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Datum 

2019-03-12 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed 

till sammanträde i Vulcanushuset Österlånggatan 74, Borås  

 tisdagen den 19 mars 2019 kl. 14:00 

 

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten 

(utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

 

Gruppmöten för politisk beredning i partigrupperna sker enligt följande: 
 
Mitt-S-samverkan  Torsdag 14 mars, kl 17.30  
Alliansen  Tisdag 19 mars, kl 13.00 
Vänsterpartiet Söndag 17 mars, kl 17.00  
Sverigedemokraterna Tisdag 19 mars, kl 13.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

Mats Tolfsson 
Individ- och familjeomsorgsnämndens 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  
Förvaltningschef 

 

 

 

 

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

margareta.jensholm@boras.se  

mailto:margareta.jensholm@boras.se
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1.  Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  
 

 

2.  Fastställande av föredragningslista 
 

 

3.  Information från förvaltningschefen  
 

 

4.  Budgetuppföljning efter februari 2019  
Dnr 2019-00021 1.2.4.1 

 

5.  Handlingsplan med anledning av befarat budgetunderskott 
Dnr 2019-00035 1.2.4.0 

 

6.  Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 2018 
Dnr 2019-00023 1.2.3.2 

 

7.  Remiss: Förslag till revidering av nämndens reglemente och det 
gemensamma reglementet 
Dnr 2019-00029 1.1.3.1 

 

8.  Remiss: Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 
Dnr 2019-00018 1.1.3.1 

 

9.  Remiss: Program för Nationella minoriteter 
Dnr 2019-00027 1.1.3.1 

 

10.  Anmälningsärenden 2019-03-19 
Dnr 2019-00006 1.2.3.25 

 

11.  Delegationsbeslut 2019-03-19 
Dnr 2019-00007 3.7.2.1 

Sekretess  

12.  Faderskapsnedläggning 
Dnr 2019-00039 3.7.2.1 

Sekretess  

13.  Faderskapsnedläggning 
Dnr 2019-00041 3.7.2.1 
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15.  Utredning  
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Datum 

2019-03-19 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00021 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning efter februari 2019  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och Familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljning februari 

2019 med helårsprognos.      

Ärendet i sin helhet 

Individ- och Familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 

helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.                 

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning efter februari 2019.                                 

Samverkan 

Ärendet har 2019-03-07 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering.  

 

 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Budgetuppföljning Februari 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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1 Inledning 

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

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

Natthärbärget Kastanjen (Badhusgatan) ska hålla öppet året runt. 

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

Arbete med att stärka familjehemmen ska fortsätta under 2019. 

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

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

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2018-

02 
Budget2019 

Budget 
2019-02 

Utfall 2019-
02 

Prognos 
2019 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

-959 -14 720 -2 415 -2 146 -14 205 515 

Politisk 
verksamh
et 

-299 -2 135 -354 -331 -2 135 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

-11 035 -72 346 -11 861 -11 041 -72 346 0 

Barn- och 
ungdoms
vård 

-23 316 -117 321 -19 662 -18 131 -129 121 -11 800 

Vård av 
vuxna 

-12 512 -79 093 -13 250 -10 680 -85 693 -6 600 

Flyktingve
rksamhet 

-16 651 0 0 0 0 0 

Övrig 
verksamh
et 

0 0 0 0 0 0 

Buffert 0 -2 885 -481 0 0 2 885 

Summa -64 772 -288 500 -48 023 -42 329 -303 500 -15 000 

Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 15 000 tkr. 

Underskottet består av plus 515 tkr central administration, plus minus noll allmän IFO administration, 
minus 11 800 tkr barn och ungdomsvård, minus 6 600 tkr vård av vuxna samt buffert plus 2 885 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 istället involverat nätverket. 
Strategiskt arbete med tidiga insatser genom att öppna upp för begränsat antal serviceinsatser med 
möjlighet för föräldrar och barn att själv söka hjälp. Inom arbetet med Förstärkt familjehemsvård med 
ökat stöd till familjehemmen och till de placerade barnen kommer förvaltningen att ha ett alternativ till 
extern köpt familjehemsvård. 
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Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HR-
funktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheterna med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 250 tkr beroende ej tillsatta 
tjänster under året. 

Politisk nämnd  

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

Allmän IFO Administration 

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

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

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

Sociala jouren har 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 beräknas gå plus minus noll. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Övriga öppna insatser där fältverksamhet, 
stödverksamhet, barnahus, utväg, ungdomsmottagning, spädbarnsverksamhet tillsammans med Västra 
Götalandsregionen ingår samt bistånd som avser boende. 

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

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

Samarbetet med annan verksamhet och annan huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom 
ramen för nämndens samarbetsuppdrag. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den 
enskilde är av stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella 
planer, SIP. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. Verksamheten strävar efter att de 
aktörer som finns kring en individ i behov av stöd ska verka som ett team för den enskildes bästa och 
mest effektiva vård ska kunna ges. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna fältverksamheten, stödcentrum 
och Dialogcentrum. En nystartad serviceinsats, Origo finns nu också 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. 
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Verksamheten barn och familj beräknas göra ett underskott på 12 800 tkr. 

Underskottet består av: 

 Köp av externa platser minus 13 800 tkr 

 Övrig verksamhet plus 1 000 tkr för ej tillsatta tjänster. 

Ett effektivitetskrav på barn och unga finns med summan 1 000 tkr som finns under 
ekonomifunktionen gör att underskottet för barn och unga blir 11 800 tkr. 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser var 2019-02-28, 158 st jämfört med 2018-02-28, 153 st samt 
2017-02-28,127. 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser var 2019-02-28, 187 st jämfört med 2018-02-28, 229 st 
samt 2017-02-28, 27 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 sker ett bättre omhändertagande och bemötande av barnet i utredningssituationen. I 
verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbetet på Barnahuset. 

Verksamheten barnahus beräknas hålla budget. 

Arbetet med att stärka familjehemmen fortsätter under 2019. 

Vård av vuxna 

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

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

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

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

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad. 
Verksamheten är ett stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med psykisk 
ohälsa. 
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Verksamheten arbetar med Rätt matchat stöd för boendeinsatser, som en viktig del för att minska 
behovet av externa boenden tillsammans med starten av ett nytt drogfritt boende som var ett av 
nämndens uppdrag för år 2018. Boendet kommer på grund av svårigheter att anskaffa lokaler att starta 
sommaren 2019. 

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

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 7 000 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 3 300 tkr (Sammanlagd kostnad 5 330 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 4 839 tkr. Under övriga köp av externt köpta platser är det 
framförallt köp av Institutionsvård SOL. 

 Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett överskott med 1 270 tkr. 

Ett effektivitetskrav på vuxen med summan 400 tkr som finns under ekonomifunktionen gör att 
underskottet för vuxen blir 6 600 tkr. 

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser var 2019-02-28, 60 st jämfört med 2018-02-28, 
55 st samt 2017-02-28, 47 st. 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser var 2019-02-28, 79 st jämfört med 2018-02-
28, 72 st samt 2017-02-28 21 st. 

Flyktingverksamhet 

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

Verksamheten beräknas göra ett noll resultat. 

Ett stödboende finns efter nedläggning av HVB hemmen. Ett fåtal platser köps externt. 

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

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

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser var 2019-02-28, 93 st jämfört med 2018-02-28, 154 
st samt 2017-02-28, 253 st. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2018 Budget 2019 Utfall Feb 2019 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser  153 145 158 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser  219 210 187 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser  154 140 93 

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Feb 2018 Budget 2019 Utfall Feb 2019 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser  55 67 60 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser  72 75 79 
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Handlingsplan med anledning av befarat 

budgetunderskott 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att ställa sig bakom Handlingsplan med anledning av befarat budgetunderskott.               

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden gjorde ett underskott med 17 696 tkr för 

år 2018.  De stora underskotten var köp av institutionsplatser 13-20 år minus 

20 074 tkr, köp av externa familjehemsplatser minus 7 600 tkr samt interna 

familjehemsplatser minus 2 707 tkr. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

ansöker om att få hela underskottet på 17 696 tkr avskrivet. Nämndens 

ackumulerade resultat från år 2017 var plus 17 432 tkr. 

Enligt Borås Stads Styr- och ledningssystem ska nämnden redovisa en 

åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans. 

Åtgärd Aktiviteter Kommentar Besparing 

Tidsplan 

Ansvar 

Effekt 

Budgetförstärkning Volymkompensation.  + 5 mkr  

Personalbemanning Samtliga konsulter har 

avvecklats, inga vakanser. 

 + 2 mkr 

2019-12 

Enhetschefer 

myndighet 

Verksamhetschefer 

 

Förstärkt 

familjehemsvård 

Personalförstärkning. 

Ökat stöd och handledning 

till familjehem, med 

beredskap. 

Rekrytera och bedriva 

jourfamiljehemsverksamhet. 

Stöd till placerade barns 

skolgång. 

Aktiv marknadsföring, 

andra kanaler och riktade 

 + 2 mkr 

2019-12 

Enhetschef 

familjehem 

Verksamhetschef 

barn och unga 
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insatser. 

Infört mer flexibla 

individuellt anpassade 

ersättningsnivåer. 

Strukturerat 

hemtagningsarbete 

Använda Rätt matchat stöd 

vid omprövning/ 

uppföljning av vård, samt 

avslut av vård. 

Samverka aktivt med 

ungdomsboendet. 

Använda insatser 

förvaltningsövergripande    

t ex Cedern. 

Öppenvårdskontakt och 

planering för hemgång och 

aktuella insatser för det 

redan vid placeringstillfället. 

Bevaka ansvarsområde och 

gränssnitt i förhållande till 

andra vårdgivare, samt 

använda gällande rutiner för 

att nå överenskommelse. 

Uppstart stödboende 2019. 

Utvecklar intensiv 

öppenvård med hjälp av 

budgetmedel för extern 

öppenvård under våren 

2019. 

 + 8 mkr 

2019-12 

Enhetschefer 

myndighet, 

öppenvård och 

boende 

Verksamhetschefer 

 

               

Samverkan 

Ärendet har 2019-03-07 samverkats med de fackliga organisationerna. 

 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för 2018 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner patientsäkerhets- och 

kvalitetsberättelsen för 2018.        

Sammanfattning  
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utveckla kvalitet- och ledningssystemet och dess olika komponenter. När det 
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Sammanfattning  
 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har under 2018 arbetat med att utveckla kvalitet- och 
ledningssystemet och dess olika komponenter. När det gäller processkartläggning så har ett arbete 
initierats när det gäller att tydliggöra processers delar och ansvaret för dessa delar.  
 
IVO:s tillsyner inom IFO Barn och unga har resulterat i ett omfattande arbete med utbildningsin-
satser, rutinarbete och en egenkontrollplan under 2019 som också påverkar vuxenområdet.  
 
När det gäller årets nationella brukarundersökning så visar undersökningen på, i huvudsak, goda 
resultat. Låg svarsfrekvens har dock medfört en planering innehållande fördjupad analys och uti-
från detta ny avstämning kring hur förvaltningen går vidare med enkätundersökningar.  
 
Planering för genomförande av lokala brukarundersökningar har varit ett arbete under 2018 där 
verksamhetsutvecklare i dialog med verksamhet har arbetat fram ett koncept för undersökningar 
på enhetsnivå. Dessa kommer i likhet med den nationella brukarundersökningen också följas upp 
under 2019.  
 
Fortsatt utveckling av kvalitet- och ledningssystemet är centralt där befintliga processer följs upp 
och det processorienterade arbetet utvecklas.  
 

Begreppsdefinitioner 
 

 Brukare/klient – enskild med beslutad insats enligt SoL och/eller LSS 

 Den enskilde – i det här dokumentet menas med begreppet den enskilde patient, brukare 
och klient. 

 Egenkontroll - systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt 
kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens led-
ningssystem. 

 Huvudman - myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för 
viss verksamhet.1 Respektive nämnd inom det sociala klustret är huvudman för den verk-
samhet dess reglemente definierar. För verksamheter som bedrivs på entreprenad enligt 
LOV (Lagen om valfrihet) eller LOU (Lagen om offentlig upphandling) kvarstår huvud-
mannaskapet hos nämnden men enskilda avtal reglerar genomföraransvar för olika delar 
av kvalitet- och uppföljningsarbetet. Ansvaret för patientsäkerhet kvarstår alltid hos hu-
vudmannen. 

 Kvalitet - Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 
lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till 
vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 

 Ledningssystem - System för att fastställa principer för ledning av verksamheten. 

 Patient – enskild inskriven i HSV (hälso- och sjukvård) 

 Sociala klustret – ett samlingsbegrepp för arbetslivsförvaltningen, individ och familje-
omsorgen, sociala omsorgsförvaltningen samt vård- och äldreförvaltningen i Borås stad  

  

                                                 
1 Socialstyrelsens termbank 
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Förkortningar 
 

 HSL- hälso- och sjukvårdslagen  
HSLF-FS- Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
läkemedel, folkhälsa m.m.  
Huvudman- myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för 
viss verksamhet. Respektive nämnd inom det sociala klustret har ansvar för den verksam-
het dess reglemente definierar. För verksamheter som drivs på entreprenad enligt LOV el-
ler LOU kvarstår huvudmannaskapet hos nämnden men enskilda avtal reglerar genomföra-
ransvar för olika delar av kvalitetsarbetet.  

 IVO- inspektionen för vård- och omsorg  
 KAL- kompetens och personalförsörjning, arbetsvillkor och lönebildning  
 LOV - Lagen om valfrihet  
 LOU - Lagen om offentlig upphandling  
 MAS- medicinskt ansvarig sjuksköterska  
 MAR- medicinskt ansvarig för rehabilitering  
 SAS- socialt ansvarig samordnare  
 SFS- svensk författningssamling  
 SKL- Sveriges kommuner och landsting  
 SOL- socialtjänstlagen  
 SOSFS- socialstyrelsens författningssamling  
 VGR-Västra Götalandsregionen  
 Viva- verksamhetssystem för dokumentation  

 
 

Förvaltningens arbete med patientsäkerhet och kva-
litet  
 
Patient- och kvalitetsberättelsen för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är en sammanställ-
ning över det patientsäkerhetsarbete och kvalitetsarbete som bedrivits inom förvaltningen under 
2018 utifrån Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 och Svensk författningssamling SOSFS 2011:9 
för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  
 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patientsäkerhetsberättelse. 
Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och tydligt för alla redovisa strategier, mål och 
resultat av arbetet med att förbättra patientsäkerheten.  
 
Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur arbetet 
med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har bedrivits i verksamhetens 
olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 
kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssy-
stem för patientsäkerhet. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år. 
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Övergripande mål och strategier 
SFS 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 
 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningens mål under 2018 har varit att förbättra samverkan, öka 
medskapande och delaktighet samt att arbeta för ökad digitalisering.  
 
Kvalitetsarbetet utgår från definitionen av begreppet kvalitet som innebär att verksamheterna ge-
nom att uppfylla krav enligt lag, föreskrift eller på annat sätt beslut som meddelats med stöd av 
föreskrifter uppnår kvalitet. Denna definition är central i kvalitetsarbete och är också den definit-
ion man enats om i Borås Stad.  Kvalitet handlar alltså inte om en gradering av högre eller lägre 
kvalitet utan om att uppnå lagkrav.  
  

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
 
Nämnd 
Nämnden är vårdgivare och ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvali-
tetsarbete och ytterst för verksamhetens kvalitet. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att innehållet i ledningssystemet är ändamåls-
enligt och för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Förvaltningschefen ansvarar också för 
att det tydligt framgår hur roller och ansvar fördelas i ledningssystemet. 
 
Verksamhetschef enligt HSL 
Ledningen inom hälso- och sjukvård ska enligt lag vara organiserad så att det säkerställs hög pati-
entsäkerhet och god kvalitet. I varje nämnd ska det beslutas vem som har det samlade ansvaret 
för hälso- och sjukvårdsverksamheten och är ansvarig verksamhetschef enligt HSL. 
 
Verksamhetschef/Enhetschef 
Enhetschef ansvarar för inom sitt verksamhetsområde att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet. De ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och för-
bättra verksamheten samt dokumentera kvalitetsarbetet. 
 
Medarbetarna 
All personal ska vara delaktig i kvalitetsarbetet och på enhetsnivå kan arbetsplatsträffar vara fo-
rum för kvalitetsfrågor. 
 
Chef för kvalitets- och utvecklingsfunktioner 
Chefer för kvalitet- och utvecklingsenheter har ansvar för att samordna och organisera kvalitets-
arbetet inom förvaltningen. 
 
MAS/MAR  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig rehabilitering arbetar övergripande 
med hälso- och sjukvårdsfrågor i Borås Stad. Ansvaret är lagstyrt för att patienterna ska få en sä-
ker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde. I 
uppdraget ingår kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdens processer, rutiner samt uppföljning 
och utvärdering av patientsäkerhet och vårdkvalitet. MAS och MAR utreder och anmäler ären-
den.  
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SAS  
Socialt ansvarig samordnare har till uppgift att utveckla, säkra och följa upp delar av det systema-
tiska kvalitetsarbetet samt utöva tillsyn över verksamheter. SAS ska utforma, revidera eller initiera 
rutiner och system, bedriva omvärlds- och lagkravsbevakning. SAS ska också utreda Lex-Sarah 
rapporter enligt SOSFS 2011:5 samt redovisa resultat av utredningar och tillsyn för ansvariga 
nämnder.  
 

Struktur för uppföljning/utvärdering  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 
För att få en tydlig struktur över uppföljning och utvärdering utgår verksamheten från den grund-
tanke som visas i processkartan för egenkontroll nedan. 
 
Uppföljning och utvärdering utgår i huvudsak ifrån verksamhetsplan, resultat från egenkontroll, 
verksamhetsbesök från MAS/MAR/SAS, inkomna synpunkter, rapporterade avvikelser samt Lex 
Maria och Lex Sarah. 
 
 

 
 

Hur patientsäkerhets- och kvalitetsarbete har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 
 
I enlighet med SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 ska varje vårdgivare beskriva hur patientsäkerhets-
arbetet har bedrivits under föregående kalenderår i en patientsäkerhetsberättelse. Där ska framgå 
vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts. 

I SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ framgår att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst ansvarar för 
att upprätta ett ledningssystem, som ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet.  
 
MAS och MAR har det övergripande ansvaret för patientsäkerheten. Hälso- och sjukvårdsinsatser 
tjänsteköps av Sociala omsorgsförvaltningen. Detta innebär att utvecklingsarbete och förbätt-
ringsarbete för legitimerad personal sker i Sociala omsorgsförvaltningen. Nationella riktlinjer ger 
en vägledning för hälso- och sjukvårdsfrågor inom flera områden och diagnoser.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetade under 2017 med att ta fram ett kvalitetslednings-
system i enlighet med SOSFS 2011:9. Detta arbete har fortsatt under 2018. Kvalitet- och utveckl-
ingsenheten arbetade under året med att identifiera områden inom kvalitetsområdet att arbeta vi-
dare med, hitta strategier för att bli effektiva. En översyn av kartlagda processer påbörjades av 
verksamhetsutvecklare 2018 där det kunde konstateras att användningen av det datasystem; Ca-
nea som visualiserar processer och där också tillhörande rutiner finns hade väldigt olika frekvens 
vad gällde användningen. Vidare har konstaterats att förvaltning och utveckling av processer varit 
förknippat med svårigheter då det inte funnits tydliga processledare eller processägare. Arbetet 
med att utveckla det processorienterade arbetet och med att utveckla befintliga processer initiera-
des 2018 och kommer vara fortsatt pågående.   
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Förvaltningen påbörjade under 2017 ett arbete med att forma strukturer för det fortsatta kvali-
tetsarbetet. Ett led i det arbetet var att redovisa flertalet av de resultat som ingår i aktuell kvalitets-
berättelse vid ledningens genomgång 2018, med syfte att utveckla arbetet kring kvalitetsfrågor 
samt fortsatt dialog. Detta arbete har fortsatt och kvalitetsarbetet under 2018 har sammanfattats 
och diskuterat i samband med ledningens genomgång 2019.   
 
Flertalet lex Sarah-rapporter utreddes under året. 
 

Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 
 
MAS/MAR har i samband med verksamhetstillsyner, utredningar och avvikelser kontinuerligt 
granskat journaler. Vårdinventering av hälso- och sjukvårdsinsatser har genomförts.  
 
För att säkra den egna kvaliteten har IFO-nämnden i Borås Stad under det gångna året bland an-
nat jämfört egna resultat med nationella resultat. Det har bland annat gällt för den Nationella bru-
karundersökningen för IFO, Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet. Nämnden 
har även granskat kvaliteten genom lokala brukarundersökningar och sammanställning av ej verk-
ställda gynnande beslut. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyner av 
verksamheter samt av handläggning i ett antal individärenden. Utöver det har det i viss utsträck-
ning skett granskning av dokumentation och genomförandeplaner. 
 

Samverkan för trygg och säker vård och omsorg 
Samverkan med externa aktörer 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 
 
Samverkan mellan VGR och kommunerna i regionen regleras i hälso- och sjukvårdvårdsavtalet. Del-
regional styrning sker via Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Det finns även lokala överenskommel-
ser till exempel mellan kommunen och primärvården. 
 
Under 2018 har det förts dialog kring arbetet med Ungdomsmottagningen inom landstinget där Borås 
Stad genom individ- och familjeomsorgen är medfinansiär. Dialogen har handlat såväl om finansie-
ring som de olika huvudmännens deltagande organisatoriskt.  
 
Inom ramarna för närvårdssamverkan har en tvisterutin när det gäller ansvar vid placering utanför 
hemmet av personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk (Hem för vård 
och boende, familjehem och hem för viss annan heldygnsvård) arbetats fram. Respektive huvudmans 
och parts ansvar för de vård- och stödinsatser som ges samt kostnadsansvar är centrala.  
 
Under 2018 har frågan kring en Mini Maria mottagning fortskridit, ett förberedande arbete har skett i 
Närvårdsamverkan Södra Älvsborg på uppdrag av Delregionalt Politiskt Samråd (DPS), och södra 
hälso- och sjukvårdsnämnden har bidragit med medel för finansiering av ett projekt med syfte att 

starta upp en integrerad en mottagning. Projektets övergripande syfte är att ta fram ett konkret för-
slag på hur en öppenvårdsmottagning av typen Mini-Maria kan organiseras och bedrivas i sam-
verkansområdet Södra Älvsborg. Det övergripande målet har varit och är fortsatt att en integrerad 
mottagning skall starta upp under 2019 eller under 2020. 

 
 
 
 



 

 
 

7 
 

Samverkan mellan interna aktörer 
 
Intern samverkan regleras i olika rutiner. Exempel på sådana rutiner är 
 

 Teammöten 

 Kontakt med legitimerad personal för omvårdnadspersonal 

 Sjuksköterskeinsatser hela dygnet, samordning och ansvar  

 Rutin för brukare/patient som tillfälligt vistas utanför egen verksamhet 

 Rutin informationsöverföring och klargörande av hälso- och sjukvårdsansvar för personer 
inom funktionshinderverksamheten och psykiatrin 

 
Samverkan med patienter, brukare, klienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
 
Samverkan innebär att den enskilde ska beredas möjlighet till delaktighet i och inflytande över sin 
vårdplanering, genomförandeplan och uppföljning av avvikelser samt möjlighet att bli hörd vid 
utredning av Lex Maria och Lex Sarah. 
 
Arbetet med den nationella brukarundersökningen 2018 har som mål att undersöka bl. a hur kli-
enter upplever den egna delaktigheten och inflytandet. Detta är också starkt kopplat till lagkrav då 
socialtjänstlagen också är tydlig när det gäller den enskildes rätt att påverka det enskilda ärendet. 
Planeringen för de lokala brukarenkäterna som pågått under 2018 och påbörjas under 2019 är ett 
ytterligare sätt att fånga upp klienternas uppfattning.   
 

Riskanalys 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 
 
Verksamheten bedömer fortlöpande om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som 
kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska verksamheten 
 

 Uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar, och 

 Bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av händelsen. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden genomför årligen en övergripande riskanalys som ligger till 
grund för intern kontrollplan. Risker identifieras och värderas utifrån hur sannolikt det är att fel 
uppstår samt vilka ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser ett sådant fel kan få. Ris-
kens storlek fastställs genom en riskmatris för att bestämma ett numeriskt värde på riskens stor-
lek.  
 
När en risk uppfattas som stor identifieras bakomliggande faktorer och en handlingsplan tas 
fram. Riskanalyser görs såväl på förvaltningsövergripande nivå som på enhetsnivå.  
 
I samband med ledningens genomgång har frågan kring att utveckla arbetet med framåtblickande 
riskanalyser lyfts.  
  



 

 
 

8 
 

Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
 
Förvaltningen har kontinuerligt jobbat med informationssäkerheten, dels på en förvaltningsnivå 
genom att fortsätta klassificeringarna/identifieringen av eventuella säkerhetsbrister samt åtgärder 
i samtliga system som används av förvaltningen men också på en central nivå i Borås Stad. Detta 
med hjälp av ett större nätverk mellan förvaltningarna i Borås stad och närliggande kommuner. 
 
Ett arbete har påbörjats för att hantera behörigheterna i alla våra system på ett bättre sätt då det 
finns vissa brister vid exempelvis byte av arbetsplats och/eller förvaltning. En utbildning gällande 
informationssäkerhet har tagits fram i Borås Stad och kommer genomföras under 2019. Detta för 
att öka kunskapen om informationssäkerhet och ge personalen möjlighet att hantera sitt arbete på 
bästa sätt. 
 
Under året har riskanalys genomfört inför upphandling av nya system digitala signeringslisor 
inom vården.  
 
Anpassning av hanteringen av personuppgifter har skärpts och förbättrats utifrån en anpassning 
till krav i dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation). 
 
Loggning och loggranskning av åtkomsten till patientuppgifter i vårdsystemen sker regelbundet 
Slumpmässigt utvalda aktiva användare kontrolleras utifrån åtkomst till patientuppgifter. 
 

Avvikelser, synpunkter och klagomål 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 3-8 § 
 
Förvaltningen arbetar enligt Borås Stads rutiner för synpunktshantering samt avvikelsehantering 
enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), förvaltningen har idag inte ett system för avvikelser enligt 
Socialtjänstlagen (SoL), ett arbete pågår inom det sociala klustret för att skapa ett sammanhållet 
system för detta inom klustret.  
 
Varje enskild avvikelse/synpunkt utreds och följs upp av ansvarig chef. Avvikelser/synpunkter 
följs också kontinuerligt upp på olika nivåer i organisationen. Till exempel på områdesledningar, 
arbetsplatsträffar samt av MAS/MAR/SAS i syfte att lära av varandra och att förhindra att lik-
nande händelser inträffar på nytt. Rapporterade avvikelser/synpunkter sammanställs och analyse-
ras en gång i halvåret. Med utgångspunkt från analysen identifierar verksamheterna riskområden 
och handlingsplaner upprättas. 
 

Lex Maria  
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

 

Vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vård-

skada till IVO. Händelserna utreds av MAS/MAR som också bedömer om en anmälan ska göras. 

IVO säkerställer att utredningen är fullständig och att de eventuella åtgärder och förändringar i 

verksamheten som vårdgivaren vidtagit är adekvata. 
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Lex Sarah 
14 kap. 3-6 §§ SoL, SOSFS 2011:5 
 
Var och en som är verksam inom berörda verksamheter utifrån SoL och LSS omfattas av skyldig-
heten att rapportera händelse som orsakar risk för missförhållande eller missförhållande enligt 
gällande lagstiftning. Dessa händelser utreds av SAS som föreslår åtgärder som bör tas fram för 
att säkerställa att missförhållandet inte kan hända igen.  
 

Resultat och analys 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 
 

Egenkontroll 
 
Nationella brukarenkäten IFO 
Under hösten 2018 deltog Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) och försörjningsen-
heten på Arbetslivsförvaltningen (ALF) i Borås Stad för andra gången i den Nationella brukarun-
dersökningen för IFO. Bakom undersökningen står Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Syftet med undersökningen är i första 
hand att resultaten skall bidra till verksamhetsutveckling och bättre kvalitet för våra bru-
kare. 
 
Undersökningen vände sig till personer som haft kontakt med myndighetsutövning och som var 
vårdnadshavare, ungdom 13 år eller äldre inom social barn- och ungdomsvård (i denna grupp 
ingick enheten unga vuxna med målgrupp avseende ålder mellan 18 och 25 år), ensamkommande 
ungdom 13 år eller äldre. aktuell inom försörjningsenheten, vuxen aktuella inom missbruks- och 
beroendevård. I Borås Stad var det den socialsekreterare som personen haft kontakt med som de-
lade ut enkäten. Undersökningen omfattade inte familjerätten. 
 
Svarsfrekvens 
Resultaten som presenteras i databasen kolada visar på ett relativt stort antal svarande individer 
inom Borås Stad. Det är dock så att den största delen av antalet svarande utgörs av klienter inom 
arbetslivsförvaltningens försörjningsenhet.  
 
När det gäller resultaten för IFO (exklusive försörjningsstöd) framkommer en låg svarsfrekvens 
och ett lågt antal individer som besvarat enkäten. Detta innebär stora svårigheter när det gäller att 
använda resultatet för utveckling av verksamhet.  
 
När det gäller svarsfrekvens inom IFO (ej försörjningsstöd) så ligger detta totalt sett på 23 %. 
Antal klienter är nästan lika många 2018 som 2017 men undersökningen 2017 hade en svarsfre-
kvens på 49 %. 
 
Om man tittar på enhetsnivå när det gäller 2018 års undersökning så ligger resultaten på en svars-
frekvens från 42 % (målgruppen ensamkommande) till 16 % (ungdomar mellan 13 och 18 år). 
Övriga målgrupper/enheter har svarsfrekvenser däremellan. 
 
I undersökningen kan också konstateras ett stort externt bortfall, dvs. de i målgruppen som av 
någon anledning ej fick svara på enkäten. Uppgivna anledningar handlar om skilda saker som att 
klienten ”ej var i skick”, ”psykisk ohälsa”, ”ansökningsmöte”, ”ej lämpligt” och ”glömde”.  
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Resultat 
Resultat redovisas utifrån hur stor andel av de svarande som avgav ett positivt svarsalternativ på 
den aktuella frågan, detta sätt att tolka resultat görs på nationell nivå. Med positiva svarsalternativ 
menas exempelvis ”mycket lätt”, ”ganska lätt” eller ”mycket nöjd”, ”ganska nöjd” eller ”Ja.  
 
Nationellt sett finns det några kommuner som utifrån vissa parametrar, framtagna av Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), som är jämförbara med Borås Stad. Här finns alltså en möjlighet 
att ”mäta” sig mot andra jämförbara kommuner. Utifrån de låga svarsfrekvenser vi har för 2018 
så väljer vi att inte presentera dessa jämförelser. Dock gör vi jämförelser med Riket inom de om-
råden där målgruppen överensstämmer.  
 
De resultat som presenteras bör naturligtvis ses mot bakgrund av den nämnda problematiken 
med låg svarsfrekvens.  
 
Barn- och ungdomsvård (inkl. unga vuxna) 
När det gäller åldersgruppen 13-25 år så är resultaten jämförbara med riket i stort och på ett par 
frågor uppnås resultat på 100 % nöjdhet. Lägst resultat är på frågan kring möjlighet att påverka 
typ av hjälp.  
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Missbruk – Vuxen 26år och uppåt 
Resultatet för området missbruk (26 år och uppåt) ligger mycket högt avseende nöjdhet. I övrigt i 
nivå med resultat i riket. 
 

 
 
 
BoU – Ensamkommande 
När det gäller ensamkommande så är resultatet på många frågor i nivå med riket. Utmärkande är 
dock resultatet på frågan om man upplever förståelse för sin situation där resultatet är klart under 
resultatet för riket i stort. 
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BoU – Vårdnadshavare 
När det gäller vårdnadshavare som besvarat enkäten kan konstateras att lägst resultat är på frågan 
om hur mycket man kan påverka vilken typ av hjälp man får. Samtidigt ligger resultaten kring för-
ändrad situation efter kontakt med socialtjänsten på en nivå som är betydligt högre än riket i 
stort.  
 

 
 

Barn och unga Myndighet 
Då barn och unga myndighet och unga vuxna slagits ihop i den nationella databasen kolada så re-
dovisas här resultat för de olika grupperingarna. Barn och unga myndighet har målgruppen från 
13-18 år i undersökningen. Jämförelse med riket i stort är inte möjligt. Resultaten är på flera frå-
gor mycket höga men hänger också ihop med den låga svarsfrekvensen och det låga antalet indi-
vider som besvarat undersökningens frågor. 
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Unga Vuxna 18-25 
Enheten unga vuxna har mycket höga resultat på flera frågor i undersökningen. Det är dock 
också förknippat med en problematik utifrån svarsfrekvens samt antal individer som besvarat en-
käten.  
 

 
 
 
Öppna jämförelser 
Nämnden deltar årligen i öppna jämförelser via socialstyrelsens datainsamling. Individ- och famil-
jeomsorgsnämnden använder i liten utsträckning standardiserade bedömningsinstrument. Vuxen-
verksamheten använder sig av ASI (Addiction Severity Index) vid missbruksproblematik men i 
övrigt används bedömningsinstrument inte mer än av vissa handläggare vid några tillfällen. Verk-
samheten för Barn och unga kommer att särskilt gå igenom olika standardiserade bedömningsin-
strument under 2019 för att utifrån denna genomgång ta ställning till vad som ska användas fram-
över. Nämnden har i likhet med övriga nämnder i sociala klustret uppmärksammats att det saknas 
reviderade och aktuella samverkansrutiner mellan olika förvaltningar internt i Borås stad. Ett ar-
bete har påbörjats under 2018 och flera rutiner har reviderats och tagits fram. Endast i mycket 
liten omfattning har någon form av systematisk uppföljning bedrivits. Under 2018 har IFO Barn 
och unga påbörjat ett arbete för att med stöd av variabler som registreras i barnavårdsutredning-
arna göra en systematisk uppföljning som även ska bidra till att utveckla verksamheten. Systema-
tisk statistik utifrån kön har tagits fram för att påbörja en analys. I övrigt finns det ett behov av 
att stegvis utveckla en systematisk uppföljning. Det har saknats en samlad kompetensutvecklings-
plan för medarbetarna vilken tagits fram under hösten 2018 och kommer att göras färdig våren 
2019. 
 
KKiK (Kommunens kvalitet i Korthet) 
Borås stad deltar sedan flera år i kvalitetsjämförelsen KKiK. Här jämförs ett antal olika nyckeltal 
för olika delar av en kommuns verksamhet. Endast ett fåtal områden berör Individ- och familje-
omsorgsnämndens verksamheter. Två viktiga så kallade utvecklingsnyckeltal är utredningstid och 
andelen som inte återaktualiseras inom ett år efter en avslutad insats.  
 
Medeltalet för utredningstiden för vuxna är 60 dagar. Det skiljer här mellan män och kvinnor. 
Medel för män är 58 dagar och medel för kvinnor är 68. För barn och ungdomar är medlet för 
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utredningstid 85. Här skiljer det mindre mellan flickor och pojkar. 83 för flickor och 89 för 
flickor. Antalet vuxna män respektive pojkar är fler än kvinnor/flickor. Utredningstiden är i stort 
konstant över tid. Under de senaste åren har den varit 2 månader för vuxna och 3 månader för 
barn och unga i genomsnitt. 
 
När det gäller de ”ej återaktualiserade” så är medlet för vuxna 74 %. Här skiljer det sig även mel-
lan män och kvinnor. Medlet för män är 76 % och för kvinnor 67 %. Det återstår att närmare 
analysera orsaken till denna skillnad. En möjlig förklaring som lyfts är att kvinnor söker hjälp/ak-
tualiseras föst när behoven är mer omfattande. En hypotes som inte är närmare testad. För barn 
och unga är medeltalet 96 % (pojkar 98 % och flickor 92 %). 
 
Granskning av vårdplaner och genomförandeplaner 
På initiativ från IVO genomfördes 2018 egenkontroll av verksamhetsutvecklare inom kvalitet- 
och utvecklingsenheten. Egenkontrollen omfattades huvudsakligen av egengranskning av doku-
mentation av vårdens innehåll. Utgångspunkten för egengranskningen var den granskningsmall 
som finns framtagen av IVO och som ofta används i deras tillsynsbesök i kommunerna.  Tio 
ärenden granskades utifrån genomförandet av vårdplaner, genomförandeplaner, uppföljning samt 
om uppdraget framgick i vårdplanen. En liknande granskning genomfördes för ett av nämndens 
boende för ensamkommande. Det gick av dokumentationen att utläsa vilka uppdrag myndighet 
har, uppdraget i vårdplanen och vilket mål som fanns. Dokumentationen kring detta behöver 
dock utvecklas och göras mer tydlig inte minst beträffande mål som uttrycks i vårdplanenen och 
uppföljning av dessa. Detta har föranlett att genomförandeplaner och vårdplaner kommer att föl-
jas även i egenkontrollplanen för 2019 samt eventuellt bli föremål för utbildningsinsatser. 
 

Riskanalys 
 
I 2018 års riskanalys på förvaltningsövergripande nivå identifierades totalt 20 risker varav 12 skat-
tades som stora. De risker som identifierades som stora fördes över till den interna kontrollpla-
nen för 2018, dessa framgår av tabellen nedan.  
 

Område Riskbild 

Ledningssystem för kvalitet Risk för att brukare/klienter inte får rätt insats och stöd 

Upphandling Risk för otillräcklig kompetens kring upphandling och direktupphandling som le-
der till ofördelaktiga avtal 

Representation Risk att riktlinjer för representation inte följs 

Statsbidrag/ersättningar Risk att inte samtliga statsbidrag eller ersättningar söks 

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

Introduktion Risk för att det inte sker en bra introduktion 

Hot - och våld Risk för hot- och våld inom det sociala arbetet 

Rekrytering Familjehem Risk att inte kunna rekrytera och behålla familjehem 

Vuxen Delaktighet/medskap-
ande 

Risk att inte klienter är medskapande och delaktiga i utformandet av insatser 

Medskapande/delaktighet BoU Risk för att brukarna inte är delaktiga/medskapande i utredning och eller ge-
nomförande 

Tid för möten med brukare/klien-
ter 

Risk att det blir för lite tid för att möta brukare 
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Utöver riskanalys av redovisad karaktär på övergripande nivå har det också genomförts risk- och 
konsekvensanalyser utifrån organisatoriska förändringar. Totalt har det genomförts nio risk- och 
konsekvensanalyser av denna karaktär. Dessa har bland annat handlat om förändringar av verk-
samheter, avveckling av verksamhet och införande av chef i beredskap.  
 
När det gäller riskanalyser generellt har frågan kring om det går att utveckla arbetet med framåt-
blickande riskanalyser i samband med ledningens genomgång.  

 
Uppföljning av intern kontrollplan 
Situationen när det gäller personalförsörjningen har förändrats mycket positivt under året. Nya 
familjehem har rekryterats. Förstärkt familjehemsvård har inneburit att familjehemssekreterarna 
haft utrymme att utöka utbudet av stöd. Dessa områden kommer även framöver att behöva föl-
jas.  

Uppföljningen av ledningssystemet för kvalitet avseende den interna kontrollplanen tog särskilt 
fokus på de rutiner som verksamheten har för att trygga en god vård och omsorg samt följsam-
heten till dessa rutiner.  

Utifrån uppföljning av Lex Sarah-rapportering konstateras i uppföljningen att rapportering funge-
rar och att risker för missförhållanden utreds samt att utvecklingsbehov i rutinerna identifieras. 

 
Avvikelser, synpunkter och klagomål 
 

Nämnden har under 2018 inte haft ett strukturerat system för rapportering av individavvikelser 
enligt SoL, utredning av dessa och systematisk uppföljning avseende avvikelser. Arbetet med att 
inom det sociala klustret ta fram ett sätt att rapportera och omhänderta avvikelser har pågått un-
der 2018 och planeras testas samt implementeras under 2019.  

Antalet HSL-avvikelser under 2018 är 33 stycken vilket är en minskning från 2017 då antalet var 
44. Av de 33 avvikelser för 2018 handlar 15 om läkemedel och 13 om fall, resterande handlar om 
dokumentation, HSL-insats, informationsöverföring och delegerad HSL-insats.  Vårdinventering 
gör gällande att 34 klienter inom IFO omfattas av inventeringen. Av dessa finns 13 på boendet 
Badhusgatan och 21 på boendet kaptensgatan.  

Under 2018 genomfördes tre riskbedömningar avseende klienter inom IFO vilket är en förbätt-
ring jämfört med föregående år då inga riskbedömningar genomfördes.  

 
Nämnden har under 2018 fått in 41 synpunkter via synpunktshanteringssystemet Infracontrol. 
Ett stort antal synpunkter rör akutboendet på Badhusgatan och olika aspekter av detta boende. 
Dessa synpunkter har tagits med i en arbetsgrupp som sett över akutboendet. Utifrån arbetsgrup-
pen har förslag till förändringar tagits fram bl.a. öppethållande av akutboendet under sommaren.  

En framförd synpunkt kring felaktig information på nämndens hemsida resulterade i en omedel-
bar rättning. 
 
När det gäller de synpunkter som lämnats kring myndighet Barn och unga så har de främst rört 
pågående barnavårdsutredningar och synpunkter kring hur synpunktslämnaren blivit lyssnad till 
eller fått komma till tals i utredningen. Synpunkterna har återkopplats till arbetsledning och hand-
läggare i den specifika utredningen och även mer generellt föranlett verksamheten att påminna 
om att särskilt beakta dialog och information i utredningar.  
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Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Akutboende Badhusgatan 20 Sommarstängningen, rumsdelning, systemet för akutboendet 

Familjehemsenheten 2 Upplevelse av att inte helt bli lyssnad på 

Myndighet Barn och Unga 9 
Synpunkter kring vad som tagits med i barnavårdsutredning, opartiskhet i 
utredningen 

Social jour 1 Felaktig hänvisning till inte giltig e-postadress 

Boende ensamkommande 2 Tillgång till Wifi 

Familjerätt 1 Synpunkter kring bemötande i en adoptionsutredning 

Allmänt IFO 6 Frågor kring internetsidan+ fråga om möjlighet till soppkök i Borås 

Totalt för förvaltningen 41   

 

Lex Maria och lex Sarah 
 
Under 2018 har det ej varit aktuellt med Lex Maria-utredningar avseende klienter inom individ- 
och familjeomsorgen där nämnden är vårdgivare.  
 
2018 avslutades 19 lex Sarah-utredningar. Elva avsåg Barn och unga och åtta Vuxen. Tre utred-
ningar avslutades med bedömningen inget missförhållande, fem med bedömningen påtaglig risk 
för missförhållande, nio med bedömningen missförhållande och två med bedömningen allvarligt 
missförhållande. 
 
En utredning, som avslutades med bedömningen inget missförhållande, behandlade en händelse 
där en socialsekreterare hade skickat en LOB-anmälan till fel klient. En annan utredning med 
samma utgång behandlade en händelse där en personal av misstag hade öppnat ett brev som var 
ställt till en klient. Dessa händelser uppfyllde inte Socialstyrelsens definition av missförhållande. 
Händelserna bedömdes istället utgöra avvikelser. De hanterades därför på chefsnivå. 
 
Flera utredningar behandlade händelser där placeringar hade gjorts med hjälp av konsulentföre-
tag. En sådan utredning behandlade en placering av en vuxen klient. Denne hade genomgått slu-
ten rättspsykiatrisk vård och sedan placerats i ett familjehem med hjälp av ett konsulentföretag. 
Efter ett par års placering började klienten anklaga familjehemsvärdarna för grova övergrepp. Det 
blev ett sammanbrott i vården och klienten fick återintas till rättspsykiatrisk vårdinrättning. I ut-
redningen framkom inget som talade för att klienten hade utsatts för övergrepp. Omständighet-
erna pekade mot vanföreställningar eller att klienten ville flytta. Flera brister kunde konstateras i 
ärendet. Det hade inte inhämtats någon grundutredning av familjehemmet, socialsekreteraren 
hade inte gjort någon matchning och uppföljningen av placeringen var otillräcklig. Utredningen 
avslutades med bedömningen missförhållande. 
 
En annan utredning, som också behandlade placering med hjälp av konsulentföretag, avsåg ett 
barn med särskilda behov på grund av funktionshinder. Barnet hade placerats i ett familjehem 
med hjälp av ett konsulentföretag. Under lång tid fick barnet inte sina behov tillgodosedda av fa-
miljehemmet. Vidare hade familjehemmet inte skött samverkan med sjukvården, habiliteringen 
och skolan. Familjehemmet hade inte heller anpassat bostaden trots att det hade påtalats att det 
behövdes. Flera brister kunde konstateras i handläggningen. En grundutredning av familjehem-
met saknades, det hade inte gjorts någon matchning och uppföljningen av placeringen var otill-
räcklig. Utredningen avslutades med bedömningen allvarligt missförhållande. Anmälan gjordes till 
IVO som godkände utredningen. 
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En liknande utredning avsåg tre barn som hade placerats i ett jourhem med hjälp av ett konsu-
lentföretag. Ett av barnen utsattes sannolikt för sexuella övergrepp i jourhemmet. Placeringen av-
bröts efter en kortare tid då en annan kommun slog larm. Barnen flyttades hem till mamman. Ef-
ter hemkomsten uppvisade ett av barnen både fysiska och psykiska symptom på sexuella över-
grepp. Barnet berättade också om sexuella övergrepp i jourhemmet. Flera brister kunde konstate-
ras i handläggningen. Den största bristen var att verksamheten inte hade gjort en egen grundut-
redning av jourhemmet. Verksamheten hade istället förlitat sig på konsulentföretagets grundut-
redning. Denna var vilseledande på så sätt att avgörande information om jourhemsföräldrarna 
hade utelämnats. Utredningen avslutades med bedömningen allvarligt missförhållande. Anmälan 
gjordes till IVO som godkände utredningen. 
 
Mot denna bakgrund pågår ett omfattande åtgärdsarbete som tar sikte på placeringar med hjälp 
av konsulentföretag. Åtgärderna omfattar såväl Barn och unga som Vuxen. En stor del av åtgär-
derna handlar om att revidera befintliga rutiner. Grundtemat är att verksamheterna behöver bli 
mer aktiva. Verksamheterna kan inte passivt förlita sig på konsulentföretagen. Detta kommer sy-
nas i rutinerna för Barn och unga respektive Vuxen men på olika sätt. Förklaringen är främst att 
de har olika regelverk att följa. 
 
Övriga utredningar behandlade bland annat händelser som avsåg samverkan, kommunikation och 
skyddsbedömningar. Även dessa utredningar föranledde beslut om åtgärder. En stor del av åtgär-
derna är genomförda. Vissa åtgärder av något större omfattning är påbörjade men ännu inte helt 
genomförda. En sådan åtgärd är att det ska tas fram samverkansrutiner för olika verksamheter 
inom Barn och unga. Detta arbete samordnas av Kvalitet och utveckling. 
 
 

Verksamhet upphandlad enligt LOU eller LOV 
 
Badhusgatan 1B är ett boende för vuxna, 20 år och äldre, med psykisk ohälsa i kombination med 
missbruk. Verksamheten på Badhusgatan drivs för närvarande på entreprenad av den privata ak-
tören Nytida enligt LOU. Avtalet för Badhusgatan sträcker sig till och med 2020-10-31.  
 
Under avtalsperioden har en uppföljningsplan tagits fram för att följa upp det nuvarande avtalet. 
Uppföljning av verksamheten har påbörjats och sker löpande. Hittills har det inte framkommit 
något vid uppföljningsmöten, avstämningar eller kontakter med boendet som visar på missförhål-
landen eller avtalsbrott. Ytterligare uppföljning är dock nödvändig för att säkra verksamhetens 
kvalitet samt att Nytida följer sitt åtagande enligt förfrågningsunderlag och avtal. Några saker som 
framöver kan granskas är dokumentationen, genomförandeplanernas kvalitet samt brukarnas 
uppfattning om boendet. För att säkra det som överenskommits och för att kunna följa upp be-
slut som tagits kommer en rutin att upprätta för hur uppföljningsmöten, samverkansmöten och 
avstämningar ska dokumenteras. 
 
För IFOs egen del kan det för framtida uppföljningsarbete vara bra att upprätta en rutin för hur 
uppföljningsmöten, samverkansmöten och avstämningar ska dokumenteras. Detta för att säkra 
det som överenskommits och för att kunna följa upp beslut. I rutinen bör det även framgå hur 
IFO ska hantera situationer där Nytida inte följer upprättat avtal. 
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Uppföljning av andra externa utförare 
Nämnden placerar ett relativt stort antal barn i externt köpta familjehem och i Hem för vård och 
boenden(HVB) som drivs av externa aktörer. Även flera externa aktörer anlitas för öppenvårdsin-
satser. Nämnden följer upp den enskilda placeringen genom uppföljningsmöten och återrappor-
ter till det sociala utskottet. Även öppenvårdsplaceringar följs noga och uppföljningen dokument-
eras. Hittills har sällan individuppföljningar aggregerats och följts upp på ett samlat systematiskt 
sätt. Detta är svårt eftersom placeringarna skiljer sig åt och få placeringar sker i samma place-
ringsform eller i samma boende/insats. Nämnden kommer dock under 2019 att se över området 
systematisk uppföljning av placeringar och göra uppföljning inom vissa utvalda områden. Avtals-
uppföljningen har hittills begränsats till att följa ekonomisk stabilitet och företagsförändringar 
samt uppföljningar utifrån givna anledningar såsom risk för missförhållanden eller avvikelser i en-
skilda placeringar. Under 2018 har flera nya upphandlingar av ramavtal för HVB och konsulent-
stödda familjehem påbörjats och dessa kommer att slutföras under 2019. Utifrån dessa ramavtal 
kommer en avtalsuppföljningsplan att göras. 
 
Ej verkställda beslut 
Den 31 december 2018 var alla gynnande beslut för IFO Vuxen och IFO Unga Vuxna verk-
ställda. Verksamhetsområde Barn och unga hade vid det datumet nio icke verkställda beslut, där 
fem beslut handlade om kontaktfamilj, tre om kontaktperson och ett beslut gällande intern öp-
penvårdsinsats. I sex av fallen rörde det pojkar och i tre av fallen flickor.  
 
Antalet ej verkställda beslut minskade under de första två kvartalen för att sedan öka under det 
tredje kvartalet för att vid årets slut omfatta nio icke verkställda beslut, där fem av aktuella beslut 
var på väg att verkställas. 
Som lägst rapporterades det under det andra kvartalet, fyra ej verkställda beslut, till att sedan un-
der det tredje kvartalet öka till 18 ej verkställda beslut. Största orsaken till ökningen beror på in-
tern öppenvård. Ökningen beror troligtvis på att fler ärenden går till intern öppenvård samt att de 
månader som rapporterades var under sommaren. Under denna period har den interna öppenvår-
den en lägre bemanning. Tre ej verkställda beslut gällande öppenvård rörde tre syskon som var 
familjehemsplacerade. I dessa fall hade man gjort bedömningen att umgänge med biologisk föräl-
der bör vara bättre fungerande innan öppenvårdsinsatser påbörjas. Andra anledningar till att be-
slut inte verkställts är att aktuella familjer inte kommit på bokade möten eller att man saknat 
lämpliga kontaktfamiljer alternativt att presumtiva kontaktfamiljer tackat nej till det aktuella upp-
draget. 
Vidare finns alltid mer eller mindre omfattande behov av matchning för att behov skall kunna till-
godoses genom insats. Vid samtliga rapporteringar uppgavs svårigheter avseende matchning i 
specifika ärenden utifrån särskilda behov hos den enskilde som orsak till att beslut ej kunnat verk-
ställas. Familjehemsenheten bedriver ett intensivt arbete när det gäller att leta efter lämpliga kon-
taktfamiljer och kontinuerlig dialog förs med de enskilda/de aktuella familjerna från förvaltning-
ens sida. 
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IVOs tillsyner av verksamheter 
Under 2018 har IVO i enlighet med 3 kap 19 § SOF (socialtjänstförordningen) genomfört tillsyn 
vid HVB och stödboende inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. De genomförda in-
spektionerna har resulterat i att man inte funnit några anmärkningar inom verksamheterna.  
 
Under 2018 har IVO genomfört om omfattande granskning av handläggningen inom IFO barn 
och unga. Bakgrunden till denna granskning handlade om fyra inkomna anmälningar till IVO av-
seende individärenden. I den fortsatta tillsynen granskade IVO, förutom nämnda fyra ärenden, 
två ärenden inom barn och unga, tre Lex Sarah-rapporter samt två familjehemsakter. Tillsynsä-
rendet var således mycket omfattande och tillsyn på plats i Borås genomfördes i april 2018. I be-
slut daterat 2018-07-19 konstaterade IVO att det fanns brister avseende hantering av anmäl-
ningar, ansökningar, utredningar av familjehem, verkställande av beslutade insatser, hantering av 
umgängesbegränsning, dokumentation i ärenden och vård- och genomförandeplaners upprät-
tande.  
 
Förvaltningen redogjorde i svar till IVO i september 2018 med omfattande åtgärder avseende de 
brister som IVO funnit. När det gäller hantering av anmälningar och ansökningar tas bl a upp att 
en mottagningsgrupp var på väg att startas upp inom IFO barn och unga, vidare att denna grupp 
var tänkt att ha en särskild kompetens utifrån mottagande av ärenden och således när det kom-
mer till förhandsbedömningar och skyddsbedömningar. 
 
Utbildningsdagar i socialjuridik genomförs kontinuerligt för ny personal, målsättningen är att 
dessa tillfällen skall utökas på sikt.  
 
Sociala jouren har under 2018 genomgått utbildning kring akuta bedömningar och uppföljning av 
denna är planerad 2019.   
 
I april 2018 genomfördes utbildning i handläggning och dokumentation för samtliga socialsekre-
terare inom barn och unga. Vissa socialsekreterare har också genomgått BBIC-utbildning inriktad 
på risk och skydd.  
 
Vidare har Boråsregionen slutit ett avtal med Göteborgsregionen gällande deltagande i Yrkesre-
san, vilket är en satsning på kompetens för personal inom barn och unga myndighet, detta har på-
börjats hösten 2018.  
 
Ett omfattande rutinarbete har påbörjats inom familjehemsenheten för att säkerställa kvalitet (att 
uppfylla lagkrav).  
 
Under 2018 har det genom överföring av barnsekreterare till familjehemshemsgruppen skapats en 
mer sammanhållen familjehemsvård.  
 
Under 2018 har också genomförts utbildning avseende nya förvaltningslagen för chefer, metod-
handledare och verksamhetsutvecklare. 
 
Det planeras för en gemensam utbildning avseende vårdplaner och genomförandeplaner under 
2019 för både myndighet och verkställighet. Detta med utgångspunkt i genomförd tillsyn samt 
resultat av egenkontrollplanen.  
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När det gäller nya socialsekreterare inom barn- och unga kommer läroutredningar enligt BBIC bli 
en del av introduktionen.  
 
En gedigen plan för egenkontroll har framarbetats för 2019 som tar sikte på att granska/följa upp 
de brister IVO uppmärksammat, detta kommer också innebära ett sätt att mäta effekt av genom-
förda satsningar.  
 

Mål och aktiviteter för kommande år 
 
Målen för det fortsatta arbetet inom individ- och familjeomsorgsnämnden ur ett kvalitetsperspek-
tiv handlar till stora delar om att uppnå lagkrav avseende handläggning och att utveckla kvalitet- 
och ledningssystemet.  
 
Aktiveter under kommande år är att: 
 
- Genomföra en fördjupad analys av den nationella brukarundersökningen samt noggrant följa 

utfall av och analyser de lokala brukarundersökningarna 2019. Detta för att få ett underlag 
kring hur det fortsatta arbetet med brukarundersökningar skall genomföras.  

- Att aktivt arbeta med den egenkontrollplan som upprättats. Vilket dels innebär en uppfölj-
ning av genomförda satsningar och dels kan leda till ytterligare aktiviteter. 

- Fortsatt arbete med rutiner utifrån tillsyn/egenkontroll. 
- Fortsatt arbete med utbildning/kompetensutveckling utifrån tillsyn/egenkontroll.  
- Att det processorienterade arbetet fortgår och utvecklas.   
- Att förtydliga ansvar för processer och delar av processer.  
- Fortsatt utveckling av arbete inom ramarna för närvårdssamverkan 
- Dialog i förvaltningsledning gällande möjligheter att utveckla arbetet med framåtblickande 

riskanalyser. 
- Införande av system för rapportering, utredning och analys av avvikelser.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna-Lena Sellergren  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-19  
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00029 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Förslag till revidering av nämndens 

reglemente och det gemensamma reglementet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att tillstyrka Förslag till revidering av nämndens reglemente och det 

gemensamma reglementet med förbehåll att skrivningen kan utvecklas och 

göras tydligare vad gäller Individ- och familjeomsorgsnämnden.               

Ärendet i sin helhet 

Skrivningen gällande reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden med 

hänvisning till vad som skrivs i lagstiftning är knapphändig och otydlig. Det är 

ett ovanligt sätt att skriva reglemente på och lämnar öppet för tolkningar av 

innehåll och vad gäller gränser för andra nämnders verksamhet.               

Samverkan 

Ärendet har 2019-03-07 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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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-02-01 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00768 1.2.2.2 

  

 

 

Remiss: Översyn av samtliga nämndreglementen i 

samband med ny mandatperiod 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Kulturnämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Sociala omsorgsnämnden  

7. Överförmyndarnämnden 

8. Vård- och äldrenämnden 

9. Lokalförsörjningsnämnden 

10. Miljö- och konsumentnämnden 

11. Samhällsbyggnadsnämnden 

12. Servicenämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Grundskolenämnden 

15. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

16. Stadsrevisionen 

17. Valnämnden 

Översänder remiss - förslag till revidering av nämndens reglemente och det 

gemensamma reglementet för hantering i nämnden. 

Stadsledningskansliet har sedan tidigare fått in förvaltningarnas synpunkter vilka 

har beaktats i förslagen till reglementen. Alla ändringar som gjorts finns 

motiverade i förslagen till nämnden. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Om det finns en ändring som förvaltningen önskat se men inte finns med i 

förslaget och har frågor kring detta är ni välkomna att höra av er till Kristina 

Sköld. 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-03-29. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både 

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

 Ange diarienummer KS 2018-00768 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens 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 beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Kristina Sköld 
Organisationsutredare 
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 
 
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), 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.  
 
Nämndens 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.  
 

Stycket under rubriken ”Nämnderna i den kommunala organisationen” är nytt och motsvarar 
den skrivelse som finns med i det gemensamma ägardirektivet under rubriken bolagen i den 
kommunala organisationen. Innehållet sätter fokus på nämndernas del i det gemensamma 
ansvaret för staden och för Borås Stads helhetsperspektiv. 
 

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 
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respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde. Istället för att beskriva ansvaret i respektive nämnds reglemente tas 
bestämmelsen in i det gemensamma reglementet. 
 

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. 
 

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. 
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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. 
 
 

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.  Uppgiften motsvarar det ansvar som de kommunala bolagen 
har i det gemensamma ägardirektivet.  

 

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  
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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 
 

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. 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
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. 

 

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. 
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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- 
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. 
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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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Översänder ”Remiss- Förslag till revidering av nämndens reglemente och det gemensamma 
reglementet.” 
 
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-03-29. Remissvaren 
skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både word- och pdf-format och med 
filnamn som innehåller remissinstansens namn. 
 
Ange diarienummer KS 2018-00768 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-
postmeddelandet.  
 
Enligt uppdrag 
 
Med vänliga hälsningar 
Anna Enochsson 
Juridik- och valkoordinator 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Stadsledningskansliet - Sekretariatet 
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Mobil: 0768 887055 
Webbplats: boras.se/klartjagskarösta 

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information 
om hur Borås Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
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Reglemente för Borås Stads Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
Antaget av Kommunfullmäktige den 17 mars 2016. 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
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-XX-XX 
 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller 

bestämmelserna i detta reglemente. 

§ 1 Huvudarbetsuppgifter 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 annan nämnd eller annan uppgift enligt Socialtjänstlagen som 
Kommunfullmäktige har beslutat ska åvila annan nämnd. Andra nämnder har uppdrag enligt 
Socialtjänstlagen, tillägg för att förtydliga. 
 
Individ och familjeomsorgsnämnden utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården 
inom sitt område. 
 

§ 2 Speciella arbetsuppgifter 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. 
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Remiss Uppföljning på Program för ett integrerat 

samhälle 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända svaret till 

Arbetslivsnämnden på uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle.        

Sammanfattning  

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret att följa upp programmet för 

ett integrerat samhälle. Ett antal frågor under tre områden Arbete, Trygghet och 

Folkhälsa, har skickats till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Nämnden har 

ett särskilt uppdrag och ansvar kring ensamkommande, även för andra 

nyanlända görs aktiviteter som syftar till att uppnå ökad integration.  

Nämndens svar i sin helhet skickas till Arbetslivsnämnden.              

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 

Arbetet med dessa frågor utgår från Program för ett integrerat samhälle, som 

fastställdes i kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. Program 

för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås 

Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser. 

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 

nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 

utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2018 kommer att ligga på 

fyra av programmets sju programområden. Förutom Arbete och Boende, som 

har funnits med sedan pm:et började skickas ut, kommer även områdena 

Trygghet och Folkhälsa lyftas fram.  

För Individ- och familjeomsorgsnämndens del rör det  uppföljning inom de tre 

följande områden Arbete, Trygghet och Folkhälsa.  Borås Stad ska vara ett 

föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund och uppföljningen 

handlar om praktikplatser för personer som är födda i andra länder samt vad 

som görs för arbete för att underlätta anställningar för dessa grupper.  

Arbete 

Fråga 1: På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra 

myndigheter och näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer ut i 

praktik? 
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Svar: Inom Individ- och familjeomsorgsnämnden finns samordningen av 

verksamhetsförlagda studier för socionomer. Kontakter finns kontakter med 

flera högskolor såsom Göteborgs universitet och Högskolan i Jönköping. 

Nämnden verkar för att ta emot studenter med olika bakgrund. Nämnden har 

under senaste åren tagit emot praktikanter med utländsk examen som ett led för 

dem att komma in i arbetslivet. 

Nämnden samverkar med Arbetslivsnämnden bl.a. avseende fadderverksamhet 

och feriearbete. En stor insats handlar om att stödja nyanlända till att söka 

feriearbeten/praktik och till kontakt med Försörjningsstödsenheten och Jobb 

Borås inom Arbetslivsförvaltningen.  

Inte minst är detta viktiga aktiviteter riktade gentemot ensamkommande och de 

som nyligen fått uppehållstillstånd och har kontakt med nämndens olika 

verksamheter. Försök till samverkan har skett med enskilda arbetsgivare för att 

på detta sätt ordna praktik till nyanlända, ensamkommande ungdomar med 

flera. Samverkan sker även med den ideella föreningen Agape kring olika 

aktiviteter. Främst har dock inte denna samverkan rört praktik utan mer studier 

och andra aktiviteter. 

 

Fråga 2: På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler 

nyanlända ska komma ut på praktik och/eller få en anställning inom er 

förvaltning/ bolag?  

Vilka strategier använder ni er av?  

Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra? 

 

Svar: Verksamheterna har under en längre tid strävat efter att i samband med 

rekryteringar ha en medvetenhet utifrån och se till värdet av att anställa att 

personer med utländsk bakgrund och med olika etnisk bakgrund. Detta har lett 

till att det i olika arbetsgrupper finns en representation av personer som själva 

kommer från olika länder eller vars föräldrar är födda utomlands. Nämnden har 

även som idé att ta emot nyanlända som önskar validera sin examen från 

utlandet inom socionomområdet. Flera finns nu inne i olika delar av 

verksamheten med denna målsättning. 

 

Trygghet 

Fråga 1: Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har 

för avsikt att arbeta med? 

 

Svar: Ungdomar som bor i andrahandskontrakt eller i stödboende får olika 

former av stödjande insatser som är avsedda att bidra till ökad trygghet. 

Individ- och familjeomsorgsnämndens insatser har ofta som mål ökad 

självständighet och även ökad säkerhet och trygghet. Detta gäller samtliga 

målgrupper och inte endast  målgruppen nyanlända. Fältverksamheten arbetar i 

bostadsområden med många nyanlända och bidrar då till ett trygghetsskapande. 

På samma sätt gör t.ex. socialrådgivarna som finns på de tre Familjecentralerna 

på Norrby, Hässleholmen och Sjöbo. 
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Fråga 2: Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att 

öka det sociala deltagandet hos berörda grupper? 

 

Svar: Nämnden har särskilda satsningar som riktar sig till ensamkommande 

barn och ungdomar, utöver det finns inga särskilda satsningar. De insatser som 

nämnden utför syftar i sin förlängning till att barn, ungdomar, föräldrar och 

personer med missbruksproblematik ska få ett ökat socialt deltagande. När det 

gäller ensamkommande ges en rad olika stödinsatser för att öka 

föreningsdeltagande, studier, arbete, fritidsaktiviteter med mera. Dessa insatser 

sker via boenden, familjehem, stödboenden, andrahandsboenden och genom 

stöd och samverkan med föreningar. Målgruppen ensamkommande har dock 

minskat mycket under de senaste åren. 

 

Fråga 3: Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och 

särskilt i frågor som påverkar dem 

 

Svar: Nämndens verksamheter arbetar med delaktighet för samtliga som de 

kommer i kontakt med. Ingen annan särskild satsning finns beträffande detta. 

 

Folkhälsa 

Fråga 1: På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att förbättra 

hälsan hos socioekonomiskt utsatta grupper? 

Vilka utbildningssatsningar erbjuds inom hälsoområdet? 

Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra som medverkar till en 

bättre hälsa?  

 

Svar: Många av de personer som nämndens verksamheter kommer i kontakt 

med är socioekonomisk utsatta. När det gäller flyktingar och nyanlända så har 

nämnden här främst gjort särskilda satsningar för ensamkommande. Nämnden 

har avsatt medel till bla. sommarundervisning för ensamkommande under 

sommaren 2018. I övrigt har nämnden inom ramen för Förstärkt 

familjehemsvård en specialpedagog som följer familjehemsplacerade barns 

skolgång och en del av dessa är nyanlända och flyktingar. De som bor i 

nämndens olika boenden får även stöd till att upprätthålla skolgång. 

 

Fråga 2: På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta samverkande med 

insatser för integration, delaktighet och trygghet? 

 

Svar: Samverkan med Arbetslivsnämnden, Grundskolenämnden, Barn- och  

ungdomspsykiatri och Vuxenpsykiatri är viktigt för att nå integration, hälsa och  

trygghet. Samverkan sker främst kring enskilda individer genom 

samverkansmöten, samverkan utifrån Västbus-överenskommelsen med Barn- 

och ungdomspsykiatri och Grundskola och närvårdssamverkan genom 

upprättande av SIP (Samordnade individuella planer). Denna samverkan sker 

utifrån samtliga där det finns ett behov och inte enbart utifrån gruppen 

nyanlända. När det gäller flyktingar och ensamkommande har det sedan många 



Borås Stad 
  Sida 

4(4) 

 

 

år funnits samverkan från Individ- och familjeomsorgsnämndens sida och med 

Psykiatrin inom Södra Älvsborg. 

Samverkan 

Ärendet har 2019-03-07 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se  

 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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  Datum 
    2019-01-14 

 
PM 2018  
Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle  
 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet med dessa frå-
gor utgår från ”Program för ett integrerat samhälle”. Programmet för ett integrerat samhälle pe-
kar ut den politiska viljeinriktningen och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämn-
der och styrelser. Borås stads integrationsarbete ska främja jämlikhet, delaktighet och inflytande i 
samhället på lika villkor utifrån varje individs förutsättningar och behov. Integrationsarbetet ska 
genomsyra all kommunal verksamhet. Segregation är ett begrepp som ofta förekommer när man 
diskuterar integrationspolitik. Men vad är segregation och hur kopplar vi det till integrationsar-
betet? Delmos1definition av segregation handlar om en uppdelning utifrån socioekonomisk sta-
tus, etnicitet eller demografi vilket i praktiken innebär en koncentration av människor med lik-
nande bakgrund i ett bostadsområde, en skola eller för den delen på arbetsmarknaden. Segregat-
ion innebär också att människor lever och verkar separerade från varandra, faktorer som lätt kan 
skapa främlingsfientlighet, otrygghet, rädsla. Det innebär också svårigheter att ta sig vidare och 
minskar förutsättningarna till ett bättre liv.  
 

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga nämnder/förvalt-
ningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive ansvarsom-
råden. Fokus under 2018 kommer att ligga på fyra av programmets sju programområden. Föru-
tom Arbete och Boende, som har funnits med sedan Pm:et började skickas ut, kommer även om-
rådena Trygghet och Folkhälsa lyftas fram. Därför skickar vi ut ett antal frågor till samtliga nämn-
der och styrelser om nämndernas och Kommunala bolags integrationsinsatser under 2018.  

Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2019-03-31.    

                                                        

Målgruppen för Program för ett integrerat samhälle 
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige 
vars båda föräldrar är födda utomlands. Denna målgrupp motsvarar ca 29,8 procent av kommu-
nens invånare (33137 personer 2017-12-31, varav 16663 kvinnor och 16474 män), vilket är en ök-
ning från föregående års siffror med 0,8 %.  
 
Målområden.  
Sedan Pm:et började skickas ut 2015 har främst två målområden visat sig vara viktiga utvecklings-
områden, boende och arbete. Boende och arbete är också områden som i flera undersökningar 
visat sig vara betydelsefulla och viktiga komponenter kopplat till övriga målområden. För att få 
ett långsiktigt perspektiv på integrationsarbetet kopplat till dessa områden har vi valt att följa upp 
resultaten även i år. Förutom arbete och boende har vi denna gång valt att lägga ett extra fokus på 
trygghet och folkhälsa. I medborgarundersökningen från hösten 2017, som Statistiska centralby-
rån utför, framgår exempelvis att medborgarna i Borås känner sig mindre trygga än medelvärdet 
för riket. Fritid- och folkhälsoförvaltningen visar i Välfärdsbokslutet 2016 att det finns en tydlig 
koppling mellan hälsa och utbildningsnivå. Medellivslängden generellt i Sverige ökar. Man ser 

                                                 
1 https://www.delmos.se/om-segregation/ 
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dock en större skillnad mellan grupper med låg respektive hög utbildning än mellan kvinnor och 
män där den stora skillnaden tidigare fanns.   
 
Arbete och prognos 
Prognosen för arbete som Arbetsförmedlingen tagit fram för 2018 och fem år framåt visar på 
fortsatt ökning av arbetskraftsbehov inom hela 12 av 15 yrkesområden. Trenden där arbetsgi-
varna i allt större utsträckning kräver minst gymnasial utbildning håller dock i sig. Detta gäller 
även inom allt fler yrken där utbildningskraven traditionellt sett har varit låga. Bristen på kvalifice-
rad arbetskraft ökar chansen för den som är nyutexaminerad att komma in på arbetsmarknaden. 
Ökad efterfrågan inom offentliga tjänster, såsom utbildning samt hälso- och sjukvård medför ett 
större tryck på både eftergymnasiala såväl som gymnasiala utbildningar med yrkesinriktning.  
 
Enligt Arbetsförmedlingen befann sig 3855 personer, i Borås Stad, öppet arbetslösa eller i pro-
gram i november månad 2018. Det innebär en minskning på 122 personer sedan 2017, samma 
period. Av dessa var 1850 utomeuropeiskt födda och totalt 2398 utrikesfödda. Av sammanlagt 
466 arbetslösa ungdomar mellan 18-24 år var 255 utrikesfödda. Skillnaden i sysselsättningsgrad 
mellan inrikes- och utrikesfödda kan delvis förklaras av faktorer som lägre utbildningsgrad, bris-
tande språkkunskaper, arbetsmarknadens sammansättning samt mindre kontaktnät. En del av 
glappet kan troligen även förklaras med diskriminering på arbetsmarknaden vilket har påvisats i 
ett antal studier exempelvis Agerström et al 20122. Som framgår av Länsstyrelsens rapport3 har 
afrosvenskar födda i Sverige, med minst en förälder född i Afrika söder om Sahara, med en treå-
rig postgymnasial utbildning, drygt 49% lägre disponibel inkomst än den övriga befolkningen 
med motsvarande utbildningsnivå. 
  
Under 2018 tog Borås emot 573 flyktingar varav 297 var 20 år eller äldre. Av dessa hade 38% 
minst 10 års utbildning eller längre. De som inte hade någon utbildning eller där uppgift saknas 
var 34%. Det innebär en något minskad andel jämfört med 2016. 
 
Personalekonomisk redovisning 2017 visar på en ökning med 1,3% av antalet utrikesfödda eller 
inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar, som är anställda inom Borås Stad. Av sammanlagt 
8483 tillsvidareanställda var 796 utomeuropeiskt födda. Motsvarande siffror bland visstidsan-
ställda består av 309 utomeuropeiskt födda av sammanlagt 1442 personer. För att de anställda ska 
spegla befolkningssammansättningen i kommunen skulle en ökning med dryga 4 % behöva ske. 
Man kan också se en ökning på chefsnivå med ca 1,5%. Flest anställda med utländsk bakgrund 
finns inom städ-, tvätt- och förrådsarbete medan den största ökningen skett inom förskola och 
skola. 
 
Boende  
 
I Borås Stads bostadsområden samt orter fanns under 2017 sammanlagt 52897 olika bostadsupp-
låtelser som i sin tur bestod av 24380 hyresrätter, 9592 bostadsrätter samt 18922 äganderätter. 
Områdena ser väldigt olika ut i fördelningen av respektive bostadsupplåtelse vilket innebär att 
vissa delar har flest hyres- och bostadsrätter medan andra områden nästan enbart består av ägan-
derätter. Generellt kan man se en ökad inflyttning till kommunen och de områden där denna är 
mest markant är i de två särskilt utsatta områdena Hässleholmen och Norrby. 4  

 

                                                 
2 Agerström J.;Björklund, F., Carlsson, R. och Rooth, D. (2012). ”Warm and competent Hassan=Cold and incompe-
tent Eric: A harsh equation of real life hiring discrimination”. Basic and Applied Social Psychology, 34(4), 359-366. 
3 Länsstyrelsen i Stockholm, rapport: Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden. 
4 Stadsledningskansliet CKS, 2018: ”Kartläggning, behovsanalys samt plan för det fortsatta arbetet i syfte att identifi-
era utvecklingsområden och insatser för att minska och motverka segregation i Borås Stad” 



3 
 

I Handlingsplan för Bostadsbyggande framgår att sammantaget omkring 912 bostäder prognosti-
ceras färdigställas genom nyproduktion 2017 och 619 bostäder 2018 samt 593 bostäder under 2019.  
 
Färdigställda bostäder enligt ovan omfattar samtliga bostäder; villor, bostadsrätter, hyresrätter och 
övriga boendeformer. Merparten av dessa är inte anpassade för målgruppen nyanlända, eftersom 
kostnaderna är för höga.5 
 
Hemlöshet 
 
Socialstyrelsens definition av hemlöshet är bredare än det begrepp som är vanligt att man använ-
der i dagligt tal. Det handlar inte enbart om en situation där individen är tvungen att sova ute eller 
på något härbärge utan innefattar både hemlöshetssituationer med akut brist på någonstans att bo 
och mer långvariga boendeformer som på grund av olika kontraktsformer inte kan likställas med 
ett eget boende. 
 
I den årliga kartläggningen av hemlösheten i Borås Stad som tagits fram av Individ- och familje-
omsorgsnämnden kan man se en ökning av antalet hemlösa med ca 90 personer, från 264 år 2017 
till 354 personer år 2018. Av dessa personer har 13 personer kommit till Sverige utifrån anknyt-
ning. Till detta tillkommer också ett stort mörkertal.6 En del av problemet hänger samman med 
att bostadsbristen är stor i Borås och att hyresnivåerna är höga, särskilt för en person som har 
försörjningsstöd. Hemlösheten inverkar negativt på en rad områden som skola, fritid och sociala 
relationer. 
 
Trångboddhet 
 
Även trångboddhet är ett problem där mörkertalet är stort. Det finns riktlinjer för hur många 
personer som anses lämpligt bo i lägenheter av olika storleksgrad. Detta är svårt att kontrollera på 
grund av att familjer växer under pågående avtal med ökande barnaskara eller familj och släkt 
som flyttar in. I Borås Stad finns det 11 bostadsområden som har över 100 hushåll med fem eller 
fler personer i hushållet. Flest hushåll har Hässleholmen med 424 stycken. Detta är också ett om-
råde som består av flest andel hyresrätter. 
 
Trygghet 
 
I Statistiska centralbyråns medborgarundersökning från 2017, framgår att Borås Stads medbor-
gare ger bra betyg till möjligheten att få arbete medan bostadsfrågan får lågt betyg. Om man jäm-
för invånarna i Borås med övriga riket hamnar man mycket lägre vad gäller känslan av trygghet. 
Ett lägre betyg ges också till förskola, grundskola samt äldreomsorg och förtroendet för kommu-
nens politiker och högre tjänstemän får ett lågt betyg såväl i Borås som i övriga riket. Cirka en 
tredjedel av Borås Stads invånare, ålder 16-84, jämt fördelat mellan könen, anger att de saknar 
tillit till andra, vilket är högre än genomsnittet i riket.  
 
Tryggheten bland ungdomar varierar mellan bostadsområdena. Ungdomar i Hässleholmen, Hulta 
och Norrby känner sig mindre trygga i sina område än övriga unga. Borås Stads Lupp 20177 visar 
att andelen unga, speciellt flickor, som känner sig trygga i centrum och i lokaltrafiken är något 
lägre. 
 
Brottslighet 

                                                 
5 Borås Stadsrevision: Granskningsrapport ”Borås Stads flyktingmottagande” 
6 Individ- och familjeomsorgsförvaltningen: Kartläggning av hemlösheten i Borås 2018 
7 LUPP- Ung i Borås, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, 2017 
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I Lägesbild för Borås Stad 2016 märks en ökning av antalet anmälda våldsbrott sedan 2015 med 
nästan 100 anmälningar. Däremot har de anmälda våldsbrotten minskat i de områden där boende 
känner sig minst trygga. Den generella brottsutvecklingen har förhållit sig ganska jämn mellan 
2012-2016.  
 
Hälsa 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen visar i Välfärdsbokslutet 20168 att det finns en tydlig koppling 
mellan hälsa och utbildningsnivå. Resultaten visar på en tendens att fler barn saknar någon vuxen 
att ty sig till och att allt fler barn går ur skolan utan tillräckliga betyg. Det finns skillnader mellan 
olika geografiska områden, likaså finns en skillnad mellan åldersgrupper och kön. Man ser också 
att andelen unga som tränar på fritiden minskar. Hälsa är också kopplat till uppväxtvillkor och en 
större andel av de barn som har en utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll än barn 
med svensk bakgrund. Denna skillnad i uppväxtvillkor ökar inte bara risken för ohälsa utan 
skapar en minskad tillit och gemenskap i samhället i stort.  
 
 

Arbete   
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen försörjning, genom anställ-
ning eller eget företagande. Vi ska samverka med andra myndigheter och näringslivet för att alla nyanlända ska få 
praktisera på arbetsplatser så snart det är möjligt.  
 
Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Kunskap hos personalen om 
andra kulturer ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. Flerspråkighet och interkulturell kunskap 
ska vara en merit vid rekrytering. 
 
Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet om att mångfald i arbetslivet är utvecklande och kan vara 
lönsamt för företaget. 

 
Gäller alla nämnder och kommunala bolag 
 

 
Fråga 1  

- På vilket sätt samverkar ni eller har för avsikt att samverka med andra myndigheter och 
näringsliv för att öka antalet nyanlända som kommer ut i praktik? 
 

Fråga 2:  
- På vilket sätt har ni arbetat eller har för avsikt att arbeta för att fler nyanlända ska komma 

ut på praktik och/eller få en anställning inom er förvaltning/ bolag?  
- Vilka strategier använder ni er av?  
- Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Välfärdsbokslut 2016 – för ökad kunskap om hälsa och välfärd 
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Boende   
Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska verka för att ett varierat 
utbud av bostäder med olika upplåtelseformer skapar ett blandat boende. 
 
Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende. Det kan ske med lokaler för exem-
pelvis närservice samt fritids- och kulturaktiviteter. Borås Stad ska stötta nätverk som erbjuder aktiviteter för bo-
ende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling. 

 
Gäller Samhällsbyggnadsnämnden, Kommunstyrelsen och Kommunala bostadsbolag. 
 
 
Fråga 1 

- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att tillgodose behovet av bostäder 
med rimliga boendekostnader? 

Fråga 2 
- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att motverka diskriminering och 

segregation på bostadsmarknaden? 
Fråga 3 

- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta med socialt hållbar stadsutveckling? 
 
 
 
 

Trygghet   
I Borås Stad ska alla invånare känna sig trygga. Borås Stad ska verka för att nyanlända får förutsättningar att 
delta i samhället, skapa ett kontaktnät samt möjligheter att delta i föreningslivet. 
 
Borås Stad ansvarar för att personalen i förskola, skola och individ- och familjeomsorg har kunskap om olika 
kulturer. Kommunen ska sträva efter att äldre och personer med funktionsnedsättning får hjälp på sitt modersmål. 

 
Gäller alla nämnder och kommunala bolag 
 
 
Fråga 1 

- Vilka typer av trygghetsskapande åtgärder arbetar ni med idag, eller har för avsikt att ar-
beta med? 

Fråga 2 
- Vilka satsningar genomför ni eller har för avsikt att genomföra för att öka det sociala del-

tagandet hos berörda grupper? 
Fråga 3 

- Hur arbetar ni för att inkludera berörda grupper i verksamheten och särskilt i frågor som 
påverkar dem? 
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Folkhälsa 

 
Gäller: Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Ar-
betslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden 

 
 
Fråga 1 

- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta för att förbättra hälsan hos socioeko-
nomiskt utsatta grupper? 

- Vilka utbildningssatsningar erbjuds inom hälsoområdet? 
- Vilka aktiviteter har ni eller har för avsikt att genomföra som medverkar till en bättre 

hälsa? Det kan exempelvis vara aktiviteter kopplade till utbildning, socioekonomiska förhållande, en-
samhet, inflytande, socialt och kulturellt deltagande eller något annat som i sin tur leder fram till en ökad 
hälsa. 
 
Fråga 2 

- På vilket sätt arbetar ni eller har för avsikt att arbeta samverkande med insatser för integ-
ration, delaktighet och trygghet? 

 
 

 
 
 

Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Generella och se-
lektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnande insatser för integration, delaktighet och 
trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 
 
Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. Borås Stad ska i samverkan med andra utreda möjlig-
heter till rehabilitering. 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-01-14 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00006 1.2.3.25 

  

 

 

Tjänstemannaremiss: Uppföljning på Program för ett 

integrerat samhälle 

 

Remissinstanser 

1. Borås stads förvaltningar 

2. Borås stads bolag 

Arbetslivsförvaltningen har enligt Program för ett integrerat samhälle, 

Kommunfullmäktiges uppdrag att årligen följa upp programmet, med ett antal 

relevanta frågor. Arbetslivsnämnden tar del av svaren och kommer att 

sammanfatta och sända in uppföljningen till Kommunstyrelsen. 

De frågor som är aktuella att svara på framgår av bifogat PM. Svaren skall utgå 

från förvaltningens/bolagets arbete/insatser under 2018 och handlar om fyra 

områden : arbete, boende, trygghet och folkhälsa. 

Av PM:et framgår vilka områden respektive förvaltning/bolag förväntas svara 

på. 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2019-03-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se med filnamn 

som innehåller remissinstansens namn. Ange diarienummer ALN 2019-00006 

och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033 358573



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Svensson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-03-19 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00027 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Program för Nationella minoriteter 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att tillstyrka Program för Nationella minoriteter med reservationen att specifika 

aktivitetsplaner enbart tas fram av de förvaltningar vars huvuduppdrag 

innefattar de kärnområden som specificeras i programmet; förskola, 

äldreomsorg och kultur.        

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsförvaltningen har upprättat förslag till Program för Nationella 

minoriteter. Programmet utgår från lagstiftningen kring nationella minoriteter 

och minoritetsspråk, den förstärkning av lagen som trädde i kraft den 1 januari 

2019 samt Borås Stads vision 2025 där social, etnisk och kulturell mångfald 

driver utvecklingen framåt.    

I programmet tydliggörs vilka förpliktelser kommunen har utifrån gällande lagar 

och förordningar samt på vilket sätt Borås Stad ska tillgodose de nationella 

minoriteternas rättigheter.  

Individ- och familjeomsorgsförvaltningens huvudsakliga verksamhet riktar sig 

inte till allmänheten utan har till största delen ett behovsbedömt specialiserat 

fokus. Ett fåtal servicefunktioner med allmänt riktade insatser såsom 

exempelvis Yxhammarmottagningen och socialrådgivarna på familjecentralerna 

finns. Även om Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har en 

informationsskyldighet gentemot de medborgare och brukare som kommer i 

kontakt med förvaltningen, så är de kärnområden som berörs i programmet är 

inte direkt kopplat till den verksamhet som bedrivs inom Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen. I programmet föreslås att nämnder och bolag ska 

upprätta aktivitetsplaner, i samråd med minoritetsgrupperna, med programmet 

som utgångspunkt. Individ- och familjeomsorgsnämnden anser det inte 

lämpligt att upprätta en separat aktivitetsplan utifrån programmet för Nationella 

minoriteter.  

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar aktivt utifrån ett flertal planer med fokus på 

verksamhetens grunduppdrag. Ytterligare aktivitetsplaner riskerar att splittra verksamheten 

istället för att utveckla och förbättra den.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom programmet med 

reservationen att specifika aktivitetsplaner enbart tas fram inom de 

kärnområden, förskola, äldreomsorg och kultur, som specificeras i programmet.               



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Samverkan 

Ärendet har 2019-03-07 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden. ALF@boras.se 

 

 

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 

Förvaltningschef 

 

mailto:ALF@boras.se


 

 

Arbetslivsnämnden 
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033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2019-01-25 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00002 1.1.3.0 

  

 

 

Remiss: Program för Nationella minoriteter 

 

Remissinstanser 

1. Fritids- & folkhälsonämnden 

2. Kulturnämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden 

6. Vård- & äldrenämnden 

7. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

8. Sociala omsorgsnämnden 

9. Arbetslivsnämnden 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2019-03-31. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se gärna i 

både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens 

namn. Ange diarienummer ALN 2019-00002 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 Arbetslivsnämnden. 

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. 

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73

mailto:ALN.diarium@boras.se
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Sammanträdesdatum 
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Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr ALN 2019-00002 1.1.3.0 

Program för Nationella minoriteter 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner bifogat förslag att sända ut på remiss.        

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden beslutar att skicka ut det bifogade programmet på remiss, 
med begäran om att samtliga nämnder, inkommer med synpunkter senast 31 
mars 2019.  

Tillsammans med programmet finns en förtydligande kunskapsöversikt (bilaga 
2) som är ett rent informationsmaterial, som inte är aktuellt för synpunkter.             

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 Program för Nationella minoriteter 

2. Bilaga 2 Kunskapsöversikt Nationella minoriteter                  

 

 

 

 



 

 

 
 

BILAGA till  
Program för Nationella minoriteter  

Sida 

1(25) 

Datum 

2019-01-15 
 

 

 

 
 

 

 

Kunskapsöversikt 

Nationella minoriteter 
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Kunskapsöversikt Nationella minoriteter 

Bakgrund 

Syftet med denna kunskapsöversikt är att få en fördjupad kunskap dels om hur 
man ska tolka lagen men också en bredare kompetens om de nationella 
minoriteterna, deras historia och hur situationen ser ut idag inom olika 
områden. Vilka är behoven och utmaningarna och hur löser man dessa bäst är 
andra delar som lyfts fram. Informationen i texten är hämtad från olika källor 
som t ex Regeringens skrivelse1 ”Nystart för en stärkt minoritetspolitik”, 
Regeringens proposition 2 ”En stärkt minoritetspolitik”, Länsstyrelsen i 
Stockholm och Sametingets publikationer om bland annat äldreomsorg samt 
olika studier inom området för språkutveckling, äldreomsorg och nationella 
minoriteters behov. Vissa delar av kunskapsöversikten har skrivits av de 
nationella minoriteterna. Stycket som handlar om ungas situation utgår från 
svar på fyra olika frågeställningar som skickats ut till de nationella 
minoriteternas respektive ungdomsförbund på riksnivå. Program med 
kunskapsöversikt har också gått ut till Borås Stads nationella minoriteter för 
granskning. 
 

  

                                                      
1 Skr. 2017/18:282 
2 Prop.2017/18:199 
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Kunskapsöversikt Nationella minoriteter 

Innehållsförteckning 

1 Historik .............................................................................. 4 

 Romer .................................................................................................... 4 

 Sverigefinnar ......................................................................................... 5 

 Tornedalingar ........................................................................................ 6 

 Judar ...................................................................................................... 7 

 Samer .................................................................................................... 8 

 Lagstiftning ............................................................................................ 9 

2 Nulägesbild ..................................................................... 10 

 Internationella granskningar ................................................................ 10 

 Nationella granskningar ....................................................................... 11 

 Språkrevitalisering en huvudfråga idag ............................................... 11 

 Hur visar sig diskriminering och rasism av nationella minoriteter idag?

 ............................................................................................................. 12 

 Intersektionalitet .................................................................................. 15 

3 Samråd ............................................................................. 16 

 Att tänka på ......................................................................................... 16 

 På vem vilar ansvaret? ........................................................................ 16 

4 Förskola ........................................................................... 17 

 Språkutveckling hos barn .................................................................... 17 
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 Röster från några unga nationella minoriteter ..................................... 18 

6 Äldreomsorg ................................................................... 19 

 Att tillgodose rätten till personal med kulturell och språklig kompetens 
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Kunskapsöversikt Nationella minoriteter 

1 Historik 

Gemensamt för de fem nationella minoriteterna är att de har befolkat Sverige 
under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har 
även en egen religiös, språklig och/eller kulturell tillhörighet och en vilja att 
behålla sin identitet. Människor med anknytning till de nationella minoriteterna 
har präglat det samhälle vi lever i, och deras historia och språk är därför en 
självklar del av historien om Sverige igår, idag och i framtiden. Samtliga fem 
nationella minoriteter har förföljts och utsatts på olika sätt genom historien. 
Historien är mörk med allt från rasbiologisk forskning, tvångsassimilering, 
tvångsförflyttning, tvångssterilisering till omhändertagande av barn och förbud 
att tala sitt eget språk eller följa traditioner och få fira högtider.   
 

 Romer 

Den 29 september år 1512 står följande att läsa i Stockholms Stads tänkebok: 
 
”Den 29 september 1512. På ärkeängeln Sankt Mikaels dag kom romer till staden, vilka sades 

komma från Lilla Egyptens land. De hade sina hustrur och barn med sig, och somliga hade späda 

barn. De fick husrum i Sankt Lars gillestuga och var trettio par.”3 
 
Om detta verkligen var den första gången romer eller ”resanderomer” kom till 
Sverige är och förblir en gissning. Enligt forskaren Laurentius Rabenius kan det 
ha funnits resandefolk i Sverige redan under slutet av 1200-talet4. Även kring 
romers ursprung finns olika meningar och flera anser att det troligaste är att de 
härstammar från Indien men det finns även andra tolkningar. Redan under 
1500-talet var romer i hela Europa utsatta. Rasism, diskriminering och stränga 
lagar var vardag. Under kommande århundraden pendlar situationen mellan, 
vad vi idag skulle kalla för etnisk rensning, och i dess mildare form att gälla 
enbart de som gjort sig skyldiga till brott.  
1900-talets första hälft går i nationalstatens tecken med rasforskning, 
tvångssterilisering och det begynnande folkhemmet där endast den som inte 
belastade systemet var välkommen. 
Vad som genomsyrar historien och som gäller än idag är känslan av 
”Utanförskap”, att inte vara välkommen någonstans. 
 
I slutet av 1800-talet kom en ny grupp av romer mestadels från Rumänien via 
Ryssland. Denna grupp kallas för ”svenska romer”. Även de utestängda från det 
svenska samhället och tvingade till ett kringflackande liv i tält. Precis som 
resanderomer tvångssterileras och tvångsassimileras de, och deras barn 
tvångsomhändertas av den svenska staten. Det är först på 1960-talet som romer 
till sist har rätt att gå i skola och slipper att bo i tält efter många år av kamp. 
Medlemmar ur familjen Taikon är några av de personer som gått i bräschen för 
kampen om de mänskliga rättigheterna.  
 
Under den stora arbetskrafts-invandringen på 1960-70 talet kommer så den 
tredje gruppen romer till Sverige, ”finska romer”. En grupp som dessutom var 
svenska fram till och med Sverige och Finland splittrades år 1809. Som ett 

                                                      

3 Skapad 29 september 1512, SE/SSA/0091/Borgmästare och råds arkiv före 1636, volym 9, s. 
169 (Texten finns i serien Stockholms stads tryckta tänkeböcker för 1512, s. 272-273). 

 
4 Romer en nationell minoritet: En presentation av de olika romska gruppernas historia och 
kulturarv i Sverige, passim. Västra Götalandsregionen, Västarvet. Text Bennie Åkerfeldt. 
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försök till att rättfärdiga de ständiga bortdrivningarna av denna grupp skapas 
olika myter som t ex att ”de har resandet i blodet” eller att ”de vill vara fria från 
moralens band”5. Återigen samma behandling och bemötande från den svenska 
staten. De finska romerna skiljer sig mycket från de andra romska grupperna 
vad gäller traditioner och språk. Kvinnans klädsel som består av en svart lång 
sammetskjol och en spetsblus är något hon själv väljer om hon vill bära när hon 
är runt 17 år. 
 
Ungefär samtidigt med de finska romerna flyttar även de som kommer att kallas 
utomnordiska romer till Sverige. Det är en grupp som drabbats hårt av 
nazisternas ras- och utrotningspolitik.6 Enligt Forum för levande historia 
mördades mellan 200 000 – 500 000 romer av nazisterna under andra 
världskriget, varav det stora flertalet gasades ihjäl7. Många är de som bär på 
trauman efter vad som hänt deras familjer och vad man själv fått utstå. 
 
När kriget tar fart på Balkan under 1990-talet tvingas ännu en grupp romer fly 
och söker asyl i Sverige. ”Nyanlända romer” eller ”Balkanromer” som de också 
kallas, består i sin tur av flera grupper som t ex Arli och Gurbet. De flyr krig 
och blir relativt bra bemötta i det nya landet om man jämför med de romer som 
kommit tidigare.  
Varje romsk grupp har sina traditioner, språk och religion. Även om det finns 
likheter i språket och ord som förenar. Den historia man bär med sig påverkar 
synen man har på samhället.  
I april 1971 samlades representanter från 15 länder tillsammans med en 
delegation från Indien för att diskutera romernas framtid i det som kom att bli 
den första internationella romska kongressen. Under kongressen beslutades 
också att den 8 april ska vara romernas internationella dag.  
 

 Sverigefinnar 

Sverigefinne är den som har finska rötter men bor i Sverige och man själv 
bekänner sig till gruppen. De flesta som gör det är själva födda i Finland, eller 
har en mor- eller farförälder eller en förälder som är född i Finland. Det som 
förenar Sverigefinnar är framför allt språket och kulturen. Det finns ingen säker 
statistik, men man räknar med att det bor cirka 400 000-600 000 Sverigefinnar i 
Sverige. Finnar är en av de äldsta invandrargrupperna i Sverige, i modern tid. 

Finländarnas historia i Sverige sträcker sig över nästan tusen år och den handlar 
om krigsbarn, politiska flyktingar och unga arbetare. Gruppen Sverigefinnar är 
ett folk med två kulturer och två språk. Historien börjar på 1100-talet då 
Finland införlivades i konungariket Sverige. Finland var en del av Sverige fram 
tills 1809. Under hela den tiden rörde vi oss mellan varandras länder. Finnarna 
som flyttade till Sverige under de här hundratals åren gjorde det bland annat 
som politiska flyktingar undan det ryska styret, för att arbeta i skogen eller i 
gruvorna och som arbetskraftsinvandrare. Många bosatte sig kring Falun eller i 
Bergslagen där gruvorna fanns. Ett alldeles särskilt kapitel i både finsk och 
svensk historia är de finska krigsbarnen som kom under andra världskriget då 
cirka 80 000 finska barn skickades till Sverige för att klara sig undan 
Sovjetunionens anfall. Det var svårt för många av dessa barn då de tvingades 
skiljas från sina föräldrar under många år. Det var inte alla som ville flytta hem 

                                                      
5 Romer en nationell minoritet: En presentation av de olika romska gruppernas historia och 
kulturarv i Sverige, s. 30 Västra Götalandsregionen, Västarvet. Text Bennie Åkerfeldt. 
6 Ibid 
7 www.levandehistoria.se 
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igen och tragiskt nog var det inte alla föräldrar som ville ha tillbaka sina barn. 
Runt 7000 av de barn som flyttats, stannade i Sverige för alltid. 

På 1950-talet var det fler unga kvinnor än unga män som lämnade Finland för 
att arbeta i Sverige. De finsktalande kvinnorna hade lättare för att komma in i 
det svenska samhället än de finsktalande männen då de lärde sig språket 
snabbare och fick svenska vänner. Många fler finska kvinnor gifte sig med 
svenska män, medan de finska männen oftare gifte sig med finska kvinnor. På 
1960- och 70-talet förändrades fördelningen och också allt fler män flyttade till 
Sverige. 

Det var inte alltid enkelt i Sverige då många finländare inte kom in i det svenska 
samhället och en del blev aldrig riktigt bra på svenska. Den klasskillnad som 
uppstod eftersom nästan alla finnarna var lågutbildade och blev arbetare i 
Sverige kan än idag kännas som ett vemod eller en känsla av utanförskap hos 
andra och tredje generationens sverigefinnar. En rotlöshet där hemma kan vara 
i både Finland och Sverige. Men även en stolthet över det finska arvet och att 
man delar en gemensam mentalitet. En del har upplevt kränkande behandling 
på grund av sitt ursprung. Många av barnen och barnbarnen till de finska 
invandrarna har inte lärt sig finska vilket beror dels på att svenska myndigheter 
tidvis rekommenderat föräldrar att bara tala svenska med barnen, och dels på 
att en del finska föräldrar inte ville att barnen skulle genomlida samma 
utanförskap som de själva gjort. I dag ser det annorlunda ut. Finnar i Sverige 
kallas inte längre för finnar, utan för sverigefinnar vilket inte bara är en 
ordförändring. Att vara sverigefinne är, precis som ordet säger, att vara en del 
av två kulturer och två språk. Sverigefinnarna är en erkänd nationell minoritet 
med egen flagga och egen högtidsdag som firas den 24 februari. 

 

 Tornedalingar 

Tornedaling som begrepp används för att beskriva både en kulturell och 
regional identitet. Benämningen började användas först på 1930-talet av 
svenska staten. Boende i området kallade sig själva för lantalaiset eller 
lantalainen i singular. Andra benämningar beroende på i vilken del av 
Tornedalen man är bosatt är kväner. Det pågår ett självidentifikationsarbete 
inom den icke homogena gruppen tornedalingar som detta bara är ett av flera 
exempel på8.  
 
Likt övriga nationella minoriteter finns även här olikheter inom gruppen, 
kulturellt såväl som språkligt. Tornedalen ligger beläget i området vid 
Torneälven, Muonio- och Könkämäälvarna. Det var först 1809 efter kriget 
mellan Finland och Ryssland som området delades upp i två delar och nya 
gränser drogs. Gränsen gick rakt igenom samhällen med människor som delade 
kultur, historia och språk. Efter att tidigare ha tillhört Sverige kom således den 
östra delen att först tillhöra Ryssland och därefter Finland. I praktiken innebar 
detta att månghundraåriga familjeägor plötsligt löstes upp, vilket medförde stora 
förluster för de enskilda familjerna, ekonomiska men kanske var det främst en 
identitet som gick förlorad och tvingades att omskapas. Historiskt levde man 
efter det så kallade verdisystemet, ett bilateralt system där ”lantalaiset” och 
urfolket samerna samverkade inom näringsfång och djurhållning. I takt med att 

                                                      
8 ”Då var jag som en fånge”. Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 
1800- och 1900-talet. Svenska Tornedalingars Riksförbund. Text Curt Persson. 
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de småskaliga jordbruken avvecklades på 1960-talet förändrades 
levnadsmönstret och man började istället att arbetspendla till de större orterna9. 
 
Likt flera av de andra nationella minoriteterna har även denna grupp påverkats 
av försvenskningsprocessen. Inte minst kom detta att ha effekt på språket, 
meänkieli, som är på väg att dö ut idag. Ytterligare en faktor som påverkat 
språket såväl som kulturen är den massutflyttning från området som blev 
följden av industrialisering och urbanisering där storstaden blev till norm. Det 
var främst Malmfälten, trakten kring Luleå, Stockholm och Malmö samt de 
stora industristäderna i södra Sverige man flyttade till.  
 
Förstudien ”Då var jag som en fånge.” – statens övergrepp på tornedalingar 
och meänkielitalande under 1800- och 1900-talet blev färdig i april förra året, 
2018. Den är ett första steg i att synliggöra den utsatthet och förnedring den 
nationella minoriteten tornedalingar har fått utstå av den svenska staten i över 
100 års tid. En systematisk förödmjukelse som bland annat bestod i 
arbetsstugor, språkförbud, rasbiologi, där man så sent som 1951 fortfarande 
mätte skolbarns skallar. Denna systematiska rasism har resulterat i ett 
utanförskap där man sett på sig själv som på en invandrare i sitt eget land. Som 
tur är finns det många positiva krafter, främst bland de yngre generationerna 
som inte vill ge upp sitt kulturella och språkliga arv och som kämpar för 
språkets  bevarande och den tornedalska identiteten. 
Tornedalingarnas dag firas varje år den 15 juli. 
 

 Judar10 

Mot slutet av 1600-talet kom de första judarna till Sverige. År 1685 reglerades 
för första gången i svensk lag, judarnas närvaro i landet. Under 1800-talet 
infördes reformer som medförde att judarna inlemmades i det svenska 
samhället. Under den tid som gått sedan de första judarna kom till Sverige har 
fler judar kommit hit, ofta som en följd av förföljelser mot den judiska 
befolkningen i olika delar av Europa. Mellan åren 1933 och 1941 fick ca 2000 
judar inresetillstånd till Sverige. Norska och danska judar som år 1943 lyckades 
fly till Sverige fick stanna. Under månaderna juni och juli 1945 räddades mer än 
10 000 judar till Sverige med hjälp av Röda korset. Några tusen av dessa 
stannade kvar. Efter 1945 kom sporadiskt judar till Sverige, de flesta kom som 
familjeåterförening eller för att de inte hade en adress att återvända till efter att 
ha varit i koncentrationsläger, arbetsläger eller på flykt efter andra världskrigets 
slut.  
 
Judar har en egen religion, judendomen, egen kultur, egna språk och egna 
traditioner som skiljer sig från den svenska majoritetsbefolkningens. Jiddisch, 
som varit modersmål för en majoritet av judarna i Europa och haft en stark 
ställning bland judar från Central- och Östeuropa, finns också spritt i olika delar 
av världen, inte minst i USA. Det är ett kulturarvsspråk som bär 
jiddischkulturen och dess tradition. Språket och kulturen blomstrade i Europa 
under nära två tusen år före andra världskriget. Förintelsen raderade ut det 
judiska civilsamhället, flera miljoner jiddischtalare och den kultursfär som haft 
sin hemvist i Europa. 
 

                                                      
9 ”Då var jag som en fånge”. Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 
1800- och 1900-talet. Svenska Tornedalingars Riksförbund. Text Curt Persson. 
10 Susanne Sznajderman-Rytz 
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Av tradition är den judiska minoriteten flerspråkig. Vid sidan av jiddisch och 
svenska används också hebreiska och engelska. Användningen av jiddisch har 
de senaste årtiondena minskat i omfattning men har som en del av den judiska 
kulturen på senare tid rönt förnyat intresse och bidragit till en yngre generation 
jiddischtalare. Den judiska befolkningen i Sverige har i hög grad bevarat sin 
religion, sina traditioner och sina språk. Även judar som inte anser sig leva 
ortodoxt deltar exempelvis i shabbatgudstjänster, firar judiska helgdagar och 
håller koscher dvs. respekterar judiska kostlagar. I dag lever ca 25 000 judar i 
Sverige om man inkluderar både de som har två föräldrar med judisk börd och 
de som har en mor eller en far som är av judisk börd. Majoriteten av den 
judiska befolkningen lever i Stockholm, Göteborg och Malmö. I dessa städer 
finns även självständiga församlingar. Utöver dessa finns ett antal orter såsom 
Borås, Västerås, Helsingborg, Lund och Norrköping med mindre församlingar.  
 

 Samer 

Samerna är förutom en nationell minoritet också ett ursprungsfolk och lyder 
under FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter. Definitionen för att 
tillhöra ett ursprungsfolk är11: 
 

 Härstammar från folkgrupper som bodde i det aktuella området vid 
tiden för erövring eller kolonisation 

 Har helt eller delvis behållit sina sociala, kulturella och politiska 
institutioner 

 Betraktar sig själva som ett ursprungsfolk i ett majoritetssamhälle 

 
Samerna har bott här i nästan 12 000 år, långt innan Sverige bildades och det 
landområde där samerna bor sträcker sig idag över fyra länder, Sverige, Norge, 
Finland samt Ryssland. Sápmi är ett begrepp som innefattar landet Sápmi såväl 
som folket samerna. Den svenska delen av Sápmi sträcker sig mellan Dalarna 
och den allra nordligaste delen av landet. Det samiska språket består i själva 
verket av flera varieteter som skiljer sig åt som sydsamiska, centralsamiska samt 
östsamiska. Varje varietet har i sin tur flera olika dialekter. 
 
Sametinget, som är både ett folkvalt organ och en statlig myndighet, har en 
definition på vem som kan anses vara same som är kopplat till rätten till att 
rösta. För att bli upptagen i röstlängden ska man först och främst anse sig själv 
vare same. Utöver det ska man själv eller ens föräldrar/mor- farföräldrar haft 
samiska som språk i hemmet alternativt ha eller ha haft en förälder som varit 
upptagen i röstlängden. 
 
Redan under 1300-talet påbörjas koloniseringen av Sápmi när svenska kungar 
uppmuntrar till detta för att få rätt till handel med samerna. På 1600-talet trycks 
de första böckerna på sydsamiska, däribland en ABC-bok följt av Luthers lilla 
katekes några år senare. Under samma period börjar så jakten på häxor och 
trolldom. Den första samiska kvinnan blir dömd till döden. År 1673 utfärdar 
Karl XI Lappmarksplakatet för att påskynda kolonisationen och femtio år 
senare tvingas samerna att hålla sig inom sina gränser annars blir de 
tillbakaskickade. Under 1800-talet påbörjas en ännu större förnedring med 

                                                      
11 https://www.sametinget.se/1097 
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skallmätningar av samer. Man börjar också visa upp samer i olika länder på så 
kallade ”Utställningar med levande människor” eller ”Human zoo”. Dessa 
utställningar var populära under kolonialtiden i hela Europa ända fram till 1950-
talet och var både diskriminerande och rent rasistiska. I början av 1900-talet 
införs nomadskolestadgan där de ökända ”kåtaskolorna” tar form, en skolform 
som var både undermålig och diskriminerande och dessutom skedde mestadels 
helt på svenska.12 
Den 6 februari firas samernas nationaldag. 
 

 Lagstiftning 

Europarådet bildades efter andra världskriget med syftet att säkerställa 
respekten för mänskliga rättigheter. Europarådets ramkonvention om skydd för 
nationella minoriteter13 trädde i kraft den 1 februari 1998 och i Sverige trädde 
den i kraft 1 juni 1999 samtidigt som man anslöt sig till den europeiska stadgan 
om landsdels- och minoritetsspråk14.  Konventionen syftar till att skydda 
nationella minoriteter och enskilda personer som tillhör nationella minoriteter. 
 
De nationella minoriteternas rättighet att kunna använda sitt språk är en 
väsentlig del av det internationella skyddet av de mänskliga rättigheterna. När 
Riksdagen i december 1999 fattade ett beslut om nationell minoritetspolitik 
erkändes samer, sverigefinnar, tornedalingar, romer och judar som nationella 
minoriteter. Samtidigt fick även samiska med alla varieteter, finska, meänkieli, 
romani chib med alla varieteter och jiddisch status som minoritetsspråk.  
 
Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter15 slår fast att barn som 
tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur 
och religion. Enligt Förenta Nationernas konvention om medborgerliga och 
politiska rättigheter16 har de nationella minoriteterna rätt till eget kulturliv, rätt 
att bekänna och utöva sin religion och att använda sitt eget språk. 
 
Den 1 januari 2010 beslutade riksdagen om lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk17  som innehåller ett grundskydd för samtliga fem minoriteter (§ 
3-5) och ett utökat skydd för sverigefinnar, tornedalingar och samer (§ 6-18).  
 
Grundskyddet i lagen omfattas av att: 
 

 Informera de nationella minoriteterna på lämpligt sätt om deras 
rättigheter 

 Det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken och ska även främja nationella minoriteters 
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur 

 Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna 
minoritetsspråket 

                                                      
12 https://www.sametinget.se/1097 
13 SÖ 2000:2, ramkonventionen 
14 Minoritetsspråkskonventionen 
15 FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 30 
16 FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 27 
17 SFS 2009:724 
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 Nationella minoriteter ska ges möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem, och så långt det är möjligt samråda med de nationella 
minoriteterna 

 
Särskilda rättigheter gäller för finsk-, samisk- och meänkieli talande inom 
respektive förvaltningsområde: 
 

 Enskilda har rätt att använda språken vid muntliga och skriftliga 
kontakter med myndigheter i enskilt ärende där myndigheten är 
beslutsfattare 

 Myndigheten är skyldig att ge muntligt svar på samma språk, samt att på 
begäran ge en skriftlig översättning av beslut och motivering 

 Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal 
med kunskaper i minoritetsspråken 

 
Sverige ska säkerställa efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter. 
För att förverkliga det minoritetspolitiska målet har regeringen identifierat 
behovet av ett helhetsgrepp kring de utmaningar och möjligheter som finns 
inom området. För att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen 
beslutat om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk18. Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019 och ersätter 
tidigare lagstiftning. 
 
Förutom denna lag finns det andra lagar som fastställer de nationella 
minoriteternas rättigheter. I lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk hänvisas till språklagen19  som trädde i kraft den 1 juli 2009. I 
socialtjänstlagen 5 kap, 6 § 20 står att läsa [… kommunen ska verka för att det 
finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib 
eller samiska där detta behövs, i omvårdnaden av äldre människor]. Skollagen, 
bibliotekslagen och diskrimineringslagen är andra lagar där de nationella 
minoriteternas rättigheter tydliggörs. Att göra en förflyttning av lagtext från 
lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk till andra lagar som 
exempelvis socialtjänstlagen och skollagen, vilket skett i och med 
lagskärpningen, är att ses som en lagskärpning i sig.  
 

2 Nulägesbild 

 Internationella granskningar 

Den senaste rapporten om Sveriges efterlevnad av ”Ramkonventionen om 
skydd för nationella minoriteter”, tar bland annat upp i sina rekommendationer 
att språkutbildning för personal, riktad rekrytering av personal i de nationella 
minoritetsspråken och språkkunskaper i de nationella minoritetsspråken kan 
användas som kriterier i offentlig upphandling. Sverige bör även förstärka sina 

                                                      
18 SFS 2018:1367 
19 SFS 2009:600 
20Socialtjänstlagen 5 kap. 6§, 2001:453 
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insatser för att lösa bristen på lärare i minoritetsspråken samt för lärare till 
tvåspråkig undervisning21. 
 
Vidare fastslås i den senaste uppföljningen av Sveriges efterlevnad av den 
europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk, att undervisning i de 
nationella minoritetsspråken behöver förstärkas genom bland annat förstärkt 
modersmålsundervisning, tvåspråkig undervisning i samiska, finska och 
meänkieli, utbildning av lärare i de nationella minoritetsspråken och utökat 
undervisningsmaterial i samtliga nationella minoritetsspråk. Det är även av vikt 
att arbeta strategiskt, i samråd med representanter för nationella minoriteter,och 
vidta särskilda åtgärder för att locka studenter att studera till 
minoritetsspråklärare, att säkerställa att adekvat högre utbildning anordnas 
inom detta område så att minoritetsspråklärare ska bli ett attraktivt yrke22. 
 

 Nationella granskningar 

På nationell nivå ligger uppföljningsansvaret för kommuners och myndigheters 
arbete med nationella minoriteters rättigheter på Länsstyrelsen i Stockholms län 
och Sametinget. Man har här identifierat tre framgångsfaktorer för ett 
framgångsrikt arbete med att skydda och främja de nationella minoriteternas 
rättigheter: 
 
 

 Det finns tydliga mål i verksamheten och en klar förankring i både den 
politiska och verksamhetsmässiga ledningen 

 Det finns fungerande samråd med de nationella minoriteterna 

 Det finns en tydligt samordnande funktion23 

 

 Språkrevitalisering en huvudfråga idag 

De nationella minoritetsspråken är en viktig del av det svenska kulturarvet som 
genom historien och den då rådande politiken fått ta mycket stryk. 
Försvenskningsprocessen under 1800-talet fram till första hälften av 1900-talet 
där de nationella minoriteterna inte fick använda sina språk har lett fram till att 
flera av dessa språk idag är på god väg att försvinna. För att detta inte ska ske är 
språkrevitalisering av yttersta vikt.  

Språket har också en nära koppling till identitet och kultur. 
Försvenskningsprocessens konsekvenser lever vidare än idag. Många är de som 
vuxit upp och inte vågat tala sitt minoritetsspråk i offentlig miljö och/eller i sitt 
eget hem på grund av en rädsla för att bli straffad, uthängd och diskriminerad 
för den tillhörighet man har. Många är de vars föräldrar valt att inte prata sitt 
språk med barnen för att skydda dem mot utsatthet och diskriminering. 
Resanderomani som talas bland resandefolket är ett tydligt exempel på detta. 
Språket är idag så gott som utdött trots att resandefolket som grupp ännu lever 
kvar. Samma sak gäller för meänkieli och flera andra utav de nationella 

                                                      
21 Kulturdepartementet, Sveriges fjärde rapport till Europarådet under ramkonventionen om 
skydd för nationella minoriteter, 2016. 
22 Kulturdepartementet, Sveriges sjätte rapport till Europarådet under den europeiska stadgan 
om landsdels- eller minoritetsspråk, 2016. 
23 Sametinget, www.sametinget.se/minoritetspolitiskauppdraget. 
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minoritetsspråken. I lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk24 såväl 
som i språklagen25 är det allmännas ansvar för att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken tydligt och väl specificerat.  

 

 Hur visar sig diskriminering och rasism av nationella 
minoriteter idag? 

Det är en grundläggande mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad. Ändå 
förekommer det diskriminering av nationella minoriteter inom sjukvård, bland 
arbetsgivare, hos socialtjänsten, bostadsbolag, butiksägare, i skolan etc. Tobias 
Poggats skriver i ”Kartläggning av rasism mot samer i Sverige” 26 att rasism mot 
samer idag kan te sig på olika sätt och finnas på olika nivåer. Rasism är inte 
enbart negativ eller diskriminerande behandling utan kan lika gärna handla om 
ett indirekt exkluderande eller osynliggörande av individen på grund av 
okunskap, exempelvis inom vård och omsorg.  
 
Av lite mer än 1000 personer som svarade på enkäten som Poggats skickat ut, 
svarade 68% Ja på frågan om de någon gång blivit utsatta för rasism. Ju 
öppnare man var med sin samiska identitet desto högre grad av rasism mötte 
man. Vidare kan man utläsa i enkäten att 58% upplever att de mött rasism i 
skolan, 53% i arbetslivet, att man utsatts för olika typer av våldsbrott, olaga hot, 
skadegörelse och hets mot folkgrupp. Hela 65% av de svaranden uttryckte att 
de blivit utsatta för nedsättande behandling på sociala medier/internetforum 
och av 516 samiska ungdomar som deltagit i en enkätundersökning så svarar en 
tredjedel att de inte har fått skolundervisning i samiska språk trots att de ansökt 
om det.  
 
Två tredjedelar svarar att de inte lärt sig något om samer i skolan. En tredjedel 
svarar att de hittat fördomar om samer i sina läroböcker27. Detta menar Poggats 
är ännu en form av rasism och diskriminering.  
 
Diskrimineringsombudsmannens arbete utgår från ett individuellt såväl som ett 
strukturellt perspektiv på diskriminering. Det strukturella perspektivet visar hur 
majoritetssamhället på olika sätt systematiskt underordnar sig och skapar 
stigmatiserande föreställningar av de nationella minoriteterna. Direktivet för 
utredningen ”Makt, integration och strukturell diskriminering” definierar 
begreppet på följande sätt:  

 
”Med strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avses[…] regler, normer, 

rutiner, vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som 
utgör hinder för att i praktiken uppnå lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk eller religiös 

tillhörighet. Sådan diskriminering kan vara synlig eller dold och den kan ske avsiktligt eller 
oavsiktligt.”28 

 
 

                                                      
24 SFS 2018:1367 
25 SFS 2009:600 
26 Poggats Tobias,2018, Kartläggning av samer i Sverige , 
https://www.sametinget.se/kartlaggning_rasism 
27 Ibid 
28 https://www.do.se/globalassets/publikationer/rapport-nationella-minoriteter-
utbildningsvasendet.pdf 
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Barnombudsmannens rapport ”Rätten till delaktighet och inflytande för 
samiska barn och ungdomar” visar att barnen bemöts med fördomar, mobbing 
och diskriminering. En annan rapport av Diskrimineringsombudsmannen 
synliggör hur diskriminering och bristande tillgång till rättigheter som 
modersmålsundervisning är en del av den problematik som barn har 
erfarenheter av29. 
 
En ökning av antisemitistisk propaganda har skett runt om i världen, så även i 
Sverige. ECRI, Europarådets kommission mot rasism och intolerans, uppmanar 
Sverige att jobba aktivt med att stoppa antisemitismen samt att arbeta för att 
judarnas situation förbättras. EU:s Byrå för grundläggande rättigheter (FRA) 
visade i sin rapport på en ökning av antalet judar i Sverige som upplevt sig 
utsatta för antisemitism i olika former. Likaså upplever man en hög grad av oro 
för sin fysiska säkerhet, vilket lett fram till att man undviker judiska 
arrangemang och platser30. 
 
Enligt en rapport framtagen på regeringens uppdrag av Forum för levande 
historia har det sedan början av 2000-talet skett en kraftig ökning av rasistiska 
hemsidor på nätet31. 
 
I Skolverkets rapport från 200632 framkommer att en av orsakerna till att många 
barn inte får tillgång till modersmålsundervisning i jiddisch är nära 
sammankopplat med den hotbild som finns mot uttalat judiska inrättningar. 
Det är av rädsla för vad barnet kan råka ut för som många föräldrar väljer bort 
modersmålsundervisningen. Ytterligare en dimension av diskriminering 
kommer fram i DO-studien ”Diskriminering av nationella minoriteter inom 
utbildningsväsendet”. Där lyfts hur judars historia ofta framställs i relation till 
förföljelse och massmord och nästan aldrig i mer positiva sammanhang. 
 
Det framkommer också att judiska barn blir trakasserade i skolan och att de är 
utsatta av både elever och lärare. Föräldrar har blivit tillsagda att se till att 
barnen inte använder davidsstjärnor i skolan för att undvika trakasserier och att 
undvika att prata sitt minoritetsspråk av samma anledning.  
 
Enligt en forskningsstudie av universitetslektorn Antti Ylikiiskilä vid 
Stockholms universitet är bilden av sverigefinnar och finländare stereotyp och 
negativ i svenska läroböcker om de förekommer överhuvudtaget. I de fall de 
syns är bilden oftast föråldrad och negativ och det är vanligt att de förknippas 
med alkohol och bråk. I studien där närmare 100 grundskoleböcker i historia 
och svenska ingick användes begreppet sverigefinnar enbart i ett mindre antal 
av böckerna33. Enligt undersökningar är första generationens sverigefinnar 
underrepresenterade i yrken som kräver högre utbildning eller har krav på goda 
kunskaper i svenska. Detta gäller även de yngre generationerna av sverigefinnar, 
på grund av det sociala arv som följer med ner genom generationerna34. Det 
finns många vittnesmål om hur finnarna i Sverige som arbetsinvandrade mellan 

                                                      
29 http://www.minoritet.se/diskriminering-ar-en-krankning-av-rattigheter 
30 https://fra.europa.eu/en/publication/2018/2nd-survey-discrimination-hate-crime-against-
jews 
31 https://www.levandehistoria.se/material/antisemitism-och-islamofobi 
32 rapport från Skolverket (2006) De nationella minoriteternas utbildningssituation 
33 http://www.finland.se/public/default.aspx?contentid=113328 
34 Sverigefinnar – en bortglömd minoritet, s. 9 
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1960-1980 talen utsattes för både rasism och diskriminering. Fortfarande idag 
ekar skämten om den typiska finnen med kniv och alkoholproblem35. 

FN:s Kvinnokommission som arbetar för att avskaffa diskriminering av 
kvinnor uttrycker en särskild oro över att romska och samiska kvinnor 
diskrimineras. 
 
”Den diskriminering och de strukturella hinder som antiziganismen utgör inom ett samhällsområde 

påverkar tillgången till rättigheter inom andra områden och får övergripande samhälleliga 
konsekvenser. Diskriminering av romer på bostadsmarknaden påverkar romska barns möjligheter till 
kontinuerlig skolgång, vilket i sin tur påverkar möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden.”36 
 
Redan 2004 framhöll den dåvarande Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering att det finns en stor okunskap om att det är staten som historiskt 
svarat för en stor del av diskrimineringen av romer37. Romers situation idag 
hänger samman med historien och för att arbetet med att förbättra 
levnadsförhållandena för romer idag ska lyckas krävs kunskap om både 
historien men också dess samband med dagens villkor för romer. Enligt 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) fortsätter romer att utsättas för 
diskriminering och detta sker öppet och ofta i vardagssituationer som 
exempelvis när romska kvinnor ska handla mat, besöka affärer och restauranger 
eller åka buss och inte så sällan i sällskap med sina barn. Andra områden där 
diskriminering är vanlig är på bostadsmarknaden t ex i form av protestlistor av 
att romer ska flytta in eller i form av överdrivna reaktioner på störningar38. 
Skolan är också en plats där det inte är ovanligt att romska barn känner sig 
utsatta och att de har svårigheter med att klara kraven. Romska barns villkor i 
skolan bör också förstås mot bakgrund av att få skolor förmår synliggöra och 
bekräfta minoritetens kultur, historia och språk39.  
 
År 2010 visade Delegationen för romska frågor i betänkandet Romers rätt – en 
strategi för romer i Sverige 40 att romers mänskliga rättigheter kränks och att 
man lever ett utsatt liv inom en rad olika områden. Detta föranledde den 
strategi med åtgärder inom de områden man identifierade: 
 

 Utbildning 

 Arbete  

 Bostad  

 Hälsa, social omsorg och trygghet  

 Kultur och språk  

 Civilsamhällets organisering 
 

Strategi för romsk inkludering 2012-2032 ska ses som en förstärkning av 
minoritetspolitiken. För att arbetet med romsk inkludering ska ge de resultat 

                                                      
35 Finnjävlar antologi, och Joona Suni: Fördomarna mot finländare lever fortfarande kvar i 
Sverige, https://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/16/joona-suni-fordomarna-mot-finlandare-
lever-fortfarande-kvar-i-sverige 
36 DO(2011), Romers rättigheter-diskriminering, vägar till rättigheter och hur juridiken kan 
bidra till att förändra romers livsvillkor, sid 60. 
37 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (2004), Diskriminering av romer. 
38 DO(2011), Romers rättigheter-diskriminering, vägar till rättigheter och hur juridiken kan 
bidra till att förändra romers livsvillkor, sid 49 f. 
39 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (2008), Diskriminering av nationella minoriteter 
inom utbildningsväsendet.  
40 SOU 2010:55 
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man önskar är det avgörande att själva arbetet genomsyras av romsk delaktighet 
och romskt inflytande på lokal, regional och nationell nivå. Lika viktigt ansåg 
Regeringen det vara med en vitbok för att på så vis ge ett erkännande åt offren 
och deras anhöriga och att skapa förståelse för den romska minoritetens 
situation idag41. 
 
På liknande sätt har även den nationella minoriteten tornedalingar genomfört 
en förstudie inklusive en fallstudie för att synliggöra statens övergrepp på denna 
grupp som förhoppningsvis kan leda fram till ett försoningsarbete. Även här 
blir det tydligt att det finns en stor brist vad gäller läromedel för såväl 
grundskola, gymnasium och lärarutbildningar med information om Tornedalen 
och den nationella minoriteten tornedalingar med dess varieteter. Det finns 
också en intern diskriminering bland tornedalingar som är könsrelaterad och 
handlar om vem som ska lära sig att prata meänkieli. Traditionellt sett har det 
varit viktigare att pojkar fått lära sig språket än flickor. Detta hänger samman 
med att meänkieli är eller varit så starkt kopplat till områden som jakt och fiske 
som i sin tur ofta relaterats till att vara en manlig domän. 
 
Enligt hjärtläkare Leif Bergdahl som är verksam i Tornedalen diskrimineras 
både tornedalingar och samer av sjukvården. Han menar att det är ett känt 
faktum att många fysiska och psykiska sjukdomar är mer utbredda bland dessa 
grupper men trots det så görs inga speciella vård- och forskningsinsatser inom 
dessa områden42.   
 
Som vi kan se finns det många likheter mellan de nationella minoriteterna när 
man kommer till bakomliggande faktorer till diskriminering och rasism. 
Diskriminering finns på olika nivåer, individuell såväl som strukturell nivå. Man 
kan se en tydlig koppling mellan historien och den kränkande behandlingen av 
de nationella minoriteterna från staten under flera århundraden, och dagens 
situation. Barn och unga i samtliga grupper är särskilt utsatta både direkt och 
indirekt. Många utsätts för mobbing, trakasserier och hot men också indirekt 
genom att föräldern diskrimineras inom olika områden som exempelvis arbete, 
bostad eller i vardagssituationer. Barn och unga blir ytterligare utsatta genom 
den strukturella rasismen som försvårar för dem att behålla och utveckla sitt 
språk och sin kultur och i och med det även sin identitet.  
 

 Intersektionalitet 

Det är viktigt att i detta sammanhang även lyfta det intersektionella 
perspektivet. Att använda ett intersektionellt förhållningssätt ökar 
medvetenheten för att se att man drabbas olika av diskriminering beroende på 
vilken sammansättning av identiteter man har. Därför kan man inte enbart titta 
på diskriminering av en hel grupp utan måste även väga in andra faktorer som 
exempelvis könstillhörighet, religion, socioekonomisk status samt ålder, för att 
nämna några. Som flera av rapporterna vittnar om tillhör kvinnor, barn och 
äldre ofta extra utsatta grupper. 
 

                                                      
41 Se Vitboken 
https://www.regeringen.se/49baf8/contentassets/eaae9da200174a5faab2c8cd797936f1/den-
morka-och-okanda-historien---vitbok-om-overgrepp-och-krankningar-av-romer-under-1900-
talet-ds-20148 
42 Intervju på SR Sisuradio, 
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=98&artikel=2054015 
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3 Samråd 

De nationella minoriteterna är på en och samma gång både rättighetsbärare och 
experter på sin situation. De bör därför höras både som brukare av kommunala 
insatser och tjänster men också som kunskapskälla för hur dessa insatser och 
tjänster kan utformas för att förbättra situationen för minoriteten och 
minoritetsspråken. Regeringen anser att minoritetspolitiken ska genomföras i 
nära dialog och samråd med de nationella minoriteterna. Samråd i dess olika 
former utgör grunden för hela minoritetsarbetet för att på så vis stärka de 
nationella minoriteternas rätt till inflytande, delaktighet och inte minst 
egenmakt. Poängen med samråd är att ge nationella minoriteter egenmakt, att 
känna att de har makt över sin situation och framtid. Det blir här extra viktigt 
att poängtera att minoritetspolitiken ska genomföras tillsammans med de 
nationella minoriteterna, inte av andra för de nationella minoriteterna. 

Att nationella minoriteter ska ha samråd på ett sätt som andra medborgare inte 
har, handlar om att de är just en minoritet. De är färre än majoriteten och 
majoriteten är ofta inte intresserad av deras frågor. Minoritetslagstiftningen 
finns till för att väga upp de nationella minoriteternas underläge och motverka 
att de blir diskriminerade. Därför ska samråden ske på lika villkor. 

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

 

 Att tänka på 

Kombinationen av olika former av samråd är att föredra för att de tillsammans 
ska kunna ge en mer samlad bild. Samråd ska i detta sammanhang tolkas som 
att det ska föras dialog mellan myndigheter på olika nivåer och de nationella 
minoriteterna. I praktiken innebär detta att samråden kan och bör se ut på olika 
sätt. Det kan handla om allt från brukarråd i enskilda frågor eller med enskilda 
grupper inom minoriteterna till öppna samråd där alla är välkomna. Ett 
exempel på brukarråd kan vara föräldrar vid samråd om förskolefrågor. Ett 
öppet samråd kan vara att föredra om man önskar göra en behovsinventering 
för att ta ett exempel. 
 
Borås Stad ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och 
samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta efter deras 
förutsättningar.  

 

 På vem vilar ansvaret? 

Varje berörd nämnd bör ha en pågående dialog med de nationella minoriteterna 
kring frågor som berör dem. Berörda nämnder är generellt de som arbetar med 
områden där enligt lag de nationella minoriteterna har ett grundskydd eller ett 
förstärkt skydd såsom inom utbildning, äldreomsorg och kultur. Det innebär att 
följande nämnder är direkt skyldiga att arbeta med dessa frågor: 
förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, vård- och äldrenämnden, kulturnämnden, fritids- 
och folkhälsonämnden, sociala omsorgsnämnden samt arbetslivsnämnden i 
egenskap av samordnande. Då varje kommun och landsting har en skyldighet 
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att arbeta med Strategin för romsk inkludering, där Borås Stad dessutom är en 
av fem utvecklingskommuner i landet, kan ytterligare nämnder och kommunala 
bolag tillkomma. För områden som rör bostad och hälsa, social omsorg och 
trygghet har även följande nämnder ett direkt ansvar att samråda med den 
romska gruppen: individ- och familjeomsorgsnämnden, sociala 
omsorgsnämnden samt de kommunala bostadsbolagen. 
 

4 Förskola 

 Språkutveckling hos barn 

Borås Stad ska särskilt främja barn och ungas utveckling av en kulturell identitet 
och användning av det egna minoritetsspråket. När man pratar om 
språkrevitalisering finns det ett flertal studier som visar på vikten av att barn 
tidigt får ta del av språket. Enligt Mikael Vinka, professor i samiska språk på 
Umeå universitet, är åldern mellan 3-4 år särskilt viktig43. Under denna period 
lär sig barn upp till hundra ord per dag och Vinka menar att om barnet får lära 
sig sitt modersmål vid den åldern finns det goda förutsättningar att 
modersmålet kommer att sitta. Däremot blir nästa utmaning att utveckla 
språket när barnet börjar i skolan där majoritetsspråket oftast tar över. Här blir 
det extra viktigt att få möjlighet att använda och exponeras för språket i mycket 
större utsträckning än det idag är möjligt. Språk är nära kopplat till identitet och 
tillhörighet. Genom att lära sig sitt modersmål får barnet också en stärkt 
identitet och tillhörighetskänsla. Ett exempel på hur språkrevitalisering lyckats 
finns att hämta från mohawkindianerna i Kanada. Mellan 1970-2008 ökade 
språket från 500 till 3500 talare. En av orsakerna bestod i att man använde sig 
av äldre personer tillhörande gruppen och som besatt språkkompetensen som 
ett komplement på förskolan44. 

 

 Förskola 

Ur ett revitaliseringsperspektiv är förskolan mycket viktig (se Språkrevitalisering 
en huvudfråga idag). Genom starka utbildningsmodeller kan barnen genom 
förskolan nå förstaspråkskompetens, även om språket inte är dagligt 
kommunikationsspråk i hemmet45. Detta är beroende av att personal och andra 
resurser finns. På grund av tidigare nämnda omständigheter sjunker antalet 
talare av de nationella minoritetsspråken kraftigt. Flera generationer har inte fått 
möjligheten att lära sig sitt modersmål, och har därför små möjligheter att i sin 
tur själva lära sina barn deras modersmål. Förskolan är därför central i frågan 
om revitalisering av språken. Alla föräldrar som ansöker om plats i förskolan 
ska tillfrågas om de önskar förskoleverksamhet på något av de nationella 
minoritetsspråken.  
 
När vi talar om modersmål i sammanhanget nationella minoriteter så är det inte 
det samma som hemspråk. Det innebär att barnen inte behöver ha några som 

                                                      
43 https://issuu.com/harnosandsstift/docs/dd2_2017l__g/9  
https://forskolan.se/kan-forskolan-radda-samiskan/ 
44 Grenoble, Lenore, & Whaley, Lindsey. (2006). Saving Languages: An Introduction to Language 
Revitalization. Cambridge: Cambridge University Press. 
45 https://www.sametinget.se/120612 

https://issuu.com/harnosandsstift/docs/dd2_2017l__g/9
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helst grundkunskaper i det nationella minoritetsspråket för att få 
förskoleverksamhet på modersmålet.  
 

Barn med finska som modersmål har särskilda rättigheter rörande 
förskoleverksamhet i Borås Stad, då staden ingår i det finska 
förvaltningsområdet. Skollagen fastslår i 8 kapitlet 12 a§ att en kommun som 
tillhör ett förvaltningsområde ska erbjuda alla som söker förskola helt eller till 
väsentlig del på det förvaltade språket. Ändamålet med lagstiftningen är att 
samtliga förvaltningskommuner ska ha förskoleverksamhet som bedrivs helt på 
det förvaltade språket. Verksamhet som drivs till väsentlig del på språket ska 
vara ett undantag, eller ett första steg i strävan efter att kunna erbjuda 
verksamheten helt på språket46.  

Det finns olika metoder som kan användas för att erbjuda modersmålsstöd på 
de nationella minoritetsspråken i förskolan. Det viktiga är att barnen får höra 
och tala modersmålet i så stor utsträckning som det bara är möjligt. Många 
kommuner har så kallade ambulerande modersmålsstödjare eller 
modersmålslärare som träffar barn med ett visst modersmål på olika förskolor 
och andra platser och ”badar barnen i språket” enligt ett visst schema. Andra 
tar hjälp av pensionärer som kommer och pratar och leker med barnen, och 
berättar historier och läser sagor för barnen på modersmålet. Det finns också 
digitala verktyg att använda, så som ljudböcker, filmer och spel. Petra Petersen, 
doktorand vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms 
universitet, visar i en studie hur barn på förskola kan lära sig att använda Skype 
för att prata med andra barn på minoritetsspråk47. Dock är det inte en fullgod 
ersättning för en pedagog eller modersmålstalare, utan bör användas som ett 
komplement mellan träffarna. Det räcker alltså inte att ha böcker på 
minoritetsspråken i bokhyllan, spel i iPaden eller lappar med översättningar på 
möblerna, utan barnen behöver någon som talar modersmålet som vägleder 
och inspirerar. 

För att språket ska kunna fortsätta att utvecklas efter förskoleåldern är det 
avgörande med en smidig övergång till grundskolan utan att det blir några stopp 
eller minskningar i tillgången till språket. 

5 Ungas situation 

 Röster från några unga nationella minoriteter 

 

”Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till 

inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras 

förutsättningar.” 48 

För att få en så bred bild som möjligt av hur situationen ser ut idag för 
nationella minoriteter, vilka utmaningar som väntar men också som ett försök 
att fånga upp goda idéer, skickades ett antal frågeställningar ut till samtliga 
ungdomsförbund på riksnivå. Nedan följer en sammanställning av de svar som 
kom in. 

                                                      
46 Prop. 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik, s. 55 
47 https://www.su.se/forskning/profilområden/språk-språkinlärning/surfplattor-stärker-
förskolebarns-kommunikation-på-minoritetsspråk-1.415622 
48 SFS 2018:1367 
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Den största utmaningen man stöter på som ung och tillhörande en eller flera 
nationella minoriteter är, enligt Venla Odenbalk från Sverigefinska 
ungdomsförbundet, att vi har en generation som inte har fått lära sig finska alls 
eller inte tillräckligt trots att många önskar göra det. Hanna Aili från Met 
Nuoret som är tornedalingarnas ungdomsförbund håller med om detta. Hanna 
anser att det främst är unga vuxna som vill lära sig meänkieli men att det är en 
brist på lärare och läromedel som är akut. Men, är hon noga med att poängtera, 
det är inte bara språket som är viktigt. Man kan känna en stark 
tillhörighetskänsla till både regionen och kulturen och samtidigt en rädsla för att 
ge uttryck för detta då man upplever att bristen på språket på något vis gör att 
man inte har rätt att känna så. Språket blir bärare av identiteten. Därför är det 
viktigt att bredda arbetet så att det inte bara handlar om språket, menar Hanna 
Aili. Ett sätt att göra detta är genom teater, musik, litteratur och andra kulturella 
uttryck. Både Met Nuoret, Sáminuorra (det samiska ungdomsförbundet) och 
Sverigefinska ungdomsförbundet har dessutom tagit fram var sitt språkpaket 
som riktar sig till barnfamiljer och som kommuner har möjlighet att köpa in49.  

 

6 Äldreomsorg 

 Att tillgodose rätten till personal med kulturell och språklig 
kompetens inom äldreomsorgen 

Enligt den stärkta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk50 har 
regeringen tagit beslut om att kommunerna ska erbjuda äldreomsorg på 
samtliga minoritetsspråk, helt eller till ”väsentlig” del, om kommunen har tillgång 
till personal med sådana språkkunskaper. I samband med detta infördes också 
en bestämmelse i 5 kap. 6§ socialtjänstlagen51som säger följande: 

”Socialnämnden ska göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för äldre 
människor samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om socialtjänstens verksamhet på detta 
område. 

Kommunen ska planera sina insatser för äldre. I planeringen ska kommunen samverka med 
landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. 

Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden om äldre människor.”52 

 

 Varierande utmaningar  

”Avgörande i all äldreomsorg är att kunna förstå den andres livsvärld”53 

                                                      
49 Meänkieli språkpaket - http://www.metnuoret.se/kielipaketti/, finskt språkpaket - 
https://ungfin.se/sv/verksamhet/sprakpaketet/, samiskt språkpaket - 
https://www.sametinget.se/111335,  
50 SFS 2018:1367 
51 2001:453 
52 Lag (2018:1369) 
53 Iréne Ericsson, lektor Institutet för gerontologi inom området demens och omsorg och vård 
vid demens. Äldreomsorg: Nationella minoriteter, Språk och kultur. 2013, reviderad 2019. 
Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget. 

http://www.metnuoret.se/kielipaketti/
https://ungfin.se/sv/verksamhet/sprakpaketet/
https://www.sametinget.se/111335
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Förmåga till empati och intresse för människors livsberättelser är nödvändiga 
egenskaper för att kunna ge en god vård och omsorg. Ett personcentrerat 
förhållningssätt inom äldreomsorgen där personalen känner till och tänker på 
den äldres livshistoria leder i sin tur fram till ett tryggt och behagligt liv för den 
äldre. De som idag tillhör den äldre generationen är födda under första hälften 
av 1900-talet och har själva upplevt eller åtminstone levt i andra världskrigets 
skugga. Att de äldre bär på trauman som de aldrig fått möjlighet att bearbeta är 
inte ovanligt. Likaså förlorar många svenskan när de blir äldre och kan bara 
kommunicera på sitt barndomsspråk. 

Många av första generationens sverigefinnar har aldrig fått möjligheten att lära 
sig svenska, och det är ett stort problem idag och en grund till diskriminering 
och utelämnande från det svenska samhällets service och tjänster54. Den 
generationen som kom som arbetskraft är idag mer eller mindre i pensionsålder 
och uppåt. De som drabbas av demens av något slag tappar den lilla svenska 
som de har lärt sig, eller har svårt att göra sig förstådd även om de förstår det 
som kommuniceras till dem55. Att klara sig i till exempel den svenska 
sjukvården är en stor utmaning för alla som inte behärskar majoritetsspråket, 
och den tekniska utvecklingen försvårar kontakten ytterligare. Det finns en 
strukturerad problematik inom bland annat sjukvården, där det saknas 
kännedom om att finsktalande patienter har rätt till information och rätt att 
kommunicera på det språket. Det är också ett praktiskt problem, då det inte 
enbart handlar om att erbjuda rätten till vård och omsorg på finska, utan det är 
det enda språket som många ur den äldre sverigefinska befolkningen kan 
kommunicera på.  

För de romska grupperna är förtroendet mellan romer och majoritetssamhället 
ofta bristfälligt, något som kan leda till missförstånd, oro och rädsla hos de 
äldre. För många romer är det viktigt att kunna ta hand om sina äldre då detta 
är en viktig del i deras kultur. Här blir det extra viktigt att den äldre kan få 
omvårdnad i hemmet och av en annan rom, helst en anhörigvårdare. Ett sätt att 
lösa problemet skulle exempelvis kunna vara en förmedling av utbildad romsk 
vårdpersonal och att möjligheten för anhöriga att få bli anhörigvårdare stärks. 

”-Vad har du för anknytning? Jag är född i Polen, kanske din släkt känner min släkt… och 
förhoppningen tänds i hennes ögon.” 

Bland förintelsens överlevare är detta en ständigt återkommande fråga första 
gången de träffar någon56. Många är ensamma och saknar släkt eller har sin 
familj långt borta. För dem är gemenskap och firandet av barndomens 
traditioner och seder extra viktigt. Likaså kunskapen om de trauman man bär 
på. Men det är inte enbart generationen som själva upplevt Förintelsen som 
lider av trauman. Bland andra generationen, barn till Förintelsens överlevande, 
är posttraumatiska stressymptom vanliga till följd av föräldrarnas upplevelser. 
Språket är lite av en utmaning. Några har jiddisch som barndomsspråk men det 
är långt ifrån alla. Beroende på var man vuxit upp kan språket variera, polska, 
ungerska, ryska eller något annat. Det är viktigt att känna till och att här satsa på 
en flerspråkig personal. För den judiska minoriteten är maten särskilt viktig och 

                                                      
54 Sverigefinnar – en bortglömd minoritet s. 15 
55 Ibid, s. 14 
56 Inger Azulay, verksamhetschef vid Neuberghska/Bambergerska vårdboendet i Göteborg. 
Äldreomsorg: Nationella minoriteter, Språk och kultur. 2013, reviderad 2019. Länsstyrelsen i 
Stockholm och Sametinget. Sid.8 
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att kunna fira Sabbaten och alla judiska helger och högtider i gemenskap 
betydelsefullt. 

Maja Mella från Svenska Tornedalingars Riksförbund menar att tornedalingar är 
de som assimilerat sig mest och att meänkieli är hotat. Många av de äldre är inte 
vana att använda meänkieli i kontakten med myndigheter och andra 
samhällsfunktioner då språket varit förbjudet att tala i skolan, t.o.m. på rasterna. 
Detta har lett fram till att många äldre känner skam att tala språket utanför 
familjen57. Språket är viktigt för identiteten och självkänslan anser Maja Mella 
samtidigt har de äldre också en viktig funktion i överföring av kunskap till de 
yngre generationerna. Att bli bemött på sitt språk inom äldreomsorgen gör att 
man känner sig uppskattad och värdig58.  

Att få vistas i en miljö, det kan vara daglig verksamhet, det kan vara 
äldreboende, med föremål man känner igen, litteratur, tidningar, hantverk med 
mera som förknippas med den kultur, språk, religion man vuxit upp med är en 
trygghetsfaktor som är viktig att komma ihåg. Att lyssna på musik, se på film, 
sjunga eller äta mat som är förknippad med de traditioner och högtider man är 
van att fira, helst i gemenskap med andra, ger livsglädje och skapar 
förutsättningar för en bättre hälsa, psykisk så väl som fysisk.  

Att lyssna på den äldre och se denne som en individ är också viktigt. Det är inte 
alla som känner ett behov av att använda sitt hemspråk i kontakten med 
hemtjänst till exempel. Bara för att man tillhör en nationell minoritet betyder 
inte det per automatik att alla som tillhör samma grupp också är identiska. Men 
det är en rättighet man har och en skyldighet från myndighetens sida att erbjuda 
äldreomsorg på de nationella minoritetsspråken helt eller till ”väsentlig” del, om 
kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Det samma 
gäller även här som för förskolan att förvaltningskommuner ska ha äldreomsorg 
som bedrivs helt på det förvaltade språket. För övriga nationella 
minoritetsspråk ska viljeinriktningen alltid vara från Borås Stads sida att erbjuda 
äldreomsorg på det önskade minoritetsspråket och arbeta för att detta ska gå att 
genomföra. 

7 Utmaningar  

 Att bevara och utveckla de nationella minoritetsspråken 

En av de större utmaningarna för en lyckad språkrevitalisering hänger ihop med 
orsaken till att de nationella minoritetsspråken är på väg att försvinna, nämligen 
att det saknas vuxna som ännu talar språken. En annan sida av myntet handlar 
om att det mycket väl kan finnas vuxna med både språk- och kulturkompetens 
men som på grund av diskriminering och utsatthet väljer att hålla den 
kunskapen dold. Ytterligare en utmaning är kopplad till 
anställningsförutsättningar där man många gånger erbjuds endast en mindre 
procent för att exempelvis ta på sig ett uppdrag som modersmålslärare, varpå 
man tvingas tacka nej för att istället arbeta med något helt annat. Utbildning av 
modersmålslärare är ännu en viktig del som behöver tas i beaktande för att 

                                                      
57 Maja Mella, Svenska Tornedalingars Riksförbund. Äldreomsorg: Nationella minoriteter, 
Språk och kultur. 2013, reviderad 2019. Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget. Sid. 18 
58 Ibid, sid.18 
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säkerställa kvalitet och en likvärdig undervisning av modersmålen för alla barn 
och unga oavsett vart i landet man bor.  

Hur ska man då hitta personal som har kännedom om kultur och talar språket 
för att tillgodogöra det ansvar kommunerna har inom området förskola, skola 
samt äldreomsorg? 

Att fortsätta arbetet med att implementera den status de nationella 
minoritetsspråken har på en laglig grund i hela Borås Stad blir här avgörande. 
Att skapa förståelse och kunskap hos alla Borås Stads medarbetare, tjänstemän, 
chefer och politiker om att språkrevitalisering av de nationella 
minoritetsspråken skall ha prio ett. Medvetenheten om språksituationen för de 
nationella minoritetsspråken behöver öka såväl i samhället i stort som bland 
beslutsfattare. Genom att ge språken den status de har rätt till kommer 
följdeffekten bli att man även prioriterar och värdesätter språk- och 
kulturkunskap i sökandet av personal inom de olika målområdena förskola, 
skola samt äldreomsorg. Vilket i sin tur leder fram till att de personer som 
besitter dessa kunskaper äntligen kan känna den stolthet de förtjänar över sin 
identitet och sitt kulturella och språkliga arv och på så vis bli en del av 
språkrevitaliseringen. 

 

 Förslag på åtgärder 

 

 Att anställa personal med språk- och kulturkompetens inom förskola, 
skola samt äldreomsorg   

 Att erbjuda heltidsanställningar i större utsträckning 

 Att erbjuda goda arbetsvillkor 

 Att i rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet och 
kulturkännedom som en merit med särskilt fokus på nationella 
minoritetsspråk och dess kulturer 

 Att göra språkinventeringar inom Borås Stad 

 Att anställa kulturtolkar/brobyggare inom olika områden 

 Att hitta samarbetspartners över kommungränsen för att tillsammans 
hitta metoder för att lösa personalfrågan 

 Att tillhandahålla läromedel på de nationella minoritetsspråken för 
förskola/skola 

 Att utbilda och fortbilda personal inom förskola/skola/äldreomsorg i 
de nationella minoritetsspråken/kulturerna 

 Att där det för tillfället inte finns personal med språk- och 
kulturkompetens på orten eller som besitter språk- och 
kulturkompetens men saknar rätt utbildning hitta andra lösningar som 
skulle kunna vara följande: 
 

 Fjärrundervisning för elever med rätt till modersmål 59 

 Underlätta för anhöriga och närstående att söka anställning hos 
en hemtjänstutförare 

 Använda andra resurser som t ex äldre personer från respektive 
nationell minoritet på förskolorna  

                                                      
59 Den 1 juli 2015 trädde ändringar i skollagen i kraft när det gäller bestämmelser om 
fjärrundervisning (prop. 2014/15:44) 
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 Bidra med kompetensutveckling/utbildning när personen har 
språkkompetensen men saknar kompetens inom yrket 
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8 Länkar 

 

För mer information  

https://www.sametinget.se 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm 

https://www.minoritet.se 

Publikationer nationella minoriteter: 

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/social-

hallbarhet/nationella-minoriteter/nationella-minoriteter---publikationer.html 

 

Diskriminering 

Poggats Tobias/ Vaartoe på uppdrag av Sametinget, 2018, Kartläggning av 

rasism mot samer i Sverige, https://www.sametinget.se/kartlaggning_rasism 

Åkerfeldt Bennie, Romer en nationell minoritet: En presentation av de olika 

romska gruppernas historia och kulturarv i Sverige, Västra Götalandsregionen - 

Västarvet 

 

Lagar 

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2018:1367): 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724 

Prop. 2017/18:199: https://data.riksdagen.se/fil/C88B19D1-F2BB-49F3-

A36C-270DFA623644 

Socialtjänstlagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-

lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-

453 

 

Förskoleverksamhet 

https://forskolan.se/kan-forskolan-radda-samiskan/ 

Publikationer Förskoleverksamhet, Nationella minoriteter, Språk och kultur: 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272faeb/15287

91978582/F%C3%B6rskoleverksamhet%20%E2%80%93%20nationella%20mi

noriteter,%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf  
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https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/social-hallbarhet/nationella-minoriteter/nationella-minoriteter---publikationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/social-hallbarhet/nationella-minoriteter/nationella-minoriteter---publikationer.html
https://www.sametinget.se/kartlaggning_rasism
https://forskolan.se/kan-forskolan-radda-samiskan/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272faeb/1528791978582/F%C3%B6rskoleverksamhet%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter,%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272faeb/1528791978582/F%C3%B6rskoleverksamhet%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter,%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272faeb/1528791978582/F%C3%B6rskoleverksamhet%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter,%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
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Äldreomsorg 

Kaplan Suzanne, 2002, Children in the Holocaust: Dealing with affects and 

memory images in trauma and generational linking, Doktorsavhandling, 

Pedagogiska institutionen – Stockholms universitet - 

https://pubs.sub.su.se/5694.pdf 

Publikationer Äldreomsorg, Nationella minoriteter, Språk och kultur: 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272fa80/15287

91608034/%C3%84ldreomsorg%20%E2%80%93%20nationella%20minoritete

r%20%E2%80%93%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf  

 

Språkrevitalisering 

Grenoble, Lenore, & Whaley, Lindsey. (2006). Saving Languages: An Introduction to 

Language Revitalization. Cambridge: Cambridge University Press. 

https://www.sametinget.se/handlingsprogram_sprak 

https://www.sametinget.se/spraksituationen  

Language Vitality and Endangerment: 

http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf 

Lägesrapport från Samiskt språkcentrum  De samiska språken i Sverige 2017  

https://www.sametinget.se/120612 

Minoritetsspråkstadgan: https://www.sametinget.se/minoritetssprakstadgan 

          Utbildningsmaterial på olika nationella minoritetsspråk och dess varieteter: 

Institutet för språk och folkminnen – https://www.sprakochfolkminnen.se   

  

 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272fa80/1528791608034/%C3%84ldreomsorg%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter%20%E2%80%93%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272fa80/1528791608034/%C3%84ldreomsorg%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter%20%E2%80%93%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272fa80/1528791608034/%C3%84ldreomsorg%20%E2%80%93%20nationella%20minoriteter%20%E2%80%93%20spr%C3%A5k%20och%20kultur.pdf
https://www.sametinget.se/handlingsprogram_sprak
https://www.sametinget.se/spraksituationen
http://www.unesco.org/culture/ich/doc/src/00120-EN.pdf
https://www.sametinget.se/120612
https://www.sametinget.se/minoritetssprakstadgan
http://www.sprakochfolkminnen.se/
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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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Program för nationella 
minoriteter
Borås Stads vision
2025 är Borås staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. 
I Borås Stad är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. I 
Borås finns samspel och mångfald. Här finns lika möjligheter för alla människor.

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

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

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

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

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

1  SFS 2018:1367
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Självidentifikationsprincipen
Det är varje enskild individ som själv avgör om han eller hon anser sig tillhöra en eller 
flera nationella minoriteter. Eftersom tillhörigheten baseras på självidentifikation kan 
samhället inte ställa krav på att någon ska styrka sin tillhörighet till en eller flera nationella 
minoriteter.

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

Så här ska Borås stad tillgodose de nationella 
minoriteternas rättigheter 

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

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

Borås Stad ska informera minoriteterna om sina rättigheter. Information ska lämnas 
generellt om den gällande lagstiftningen och specifikt kring de berörda områdena 
utbildning, äldreomsorg och kultur. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att 
verksamhetsspecifik information lämnas till de nationella minoriteterna.
Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga kontakter och via webben. 
Information ska om möjligt lämnas även på minoritetsspråken.

Samråd
En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. 
De nationella minoriteterna ska ges tillgång till olika nationella, regionala och lokala dialog-
forum på likvärdiga villkor som majoritetsföreträdare. Samråd ska i detta sammanhang 
tolkas som att det ska föras dialog mellan myndigheter på olika nivåer och de nationella 
minoriteterna. Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges reellt inflytande 
över frågor som berör dem. Borås Stad ska även samråda med de nationella 
minoriteterna kring övergripande och strategiskt minoritetsarbete.

Kärnområden 

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

Borås Stad ska stödja språkrevitalisering bland annat genom att: 

• erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråken 

• erbjuda stöd i utvecklingen av det nationella minoritetsspråket i förskolan

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

• tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråken på stadens bibliotek

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

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

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

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

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

Som en konsekvens av ovanstående skall Borås Stad i sina rekryteringsprocesser särskilt 
framhålla flerspråkighet som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk.
Andra lösningar kan vara fortbildning av personal, kompletterande utbildningar och 
övriga insatser såsom till exempel fjärrundervisning för att möjliggöra revitalisering av 
dessa språk.
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Äldreomsorg 
Enligt den stärkta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har regeringen 
tagit beslut om att kommunerna ska erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk, helt eller till 
”väsentlig” del, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detta 
gäller numera även jiddisch och romani chib. Förenat med detta beslut ska kommunerna 
även verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i det/de minoritetsspråk 
där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor. Där det finns behov ska Borås 
Stad eftersträva att rekrytera personal som behärskar minoritetsspråken och besitter 
kulturella kunskaper, samt i sina rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet 
och kulturkännedom som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk och 
dess kulturer. 

Andra lösningar kan vara fortbildning av personal och/eller kompletterande utbildningar. 
Det är också kommunens skyldighet att informera den som ansöker om bistånd inom 
ramen för äldreomsorgen om möjligheterna till äldreomsorg på minoritetsspråk. De 
äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet ska särskilt beaktas. Många 
av de som idag tillhör gruppen av seniorer och som tillhör någon av de nationella 
minoriteterna, bär på trauman och/eller har varit extra utsatta. Det är inte ovanligt att 
sådana minnen åter väcks till liv när man blir äldre. En förståelse och kunskap om de 
nationella minoriteternas historia är därför extra viktig hos den personal som arbetar 
med denna målgrupp. Kunskap om traditioner, högtider, mat, litteratur med mera är 
också viktig. Kultur- och språkkunskap medför en ökad trygghet för individen. 

Kultur 
Borås stad ska inom sina verksamheter arbeta för att främja de nationella minoriteternas 
språk och kultur.

Borås Stad ska också på andra sätt inom sina verksamheter verka för att synliggöra och 
bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås.

Särskilt ansvar inom detta område har Kulturnämnden med sina bibliotek att synliggöra 
och bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås samt förstärka sitt utbud 
av litteratur, tidskrifter och annan media på de nationella minoritetsspråken och om de 
nationella minoriteterna. Biblioteken har en egen lagstiftning som också den lyfter deras 
uppdrag gentemot de nationella minoriteterna.

Stadens kulturliv ska vara en angelägenhet för alla, och därigenom spegla och inkludera 
de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.
Stadens egna kulturinstitutioner ska spegla de nationella minoritetsspråken samt de 
nationella minoriteternas historia och kultur.

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

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt och 
skriftligt på det förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma språk, och i övrigt 
ska kommunen sträva efter att anställa personal med kunskaper i språket. Kommunen ska 
erbjuda samtliga personer som söker förskoleplats och äldreomsorgplats i en verksamhet som 
bedrivs helt eller till väsentlig del på det förvaltade språket. Dessutom ska äldreomsorgen se 
till att de äldre har möjlighet att behålla sin kulturella identitet. En förvaltningskommun 
bedriver samråd med den aktuella minoriteten i frågor som rör dem. 
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Borås Stad bedriver minoritetsservice, dit sverigefinska invånare kan vända sig för att få 
hjälp med kommunärenden på finska. Borås Stad bedriver återkommande samråd med 
den sverigefinska minoriteten i olika former, baserat på de behov som finns. Syftet med 
samråden är att den sverigefinska minoriteten ska få möjlighet att föra en dialog med 
Borås Stad i frågor som rör dem. Frågor och synpunkter som lyfts i dessa sammanhang 
förs vidare i Borås Stads organisation enligt den framtagna modellen. 

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

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

Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera verksamhetsområden: 

• Utbildning

• Arbete 

• Bostad 

• Hälsa, social omsorg och trygghet 

• Kultur och språk 

• Civilsamhällets organisering. 

Borås Stad har sökt och blivit beviljat bidrag för att utveckla arbetet med romsk inkludering 
och har därmed uttryckt en vilja att arbeta särskilt med strategin för romsk inkludering 
2012 – 2032. Borås Stad ska aktivt arbeta med att följa regeringens strategi för romsk 
inkludering 2012 – 2032 samt de lagar och planer som berör romernas rättigheter.

Arbetslivsnämnden ansvarar för samordning av allt arbete som rör Romsk inkludering 
i Borås Stad. 

Uppföljning och revidering 
Med detta övergripande program som grund ska Arbetslivsnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, 
Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden i samråd med respektive nationell 
minoritet ta fram aktivitetsplaner för minoritetsgrupperna. Aktivitetsplanerna ska, utifrån 
den nationella minoritetslagstiftningen, definiera minoritetens behov och önskemål samt 
beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som ska genomföras och ansvar för dessa. Aktivitetsplanen 
kan vara ett- eller flerårig allt utifrån behov. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp arbetet kring nationella minori-
teter samt lämna förslag på ett reviderat program vart fjärde år.
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Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
503 37 Borås  

Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Jensholm 
Handläggare 
 

ANÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-19 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00006 1.2.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 2019-03-19 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

1. Borås Stads rutiner gällande hot, hat och trakasserier av förtroendevalda 

i deras förtroendeuppdrag samt checklista gällande säkerhet vid 

nämndmöten 

 

 

               

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 



 

 Stadsledningskansliet Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, informerar 2018-02-14 

Säkerhetsfrågor och checklista i samband med öppna nämndmöten 

i Borås Stad. 

 

Bakgrund 
Stadsledningskansliet avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, har bland annat uppdraget 

att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande samt att värna demokratin. Avdelningen har 

även ett övergripande ansvar för kommunens säkerhetsarbete. 

 

Det är viktigt för demokratin att kommunens förtroendevalda kan genomföra sitt uppdrag utan att 

utsättas och/eller påverkas av våld, hot eller hat genom sitt förtroendeuppdrag. De olika nämnderna i 

Borås Stad har i regel möten varje månad. Eftersom dessa är öppna för allmänheten är det viktigt att 

fundera över hur säkerheten kring dessa möten utformas. Det finns ett antal frågor man bör ställa sig 

innan det öppna nämndmötet. Se checklista sid 2. 

Lokaler 
Det finns bestämmelser om hur många personer som får vistas i en lokal ur säkerhets- och 

brandsynpunkt. Finns inte antalet angivet i lokalen kan vid behov CKS kontaktas så ordnas att Södra 

Älvsborgs Räddningsförbund utför en personantalsbedömning av lokalen. 

Säkerhet 
Nämnderna i Borås Stad hanterar ämnen och ärenden som ibland kan vara kontroversiella och som 

kan dra till sig intresse från grupper eller individer som har för avsikt att störa nämndmötet. Det är 

därför viktigt att innan mötet göra en riskbedömning avseende de ärenden som ska behandlas. Om 

det finns behov kan CKS hjälpa till med riskbedömningen. Innan mötet är det också viktigt att 

säkerställa att åhörare kan ta sig till och från mötet utan risk för att någon obehörigt kan dröja sig kvar 

i lokalerna. 

Med hjälp av riskbedömningen kan det avgöras om det finns behov av ett larm under mötet, 

bevakning eller andra åtgärder som innebär att mötet kan genomföras säkert och tryggt.  

 

Övrigt 
Om det finns behov av råd och/eller information, vänd Er till Stadsledningskansliets Centrum för 

kunskap och säkerhet, CKS. 

 

 

Peder Englund  Rangbar Mohammad 

AvdC CKS   EnhC/Säkerhetschef CKS 

 

 

Checklista inför, under och efter nämndmöten 
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1. Inför mötet Åtgärder 

Kommer ärenden som kan vara kontroversiella 

att avhandlas och som kan dra till sig intresse 

från grupper eller individer som kan avser att 

störa mötet? Riskbedömning 

 

Har vi koll på att åhörare inte får möjlighet att 

obehörigen dröja sig kvar i fastigheten? 

 

 

Behov av bärbart larm, bevakning, kontaktvägar 

vid ev händelser? 

 

 

2. Genomförande av mötet  

Var uppmärksam på enskilda eller grupper som 

uppvisar ett avvikande beteende, hur gör vi då? 

 

 

Om något akut händer, larma vakt eller ring 112, 

vem gör vad? 

 

 

3. Efter mötet  

Se till att samtliga åhörare lämnar lokalen och 

fastigheten 

 

 

Återlämna ev larm till CKS 

 

 

Vid behov återrapportera till CKS hur mötet 

genomförts 

 

 

4. Egna funderingar/tankar kring 

säkerhetsfrågorna. Delge gärna CKS. 
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Rutin för förtroendevalda i Borås Stad och dess bolag om de genom sitt 

förtroendeuppdrag utsätts för våld, hot eller hat. 
 

 

Stadsledningskansliet avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS, har bland annat uppdraget 

att arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande samt att värna demokratin. Avdelningen har 

även ett övergripande ansvar för kommunens säkerhetsarbete. 

 

Det är viktigt för demokratin att kommunens förtroendevalda kan genomföra sitt uppdrag utan att 

utsättas och/eller påverkas av våld, hot eller hat i sitt förtroendeuppdrag. I det förebyggande arbetet är 

det viktigt att snabbt reagera och agera om sådana företeelser eller händelser förekommer.  

 

Exempel på händelser kan vara rent fysiskt våld mot person eller egendom likväl hot eller hat via 

sociala medier eller via mail. 

Som regel ska sådana händelser polisanmälas och för att underlätta och effektivisera 

kommunikationen mellan den som utsatts och Polismyndigheten har dessa rutiner tagits fram. 

 

OBS!   

Om du upplever att hot eller våld är nära förestående – ring larmnumret 112 
 

 

I övriga fall kontaktar Du CKS eller Tjänsteman i beredskap (TIB) via telefon eller mail. Personerna 

nedan är nåbara dygnet runt. CKS och/eller TIB gör en bedömning av händelsen och vidtar därefter 

adekvata åtgärder och kontakter.  

 

CKS  

 

Tjänsteman i beredskap  0731-56 41 00              
 

AvdC Peder Englund 0768-88 77 55             peder.englund@boras.se 

 

Enhc/Säk.c Rangbar Mohammad 0768-88 72 81             rangbar.mohammad@boras.se 

 

 

 

Peder Englund  Rangbar Mohammad 

AvdC/CKS   Enhc/Säkerhetschef CKS 

 

mailto:peder.englund@boras.se
mailto:rangbar.mohammad@boras.se


 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Jensholm 
Handläggare 
 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-03-19 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00007 3.7.2.1 
 

  

 

Delegationsbeslut 2019-03-19 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

1. Socialutskott 2019-02-14 protokoll  

 

2. Socialutskott 2019-02-28 protokoll  

 

3. Socialutskott 2019-03-04 protokoll  

 

4. Socialutskott 2019-03-06 protokoll  

 

 

 

 

 

               

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 


