 772 450

Grundskolenämnden 1 459 550 3 775 61 570 -7 317 1 517 600

Individ-och familjeomsorgsnämnden 288 500 350 6 900 -1 444 294 300

Vård- och äldrenämnden 1 347 550 -2 300 51 400 -6 726 1 389 900

Summa 6 233 900 13 480 204 702 -30 262 6 421 900

Ökning nämnder mot K-bidrag 2019 2,8%

Därav Volym målgrupper 53 400 0,9%



E7 

Kommunstyrelsen 2019-06-17 

 

Ekonomiska ramar 2020 
 

 

Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet, med hänvisning till att vi kommer ta fram ett 

eget budgetförslag till Kommunfullmäktige i november. 

 

 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Ida Legnemark  
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Roger Cardell 

Tel. 35 70 40 

 

Ekonomiska ramar 2020 
 

Stadsledningskansliet 

Stadsrevisionen 

Borås Stads nämnder 

 

 

 

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 17 juni 2019 fastställt förutsättningar och ekono-

miska ramar för arbetet med kommunens Budget 2020. Nedan redovisas principer för budget-

ramarna samt den ekonomiska utveckling som har varit och den som beräknas framgent som 

underlag för Kommunstyrelsens beslut. 

  

Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen 2018 en verksamhet som klart nådde de 

finansiella målen inräknat konsoliderande åtgärder som minskar vår pensionsskuld med 

ytterligare 100 mnkr.  Även de ekonomiska resultaten på nämndnivå som tidigare år dragits 

med underskott framför allt inom äldreomsorgen och Lokalförsörjningen har kunnat inrymmas 

inom tilldelade Kommunbidrag och gett ett positivt resultat.  I de första inledande ekonomiska 

uppföljningarna under 2018 kan det konstateras att nämndernas förväntade resultat pekar på 

vissa underskott som i flera fall beror på engångsmässiga effekter som den stränga vintern men 

även strukturella underskott hos en del nämnder inom den sociala sektorn. 

 

Att kommunens verksamheter är i ekonomisk balans blir kommande år ännu viktigare då SKL 

(Sveriges Kommuner och Landsting) spår ekonomiska påfrestningar för kommunerna. Förutom 

den demografiska utvecklingen förutspås att skatteunderlagstillväxten mattas av när 

konjunkturtoppen passeras under perioden. Från att ha legat på 4,5 % tillväxt under 2017 och 

3,6 % 2018 förväntas skatteunderlaget att öka med mer beskedliga 3 % både under perioden 

2019-2021 med en viss återhämtning under 2022. Vikten av en planerad verksamhet i linje med 

de ekonomiska ramarna framstår som allt viktigare. 

 

Borås Stads planeringsmodell 
 

I många kommuner läggs nämndernas ekonomiska förutsättningar för nästkommande år fast i 

början av året. Syftet är att tidigt kunna förbereda och planera verksamheten efter eventuella 

ekonomiska förändringar. Nackdelen är att i en tid med snabba och dramatiska förändringar i 

ekonomin så kan det vara vanskligt att ha för lång tid mellan plan och verklighet. Budgeten blir 

inaktuell från start och omarbetningar krävs. 
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Borås Stad har sedan lång tid en modell med preliminära ramar i juni, nämndförslag i augusti 

och ett traditionellt budgetbeslut i Kommunfullmäktige i november. Syftet har varit att så långt 

som möjligt invänta de ekonomiska förutsättningarna för nästa år, för att få en så realistisk 

budgetdiskussion som möjligt. 

 

Kommunstyrelsen anser att nämnderna i samband med de preliminära ramarna i juni får ett till-

räckligt underlag för att planeringsmässigt vidta åtgärder under hösten. Förberedelser och an-

passning till de ekonomiska förutsättningarna bör givetvis ske i tid, så att inte förändringseffek-

ter dröjer till långt in på det nya året. Utgångspunkten är att nämnderna vid en normal 

konjunktur skall kompenseras för pris- och löneökningar för den befintliga verksamheten. I 

rambeslutet kompenseras även skolan, förskolan, gymnasiet och äldreomsorgen för 

volymförändringar som baseras på befolkningsprognoser för sina respektive målgrupper. 

Övriga nämnders volymeffekter behandlas under höstens budgetprocess. Ev. politiska 

satsningar och omprioriteringar mellan verksamheterna görs inte i dagsläget vid detta tillfälle. I 

svaret till Stadsrevisionen i samband med granskningen av Borås Stads budgetprocess 

framfördes att Kommunstyrelsen tar med sig frågan inför ny mandatperiod huruvida 

rambeslutet även kan innehålla viss politisk prioritering mellan verksamheterna och i vilken 

omfattning. Kommunstyrelsen kan se att detta skulle kunna ge nämnderna ett än mer relevant 

underlag för att planera sin verksamhet. 

 

Budgetförutsättningarna för de nästkommande åren kommer också att präglas av det inledande 

arbetet med att se över Borås stads styrmodell i riktning mot ett tydligare tillitspräglat system. 

På vilket konkret sätt detta kommer att på verka budgetarbetet får den vidare processen utvisa. 

En utveckling av budgetprocessen är att årsredovisningen behandlas av Kommunfullmäktige 

redan under april månad för att få ett tidigare utfall att utgå från i budgetarbetet. 

 

Den ekonomiska utvecklingen för Borås Stad  
 

Borås har en vana att under lågkonjunkturer klara sig relativt väl genom att dra ned eller 

anpassa kostnaderna samt vidta andra ekonomiska styråtgärder. Med hjälp av en rad 

förutseende avsättningar ex. till pensionsskulden och den s. k resultatutjämningsreserven RUR 

har nämnderna i budgetprocesserna kunnat tillföras extra resurser. 

 

Delårsrapporten per april 2019 prognostiserar ett årsresultat för kommunen som helhet på +66 

mnkr mot budgeterade +80 mnkr. Nämndernas ekonomiska resultat liksom förra året visar på 

underskott visserligen på en något lägre nivå än förra året. Ekonomisk kontroll är än viktigare 

framöver när vi nu går in i en period med lägre nivå på skatteunderlagsutvecklingen. 

 

Det ekonomiska läget känns ändå relativt stabilt inför 2020 om än osäkert. Förutsättningarna är 

en lägre utveckling av skatteintäkterna, högre investeringsnivå, en relativt stor RUR och 

planerade buffertar. En utmaning redan nu och på lite längre sikt är som tidigare nämnts kraven 

som finns inbyggt i den demografiska utvecklingen. Ramarna för 2020 har lagts på en nivå som 

ur ett finansiellt perspektiv genererar ett relativt svagt resultat historiskt. Med utnyttjande av 

RUR (Resultatutjämningsreserven) når vi nästan upp till vårt finansiella mål. 
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Finansiella mål för Borås 
 

Vilken verksamhetsnivå som Borås Stad lägger sig på beror förutom på kostnads- och 

skatteintäktsutvecklingen också på våra finansiella mål. Kommunfullmäktige har som 

övergripande finansiellt mål att kommunens resultat skall uppgå till 2-3 % av skatte- och 

bidragsintäkterna och att soliditeten successivt skall närma sig en nivå på 80 % vilket konkret 

innebär att investeringarna bör egenfinansieras till 80%. (Kommunens resultat + avskrivningar 

skall som lägst uppgå till 80% av årets investeringar) 

 

Den ekonomiska utvecklingen de senaste åren har givit anledning att komplettera teorin bakom 

de finansiella målen. Utgångspunkten är att det finansiella resultatmålet på lägst 2 % står fast 

men skall ses över tiden. Konkret har detta inneburit att ett lägre budgeterat resultat har kunnat 

accepterats i budgetläget men målsättningen över tiden ligger på en verklig resultatnivå på lägst 

2%. Med hänsyn till den ekonomiska styrka som Borås Stad har uppvisat under en längre 

period har de finansiella resultatmålen kunnat uppnås och samtidigt har verksamheterna kunnat 

få ett relativt stort ekonomiskt utrymme. De tre senaste åren 2017-2019 ligger verklig ökning på 

i genomsnitt 4,6 % per år. Då investeringarna förväntas öka relativt mycket framöver och med 

ett sjunkande skatteunderlag finns det all anledning att se över det finansiella resultatmålet än 

tydligare kopplat till investeringsvolymen. 

 

Under 2013 inrättade Borås systemet med Resultatutjämningsreserv; RUR. Syftet med RUR är 

att utjämna resurserna mellan åren i syfte att ge verksamheterna stabilare planerings-

förutsättningar. Vid ingången av 2018 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. 

Huvudsyftet är att utjämna skatteintäkter över en konjunkturcykel dvs utnyttja reserven när 

konjunkturen är svag och skatteintäkterna förmodas bli lägre än normalt. Kommunfullmäktige 

har antagit Sveriges kommuner och landstings beräkningsmodell som säger att om den årliga 

skatteunderlagsutvecklingen jämfört med ett tio-årigt genomsnitt är lägre kan reserven 

utnyttjas. I arbetet med budget 2020 bedömer SKL att skatteunderlaget är på den nivån att det 

är tillämpligt att disponera medel ur RUR. I den senaste prognosen för 2020 bedöms 

skatteunderlaget ligga 0,9 % under genomsnittet för de tio senaste åren varför det kan bli 

aktuellt att ta RUR i anspråk under 2020. Det finansiella resultatet för Borås kan då förstärkas 

med 45 mnkr vilket Kommunstyrelsen föreslås att göra. 

 

Det är med ovanstående utgångspunkter som Kommunstyrelsen i budgetramarna föreslår ett 

bokfört resultat på +82 mnkr för 2020. Med föreslaget uttag ur RUR som dock ej bokförs kan 

balanskravsresultatet läggas på +127 mnkr. Detta är nästan i linje med det finansiella 

resultatmålet och innebär ett resultat som uppgår till 1,9 % av skatteintäkter- och generella 

statsbidrag. Resultatet kan uppnås bl.a. genom att andra delen av beslutat effektivitetskrav i 

budget 2019 effektueras med ytterligare 0,5%. Detta ger en positiv budgeteffekt med +30 mnkr. 

Den budgeterade resultatnivån inkl. RUR medger en investeringsnivå på 515 mnkr om 

självfinansieringsmålet på 80% skall hållas. 

 

För resten av planperioden 2021-2022 är skatteunderlagsutvecklingen fortsatt relativt låg men 

med en viss uppgång 2022. Den ekonomiska utvecklingen förväntas inte bidra till att vi når våra 

finansiella mål på egen hand under planperioden trots att kostnadsnivån lagts på en klart lägre 
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nivå än de senaste åren. Givet dessa förutsättningar ser den finansiella planen för perioden 

2020-2022 ut enligt nedan: 

 

 

 

 Prog. 2019 2020 2021 2022 

Ökning av verksamhetens  

nettokostnader, % 

-därav nämnder 

 

Resultatandel av skatteintäkter, % 

 

2,0 

3,7 

 

1,0 

 

3,6 

2,8 

 

1,2 

 

2,9 

 

 

1,0 

 

3,0 

 

 

1,0 

Årets resultat, mnkr (inkl. RUR) 66 127 120 74 

Årets resultat, mnkr (exkl. RUR) 66 82 67 74 

 

 

 

Budgetförutsättningar 2020-2022 ur ett makroperspektiv 
 

Den kommunala ekonomins utveckling och förutsättningar beror till största delen på utveck-

lingen av skatteunderlaget. Den reala delen dvs konsumtionsutrymmet beror på hur mycket 

sysselsättningen ökar. Med fler anställda och fler utförda arbetstimmar ökar skattebasen och 

därmed en real tillväxt av skatteunderlaget. 

 

Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms enligt 

SKL falla till låga 1,4 procent både 2019 och 2020. Den långa perioden av stigande 

sysselsättning i Sverige ser därför ut att upphöra. SKL räknar med att vändpunkten kommer 

under 2019. Den bedömda konjunkturavmattningen går dock långsamt och slår igenom med 

fördröjning på arbetsmarknaden. Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jämsides 

lägre tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. Svaghetstecknen för global handel och 

industrikonjunktur är i nuläget påtagliga. På flera håll kan noteras dämpade tillväxtutsikter, inte 

minst räknar vi med en endast blygsam BNP-ökning i Tyskland i år, vilket får stor betydelse för 

den europeiska ekonomin.  

 

I prognosen är det inte nettoexporten som är huvudförklaringen till den låga svenska BNP-

tillväxten 2019 och 2020, utan en svag inhemsk efterfrågetillväxt till skillnad mot åren innan. 

Sjunkande bostadsinvesteringar, samt en svag utveckling för övriga investeringar inom 

näringslivet är det som framförallt står för dämpningen. Trots låg BNP-tillväxt förblir alltså 

arbetsmarknadskonjunkturen rätt stark i SKL´s prognos som också räknar också med att den 

hittills långsamma uppgången i löneökningstakten fortsätter även kommande kommande år. 

KPIF-inflationen bedöms ligga kvar i närheten av 2 procent och bedömningen är att 

Riksbanken höjer reporäntan i långsam takt kommande år. 

 

 

 

 



 2019-06-17   5(6) 

   2019/KS0069 

 
Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring 

 2018 2019 2020 2021 2022 

BNP 2,4 1,4 1,4 1,4 1,5 

Sysselsättning 2,4 0,9 -0,4 -0,2 0,4 

Öppen arbetslöshet 6,3 6,3 6,5 6,8 6,8 

KPIF 2,1 1,7 1,9 1,8 2,0 

Skatteunderlag 

exkl regelförändringar 
3,6 3,0 3,1 3,1 3,7 

Skatter och generella 

statsbidrag Borås 

2,8 3,1 3,6 2,7 3,1 

 

 

 

För 2020 ökar skatteunderlaget med 3,1 % vilket är klart lägre än genomsnittet de senaste åren. 

Det innebär att det finns ett begränsat utrymme till nya verksamhetsutökningar i höstens 

budgetprocess om inte kommunsektorn tillförs mer medel eller genom egna omprioriteringar 

eller effektiviseringar. Skatteunderlagsutvecklingen därefter förväntas bli måttlig och på en 

fortsatt låg nivå under perioden 2021-2022. Detta ställer högre krav på kostnadskontroll då de 

ekonomiska marginalerna blir mindre.  

 

 

Ramuppräkning 2020 
 

Generellt 

Resultatet för 2020 inkl. RUR är budgeterat till 127 mnkr. Denna resultatnivå utgår från Budget 

2019 med avdrag för ev. tillfälliga kommunbidrag 2019 plus förändringar av Kommunbidragen 

hittills under året som skall kvarstå 2020 eller genom andra beslut.  

 

Utifrån denna Kommunbidragsnivå räknas ramarna upp med: 

 

-Löner; 2,7%  Från utgångsläge efter löneförhandlingarna 2019.  

   Avser ekonomisk ramuppräkning för den del av 

   kommunbidraget som består av löner. 

  

-Övriga kostnader; 1,8%  Bedömd KPIF-utveckling, genomsnitt 2 år 

 

 

 

 

-Volymförändringar; 

  Folkbokförd målgrupp Grundskolenämnden kompenseras med 75 % för 

Grundskolan. Förskolenämnden och Vård- och 
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omsorgsnämnden kompenseras med 100 % för 

Barnomsorg och Äldreomsorg. 

Utbildningsnämnden kompenseras med 75 % för 

Gymnasieskolan. 

  

 

Målgruppsförändringar/befolkningsprognoser 

I syfte att ge nämnderna fortsatt goda planeringsförutsättningar inför det kommande budgetåret 

kommer Kommunstyrelsen liksom förra året använda befolkningsprognos för budgetåret (2020) 

vid beräkning av Kommunbidrag till den del av nämndernas verksamhet som ges via 

målgruppsförändringar.  I ovanstående ramförutsättningar tillämpas denna metod.  

  

Tillkommande poster 

Utöver de generella ramuppräkningarna har Kommunstyrelsen liksom tidigare år gjort vissa 

avsättningar utifrån bedömd utveckling under 2020. Dessa poster budgeteras som en central 

reserv/buffert. Under budgetprocessen kommer en del av dessa medel att läggas ut som ökade 

kommunbidrag. Ex. kommer ett utrymme på 10 mnkr att avsättas under åren 2020-2021 för att 

genomföra ”Borås 400 år”. 

  

Nämndvisa reserver/buffertar 

Under en lång tid har det varit obligatoriskt för de flesta nämnder att inom sitt kommunbidrag 

avsätta en buffert/reserv till oförutsedda händelser. Buffertarna gör nämnderna mindre känsliga 

för oplanerade verksamhetskostnader och gör att sådana lättare kan hanteras utan att kortsiktiga 

verksamhetsingrepp/besparingar behöver tas till. För 2020 gäller att nämnderna inom sitt 

kommunbidrag avsätter 1 % till oförutsedda kostnader/buffert. 

 

Övrigt 

Totalt innebär ramarna för 2020 att nämndernas kommunbidrag beräknas öka med 2,8 % 

jämfört med budgeten för 2019. När den slutliga budgeten tas i november kommer troligtvis 

ökningen att bli högre då en del av de centralt avsatta medlen kommer att läggas ut till 

nämnderna.  

 

Investeringsbudgeten 

Investeringsvolymen förväntas de kommande åren uppgå till ca 650 mnkr årligen i genomsnitt, 

Så kallade ”lönsamma investeringar” kommer att prioriteras. För att redan nu få en uppfattning 

om investeringsnivån för de målgruppsstyrda investeringarna inom förskola, grundskola, 

gymnasiet, äldreomsorg och LSS har en genomgång med Lokalförsörjningskontoret gjorts av 

behoven för planperioden. Detta får ses som indata till höstens budgetprocess för de s.k. 

nödvändiga investeringar som behöver göras för att tillgodose behoven hos våra stora 

målgrupper.  

 



 2019-06-17   7(6) 

   2019/KS0069 

 

 

 

Interna kapitalkostnader 

Servicekontoret-Redovisning har beräknat de faktiska kapitalkostnaderna för projekt 

färdigställda t.o.m. 2018. Respektive nämnd får själva utifrån en egen bedömning av 

investeringsvolymen komplettera uppgifterna med de kapitalkostnader som följer av 2019 års 

beräknade investeringar. Fr.o.m. 2017 har Borås Stad förändrat beräkningsmodellen för de 

interna kapitalkostnaderna som påförs nämnderna. Den reala annuitetsmodellen lämnas till 

förmån för den allmänt rådande metoden med rak avskrivning och nominell ränta på 

återstående restvärde. Internräntan kommer att vara oförändrad 1,5% för 2020. 

 

Taxor och avgifter 

De nämnder som ansvarar för taxor- och avgifter som skall beslutas av Kommunfullmäktige 

skall normalt bifoga beslutsunderlag till förändringar av taxor i sitt budgetförslag. Detta för att 

beslut skall kunna tas av Kommunfullmäktige vid ordinarie sammanträde om budgeten. Om det 

föreslås strukturella förändringar av taxor eller avgifter utöver indexförändringar eller liknande 

skall en tydlig beskrivning bifogas om vilka effekter/konsekvenser detta får för taxekollektivets 

målgrupper. Gärna med konkreta exempel hur det slår mot olika verksamheter/näringsidkare. 

 

 

Borås Stads vision 2025 - Indikatorer i Budget 2019 
För att säkerställa att Borås Stad är på väg att utvecklas mot visionen finns ett antal indikatorer 

Alla indikatorer, både de som Kommunfullmäktige styr över och nämndernas egna indikatorer, 

skall redovisas inom något av de sju målområdena i Borås Stads vision 2025 eller under det 

”åttonde målområdet” Egen organisation. Redovisning av indikatorerna sker i vårt styr- och 

ledningssystem Stratsys.  

 

 

Budgetförslagens utformning  
 

Blanketter 

Inga blanketter skickas ut. Hela budgetupplägget och anvisningar finns i STRATSYS. 

 

Tider 

Nämndbehandlad budget inlämnas till Kommunstyrelsen 23 Augusti 

Beslut i Kommunstyrelsen 28 Oktober 

Beslut i Kommunfullmäktige 21 November 

 

Övrigt 

Budgetförslagen skall inlämnas i 15 exemplar, hålade, samt ett budgetförslag elektroniskt och 

exakt lika som det som skickas i pappersform till Kommunstyrelsens diarium. 
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§ 297 Dnr KS 2019-00038 1.2.4.1 

Ekonomiska ramar 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 2, 4 avstår: 

Budgetramar för år 2020 fastställs enligt upprättat förslag.  
 
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD). 
 
Vidare deltar inte Ida Legnemark (V) i beslutet, se bilaga. 
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 17 juni 2019 fastställt 
förutsättningar och ekonomiska ramar för arbetet med kommunens Budget 
2020. Nedan redovisas principer för budgetramarna samt den ekonomiska 
utveckling som har varit och den som beräknas framgent som underlag för 
Kommunstyrelsens beslut. 
  
Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen 2018 en verksamhet som 
klart nådde de finansiella målen inräknat konsoliderande åtgärder som minskar 
vår pensionsskuld med ytterligare 100 mnkr.  Även de ekonomiska resultaten på 
nämndnivå som tidigare år dragits med underskott framför allt inom 
äldreomsorgen och Lokalförsörjningen har kunnat inrymmas inom tilldelade 
Kommunbidrag och gett ett positivt resultat.  I de första inledande ekonomiska 
uppföljningarna under 2018 kan det konstateras att nämndernas förväntade 
resultat pekar på vissa underskott som i flera fall beror på engångsmässiga 
effekter som den stränga vintern men även strukturella underskott hos en del 
nämnder inom den sociala sektorn. 
 
Att kommunens verksamheter är i ekonomisk balans blir kommande år ännu 
viktigare då SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) spår ekonomiska 
påfrestningar för kommunerna. Förutom den demografiska utvecklingen 
förutspås att skatteunderlagstillväxten mattas av när konjunkturtoppen passeras 
under perioden. Från att ha legat på 4,5 % tillväxt under 2017 och 3,6 % 2018 
förväntas skatteunderlaget att öka med mer beskedliga 3 % både under 
perioden 2019-2021 med en viss återhämtning under 2022. Vikten av en 
planerad verksamhet i linje med de ekonomiska ramarna framstår som allt 
viktigare.        
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Förslag och yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att Kommun-
styrelsen beslutar: Budgetramar för år 2020 fastställs enligt upprättat förslag 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Två strukturella förändringar bör genomföras, där 
politiska prioriteringar åsidosätts till förmån för höstens budgetsammanträde, se 
bilaga. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag, dels till 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner först-
nämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD) yrkande”. 
 

Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Therése Björklund (S), Anna Svalander (L), Per 
Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Kerstin Hermansson 
(C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
(SD). 
 
Niklas Arvidsson (KD), Oliver Öberg (M), Ida Legnemark (V) och Annette 
Carlson (M) avstår från att rösta. 
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-06-19 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller be- 
stämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 
 
 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 
 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom 
sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  

 
 
Uppgifter 

 
2 § Uppdrag och verksamhet 
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde.  
3 § Organisation inom verksamhetsområdet 
 
Kommunstyrelsen/nämnden 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 skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 
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4 § Personalansvar 
 
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala 
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden. 

 
5 § Personuppgifter, allmänna handlingar  
 
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 
 
 
6 § Delegering från Kommunfullmäktige  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

 
1. 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 kommunen 
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 
 

2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde. 

 
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd. 

 
7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska 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. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 
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8 § Information, samråd och samordning 
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.   

 
9 § E-petition 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 
Arbetsformer 

 
10 § Tidpunkt för sammanträden 
 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det  

 

extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 
för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

 

11 § Kallelse 
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö- 
randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

12 § Offentliga sammanträden  
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden 
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning 
eller omfattas av sekretess. 

 

13 § Sammanträden på distans  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 
len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 

 
14 § Närvarorätt 
 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 
i överläggningarna. 

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 

15 § Sammansättning 
  
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 
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16 § Ordföranden  
 
Det åligger ordföranden att 
 
1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
17 § Vice ordförandena  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 
18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

 
19 § Förhinder 
  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 
 
20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring  
 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sam- 
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manträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 
21 § Justering av protokoll  
 
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 
Övrigt 
 
22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
  
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
23 § Författningssamling  
 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
 
24 § Delgivningsmottagare 
  
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 

 
25 § Undertecknande av handlingar 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 
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§ 125 Dnr KS 2018-00768 1.2.2.2 

Översyn av samtliga nämndreglementen i samband 
med ny mandatperiod 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 59, sid B 1019) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Fastställa reviderade reglementen för följande nämnder enligt upprättat förslag: 

Arbetslivsnämnden 

Fritids-och folkhälsonämnden 

Förskolenämnden 

Grundskolenämnden 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

Individ-och familjeomsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Kulturnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden 

Miljö-och konsumentnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Servicenämnden 

Sociala omsorgsnämnden 

Stadsrevisionen 

Tekniska nämnden 

Vård-och äldrenämnden 

Överförmyndarnämnden 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 

 

Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.       
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 230 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa reviderade reglementen för följande nämnder enligt upprättat förslag: 

Arbetslivsnämnden 

Fritids-och folkhälsonämnden 

Förskolenämnden 

Grundskolenämnden 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

Individ-och familjeomsorgsnämnden 

Kommunstyrelsen 

Kulturnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden 

Miljö-och konsumentnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Servicenämnden 

Sociala omsorgsnämnden 

Stadsrevisionen 

Tekniska nämnden 

Vård-och äldrenämnden 

Överförmyndarnämnden 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad 

Sammanfattning av ärendet 
Av ingressen i reglementena framgår att reglementet ska fastställas på nytt eller 
vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att en ny mandat-
period inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. I 
anledning härav har samtliga reglementen gåtts igenom för revideringsförslag. 

Reglementenas struktur har setts över och justerats för att få en enhetlighet i 
utformningen. Rubrikerna har uppdaterats. Utgångspunkten för översynen har 
varit att uppdatera lagändringar, att komplettera med verksamhetsområden som 
nämnderna har hand om idag men som inte funnits med i reglementet samt att 
rent språkligt se över reglementena. 

 

Gränsdragningsfrågor, organisationsfrågor eller nya verksamhetsområden har 
inte varit föremål för revideringen då detta kräver separata utredningar. 
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Sammanträdesdatum 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Förvaltningarna har i en första omgång haft möjlighet att lämna synpunkter i en 
så kallad kontorsremiss. Därefter har Stadsledningskansliet tagit fram förslag 
som skickades till nämnderna för yttranden.  

Beslutsunderlag 
Remissammanställning 

Yttrande från nämnderna 

Reglementen med spårbara ändringar 

Förslag till reglementen 
 
Yrkanden 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
 

 

 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2019-06-19 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i Gemensamt 
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta 
reglemente. 

§ 1 Målet med verksamheten 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och 
vad som i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.  
Ansvaret gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt 
Kommunfullmäktiges beslut åvilar Arbetslivsnämnden eller annan uppgift enligt Socialtjänstlagen 
som Kommunfullmäktige har beslutat ska åvila, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden eller annan nämnd.   
Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården 
inom sitt område. 
 
§ 2 Verksamhet och uppdrag 
 
I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. 

Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det 
inkluderar ansvaret för bostadsanskaffning.  

I nämndens ansvar ligger också att ansvara för utsatta EU-medborgare, undantaget uppgifter      
rörande ekonomiskt bistånd som åvilar annan nämnd. 

 
 

 



 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Jensholm 
Handläggare 
 

ANÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-24 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00093 1.2.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 2019-09-24 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

1. Översyn av samtliga nämndsreglementen i samband med ny 

mandatperiod 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-19 

 

2. Budget 2020 

Kommunstyrelsens beslut 2019-06-17  § 297  

 

3. Ökad uppmärksamhet vad gäller högerextremism 

 

4. Miljörapport för Borås Stad 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-22  § 166  

 

5. Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19 § 320 

 

 

               

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Jensholm 
Handläggare 
 

DELEGATIONSBESLUT 
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Datum 

2019-09-24 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00094 3.7.2.1 
 

  

 

Delegationsbeslut 2019-09-24 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. Socialutskott 2019-08-15 protokoll  

 

2. Socialutskott 2019-08-21 protokoll  

 

3. Socialutskott 2019-08-29 protokoll  

 

4. Socialutskott 2019-09-12 protokoll  

 

 

 

 

               

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 




