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1  Inledning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden är en ny nämnd från och med 2017-01-01 i tidigare organisation 
har verksamheten funnits under Stadsdel Öster, Väster, Norr samt Sociala omsorgsnämnden. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområde barn och 
familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har dessutom två av kommunalfullmäktige 
fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett 
samarbetsuppdrag för boendeprocessen mjuka frågor. Samarbetsuppdragen innebär att nämnden. 

• Har befogenhet att sammankalla berörda nämnder 
• Har ansvaret att samarbetsuppdragen kommer i gång 
• Skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 
• Formulera mål för arbetet 
• Att resultatet mäts, utvärderas och redovisas. 

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

Individ- och familjeomsorgsnämndens uppdrag för år 2017: 

• Införande av ett stödboende för personer som varit i missbruk 
• Inom ramen för sitt samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter 

kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder. 
• Samordna bostäder åt de som nu är utanför bostadsmarknaden 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

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

 Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

 Antal genomförda medborgardialoger.   1 0 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inte haft någon medborgardialog till och med 2017-04-30 

Antal genomförda medborgardialoger. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2017 Kommentar 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att utreda införande av ett 
stödboende för personer som har varit i 
missbruk. 

 Ej genomfört Individ- och familjeomsorgsnämnden 
kommer att göra en översyn av samtliga 
boendealternativ inom nämndens 
verksamhet; vilka behov som finns och 
hur boendeinsatserna är utnyttjade, som 
ett underlag för ställningstagande 
angående införandet av stödboende för 
personer som varit i missbruk. Ett 
alternativ som ses över är om 
Biskopsmössan går att använda enbart 
för målgruppen nyktra med 
missbruksbakgrund 

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

 Ej genomfört Individ- och familjeomsorgsnämnden 
kommer att inom ramen för sitt 
boendesociala samarbetsuppdrag i dialog 
med övriga berörda nämnder att klargöra 
arbetsgången som är kopplad till 
biståndsbeslut om sociala bostäder. 
Rutiner, mandat och arbetssätt kommer 
att ses över i den nybildade 
samverkansgruppen mellan 
förvaltningarna. 

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

 Ej genomfört Individ- och familjeomsorgsnämnden 
kommer att inom ramen för sitt 
boendesociala samarbetsuppdrag att ta 
fram förslag på hur staden kan samordna 
arbetet med bostäder åt de som är utanför 
bostadsmarknaden. En politisk 
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Uppdrag Status T1 2017 Kommentar 
referensgrupp och en samverkansgrupp 
mellan förvaltningarna har bildats för att 
se över olika åtgärder och få samsyn 
kring problematik och insatser. 

2.2 Livskraftig stadskärna 

Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

 Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
2015 

Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

 Antal personer i en hemlöshetssituation som får 
eget förstahandskontrakt med hjälp av 
socialtjänsten. 

17 21  11 

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med 
hjälp av socialtjänsten. 
Under perioden januari till april 2017 har 11 personer i en hemlöshetssituation fått ett eget 
förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten. 

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2017 Kommentar 

När staden arrangerar konferenser, bokar 
hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- 
och Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 Vid de genomförda konferenser som 
gjorts har detta efterfrågats och även 
kontrollerats i samband med 
genomförandet av konferensen. 
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3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje 
tertial 

Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys och 
åtgärder 

Rekrytering Risk för att det inte kan 
rekryteras socionomer och 
att det inte går att nå full 
bemanning 

Följa antalet vakanta tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 
Analys: Inom barn och ungas 
myndighetsutövning saknas den 30 
april motsvarande 15,25 årsarbetande 
socialsekreterare av 44. Inom 
asylverksamheten uppgår vakanserna 
till ca 5,0 årsarbetare av ca 12,5. 
 
 
Åtgärd: Myndighetsutövningen inom 
barn och unga köper konsulttjänster 
motsvarande 5,9 årsarbetare och 
asylverksamheten 2,8 årsarbetare. 
Utöver detta har en handlingsplan 
upprättats för en prioriteringsordning. 
Ambitionsnivån är sänkt men 
verksamheten klarar lagkraven. 
 
 

Rekrytering Familjehem Risk att inte kunna rekrytera 
och behålla familjehem 

Följa antalet interna familjehem 
Antal interna familjehem som används 
är 97 stycken. 
Analys 
Nämnden avser att följa antalet interna 
familjehem och har som inriktning att öka 
antalet. Detta är första tillfället som detta 
redovisas. 
 
Åtgärd 
Förstärkt familjehemsvård kommer att 
starta upp under våren 2017. Syftet är att 
förstärka familjehemsvården på en rad 
områden, bl.a. rekrytera en 
specialpedagog för att följa barnens 
skolgång, ge möjlighet till konsuentstöd till 
familjehemmen med mera. En följd 
beräknas bli att Borås stad kan behålla 
fler amiljehem och att fler kan rekryteras 
så att sammantaget det finns fler. Detta 
kommer att underlätta matchning av barn 
och familjehem. 
 

Boendekedja för ungdomar Risk att inte finna ett 
boendealternativ för de som 
är redo at flytta från 
HVB/familjehem 

Följa antalet som är redo att flytta utdär 
det saknas möjlighet att flytta till en egen 
bostad 

Boende Vuxen Risk att inte finna Följa antalet som är redo att flytta utdär 
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Verksamhet / Process Riskbild Kontrollmoment med analys och 
åtgärder 

boendealternativ för de som 
skall flytta från 
institutionsvård 

det saknas möjlighet att flytta till en egen 
bostad 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med intern kontrollplan har identifierat risker med en riskbedömning på 16, 
redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder. 

Verksamhet / 
Process Riskbild 

Riskb
edöm
ning 
2017 

Kontrollmoment med åtgärder 

Rekrytering Risk för att det inte kan 
rekryteras socionomer 
och att det inte går att nå 
full bemanning 

16 Följa antalet vakanta tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 
Analys: Inom barn och ungas 
myndighetsutövning saknas den 30 
april motsvarande 15,25 årsarbetande 
socialsekreterare av 44. Inom 
asylverksamheten uppgår vakanserna 
till ca 5,0 årsarbetare av ca 12,5. 
 
 
Åtgärd: Myndighetsutövningen inom 
barn och unga köper konsulttjänster 
motsvarande 5,9 årsarbetare och 
asylverksamheten 2,8 årsarbetare. 
Utöver detta har en handlingsplan 
upprättats för en prioriteringsordning. 
Ambitionsnivån är sänkt men 
verksamheten klarar lagkraven. 
 
 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall 2016-
04 

Utfall 2017-
04 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag  48 447 163 765 150 000 -13 765 

Avgifter och övriga intäkter  9 717 30 504 30 504 0 

Summa intäkter  58 164 194 269 180 504 -13 765 
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Tkr Utfall 2016-
04 

Utfall 2017-
04 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Personal  -68 081 -228 338 -224 336 4 002 

Lokaler  -4 844 -14 521 -14 521 0 

Övrigt  -64 918 -210 149 -208 000 2 149 

Kapitalkostnader  -15 -47 -47 0 

Summa kostnader  -137 858 -453 055 -446 904 6 151 

Buffert (endast i budget)  0 -2 614 0 2 614 

Nettokostnad  -79 694 -261 400 -266 400 -5 000 

Kommunbidrag  86 521 261 400 261 400 0 

Resultat efter kommunbidrag  6 827 0 -5 000 -5 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat  0 0 0 0 

Resultat jfr med tillgängliga 
medel  6 827 0 -5 000 -5 000 

Ackumulerat resultat  0 0 0 0 

Resultatanalys 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknar göra ett underskott med 7 614 tkr. Bufferten går in och 
täcker 2 614 tkr nettot blir minus 5 000 tkr. 
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4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2016-
04 

Utfall 2017-
04 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

Central administration      

Intäkt  1 044 3 091 3 091 0 

Kostnad  -5 861 -14 505 -14 505 0 

Nettokostnad  -4 817 -11 414 -11 414 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  -463 -1 902 -1 902 0 

Nettokostnad  -463 -1 902 -1 902 0 

Allmän IFO-verksamhet      

Intäkt  1 482 3 890 3 890 0 

Kostnad  -19 522 -66 001 -66 001 0 

Nettokostnad  -18 040 -62 111 -62 111 0 

Barn- och ungdomsvård      

Intäkt  2 970 9 830 9 830 0 

Kostnad  -37 540 -129 193 -131 807 -2 614 

Nettokostnad  -34 570 -119 363 -121 977 -2 614 

Vård av vuxna      

Intäkt  4 221 13 693 13 693 0 

Kostnad  -25 984 -77 689 -82 689 -5 000 

Nettokostnad  -21 763 -63 996 -68 996 -5 000 

Flyktingverksamhet      

Intäkt  48 447 163 765 150 000 -13 765 

Kostnad  -48 488 -163 765 -150 000 13 765 

Nettokostnad  -41 0 0 0 

Övrig verksamhet      

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  0 0 0 0 

Nettokostnad  0 0 0 0 

Buffert      

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  0 -2 614 0 2 614 

Nettokostnad  0 -2 614 0 2 614 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Tertial 1 2017 10(14) 

Tkr Utfall 2016-
04 

Utfall 2017-
04 

Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Avvikelse 
Tkr 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt  58 164 194 269 180 504 -13 765 

Kostnad  -137 858 -455 669 -446 904 8 765 

Nettokostnad  -79 694 -261 400 -266 400 -5 000 

Individ- och familjeomsorgsnämnden är en ny nämnd från och med 2017-01-01 i tidigare organisation 
har verksamheten funnits under Stadsdel Öster, Väster, Norr samt Sociala omsorgsnämnden. 

Målbilden är att förändringarna i den politiska organisationen ska syfta till. 

• Förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till brukarna inom Nämndens område 
• Förbättrad effektivitet 
• Att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheten och har 

befogenheter förknippat med detta ansvar 
• En fortlöpande samlad kontrollerad utveckling av verksamhet och kvalitet som möter 

brukarnas behov 
• Att samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas ytterligare 
• Att styrning, ledning och uppsikt underlättas 
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En ny organisation med nya ansvarsdelningar skapar förutsättningar som att barn och familj samlas ger 
en styrka och kompetens. Samverkan barn och unga samt vuxen kommer att underlättas. 

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

Central administration 

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

Politisk nämnd 

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

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga samt 
vuxna. Inom myndighetsutövningen barn och unga är verksamheten uppdelad i tre områden på samma 
sätt som år 2016. Inom administration av myndighetsutövning är det svårt med kompetensförsörjning 
av socionomer. Kompetensförsörjning är ett branschproblem som kräver insatser inom nämnden, men 
det behövs även kommunövergripande insatser. Idag saknas det 15,25 årsarbeten och köps in 
motsvarande 5,9 årsarbeten. Allt arbete som förväntas utföras klaras inte på grund av personalbrist. 

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

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Barn och ungdomsvård 

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

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

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

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

När verksamheten inte kan möta upp behoven i ett tidigt skede till följd av den rådande personalbristen 
medför det att komplexiteten i den enskildes situation riskerar öka vilket på sikt kan komma att kräva 
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fler omfattande och kostsamma insatser. 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn, Vårgårda Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. Med ett 
barnahus är det bättre bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. Alla aktörer 
är med samtidigt och får del av de uppgifter barnet lämnar. Verksamheten erbjuder också omgående 
barnet och dess föräldrar krisstöd och krisbearbetning. Det finns två samordnare som håller ihop 
arbete på barnahuset. Arbetssättet innebär att verksamheten får ett bättre underlag för 
skyddsbedömningar och en ökad kunskap om de inblandade aktörernas kompetens. 

Vård av vuxna 

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

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

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

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

Det finns blockhyra lägenheter med stöd för personer med ohälsa och social problematik utifrån sitt 
missbruk, verksamheten finns på Kaptensgatan. Det finns även två härbärgen varav ett är utan 
biståndsbeslut Badhusgatan och ett med biståndsbeslut Klintesväng. Verksamheten Klintesväng har 
också en del med tillfällig dygnet runt boende. Det finns finns också en träffpunkt som vänder sig till 
personer med sociala problem oftast kombinerat med missbruk, verksamheten heter Träffen. 

IFO Vuxen har också en verksamhet på Badhusgatan som är på entreprenad. 

I tidigare bokslut för Borås Stad har underskott på grund av beslut i Förvaltningsrätten om tvång i 
öppenvård som belastat verksamheten täckts och inte förts som ackumulerande resultat. Denna princip 
förutsatts fortsätta inom Individ- och familjeomsorgsnämnden, kostnaderna för tvång i öppenvård 
beräknas ligga runt 5 miljoner för år 2017. 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande 

Kompetensförsörjning är ett branschproblem som kräver insatser inom nämnden med även 
kommunövergripande. Idag saknas det 5,00 årsarbeten och köps in motsvarande 2,8 årsarbeten. 

Flyktingverksamheten kommer fortsatt att vara en förhållande stor andel av IFO verksamheten men de 
nationella åtgärderna kommer att göra så verksamhetens storlek kommer att minska- Verksamheten 
finansieras av migrationsverket och har kostat 48 447 tkr under perioden januari-april. 

Ett stort omställningsarbete pågår inom flyktingverksamheten som en följd av beslut som fattas 
nationellt och som får en direkt påverkan i verksamheten. Antalet ensamkommande barn har minskat 
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påtagligt. 

Verksamheten bedriver idag fem boende. Två av dessa kommer inom kort göras om till stödboende. 
För två andra boenden har hyresavtalet nu sagts upp och beräknas avvecklas under första halvåret 
2018. 

  

5 Samarbetsuppdrag 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har två av fullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett samarbetsuppdrag boendeprocessen mjuka frågor. 

Samarbetsuppdrag för barn och unga. 

Planerat för arbetet att användas samarbetsstrukturen säker och trygg Borås där Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ansvarar för samverkansgruppen barn och unga i riskzonen. Strukturen 
kommer att kompletteras med styrgrupp för SSPF, samarbetsmodell för skola, socialtjänst, polis och 
fritid. I närvårdssamverkan använts den lokala arbetsgruppen, tillika lokala Västbusgrupp, när det gäller 
samverkan förskola, skola socialtjänst, region, inbegripet primärvård. Inom Västbussamarbetet används 
en form av samordnad individuell plan SIP som verktyg För att utveckla intern samverkan sinom Borås 
Stad kommer också SIP, samordnad individuell plan att användas. Genom projektet tidiga insatser för 
ökat skolnärvaro, har nämnden öppnat upp för serviceinsatser, utan biståndsbeslut för denna grupp. 
Detta arbete kommer att utökas under året och gälla fler barn med normbrytande beteende som en 
möjlighet att tidigt och snabbt nå fram till begränsat antal samtal. 

Samarbetsuppdrag för boendeprocessen mjuka frågor. 

Arbetet utgår från Stadsrevisionens granskning gällande hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad 
och följer av IFO:s samordningsansvar och ansvar för Program mot hemlöshet. Samarbetsuppdraget 
har startat upp genom ett gemensamt presidiemöte med närmast berörda politiker och tjänstemän. Med 
underlag härifrån är sedan en politisk referensgrupp utsedd och en arbetsgrupp med tjänstemän för 
fortsatt arbete med fokus på att bygga en samsyn och ett samordnat arbetssätt, samt att utveckla 
verktygen, insatserna när det gäller boendearbetet. 
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6  Verksamhetsmått 

6.1 Individ- och familjeomsorg. 

6.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser  190 132 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser    

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser 

  244 

6.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2016 Budget 2017 Utfall Apr 2017 

Antal vuxna personer över 20 år med 
heldygnsinsatser 

 90  

Antal vuxna personer över 20 år med 
öppenvårdsinsatser 

   

7  Investeringar 
Investeringsprojekt 

Tkr Godkänd 
utgift 

Utgift 
tom 2016 

Utfall 
Jan-April 

2017 

Prognos 
2017 Återstår 

Summa      

Analys 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har inga investeringar 



                      
TJÄNSTESKRIVELSE 

 
                    Namn Per-Olof Jinnegård                  2017-05-23 
                    Befattning Chef för ekonomifunktion                   
 

Budgetuppföljning efter april 2017 
 
Individ- och Familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning 
med helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för 
nämnden. 
 
 
Förslag till beslut 
Individ- och Familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-april 2017 
med helårsprognos.  
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Vanja Myren 
verksamhetschef 
verksamhetsområde Vuxen 2017-05-23 Dnr  
  
 
    
 
 

Revidering av Borås stads program mot 
hemlöshet  

 
 
Förslag till beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta: 
 
att godkänna förslaget till revidering av Borås stads program mot hemlöshet 
och översända detta kommunstyrelsen 
 
 
Sammanfattning 
Individ- och familjeomsorgen har reviderat Borås Stads program mot 
hemlöshet. Ett förslag har skickats på remiss. Nämnden har efter 
remissomgång gjort vissa kompletteringar och förtydligande i programmet. 
 
 
Ärendet i sin helhet. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden behandlade programmet vid nämnden 
i mars och beslutade då att skicka förslaget på remiss till samtliga berörda 
nämnder och bolag. En sammanfattning av remissvaren bifogas. 
 
Flera nämnder har omnämnt vikten av barnperspektivet och har även 
önskat ett förtydligande av detta, vilket nu har gjorts i programmet. 
 
Några nämnder har uttryckt tydligare skrivning kring vilka utvecklingsförslag 
som krävs för att minska hemlösheten och då bl.a. inom målgrupp 1. 
Kompletteringar har gjorts inom detta område och även inom målområde 4. 
Individ- och familjeomsorgen bedömer dock inte att det under de 
kommande åren behövs ytterligare åtgärder inom målområde 2 eftersom det 
skett positiva förändringar här. Inom detta område handlar det snarast att 
fortsätta med och behålla nuvarande åtgärder. 
 
Nämnder och bolag har frramfört behov av en samordnad 
bostadsanskaffning. Detta avsnitt har förtydligats i programmets skrivning. 
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Vanja Myren 
verksamhetschef 
verksamhetsområde Vuxen 2017-05-23 Dnr  
  
 
    
 
 

 
Kommunstyrelsen har önskat ett förtydligande av skrivningen kring mandat 
för det vräkningsförebyggande arbetet. Ett preciserat förtydligande har 
tillförts texten i programmet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har påpekat att det inte är 
möjligt att reglera vilken upplåtelseform som bostäder inom planområde 
skall ha. Skrivningen rörande planering av nya områden har förändrats 
utifrån detta. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Barn och unga 
På vilket sätt berör förslaget barn och ungdomar nu eller i framtiden, direkt eller 
indirekt? 
Arbetet för att motverka hemlöshet, bland annat genom det 
vräkningsförebyggande arbetet, berör barn och unga vars familjer berörs av 
vräkning och hemlöshet utifrån socialstyrelsens definition. 
 
Facklig samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-0 
IFO FÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Mats Tolfsson Anna-Lena Sellergren 
Ordförande  Förvaltningschef 
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Program mot  
hemlöshet 

 
 

Borås Stads program mot hemlöshet är ett led i att hindra att hemlöshet uppstår. Eko-
nomiska och sociala problem kan vara orsaker, men i hög grad även strukturella fak-
torer som t ex tillgången på bostäder. Orsakerna är många och ofta komplicerade, och 
ständiga förändringar kräver nya lösningar. Arbetet med att motverka hemlöshet ska ha 
fokus på den enskildes behov samt att individens egna resurser och förmågor ska tas 
tillvara. 
Hemlösheten är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten. Borås Stads bostads-
byggnadsprogram belyser behovet av bostäder för personer som har svårt att hävda sig 
på bostadsmarknaden och vill lösa det i första hand genom överenskommelser med 
fastighetsägare. Detta är inte tillräckligt utan det krävs andra insatser för att minska 
hemlösheten för dessa grupper.  
 
Kommunens ansvar 
Kommunen har ett ansvar för planering och genomförande av bostadsförsörjning. 
Under de senaste åren har nya grupper hamnat i en hemlös situation på grund av bo-
stadssituationen. Socialtjänstlagen är tydlig med att det är den enskildes ansvar att 
skaffa lägenhet och ta ansvar för denna. 
Socialtjänsten ansvar är i första hand för specifika grupper såsom barn och unga, äldre, 
personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, personer med missbruk och 
brottsoffer. Socialtjänsten har inte en ovillkorlig skyldighet att bistå med bostad. Grun-
doen för att socialtjänsten ska bevilja ett boende är att personen är i behov av stöd i 
någon form. Det kan som exempel vara ett stöd för att klara av sin vardag alternativt 
ett stöd för att minska ett missbruk.   
 
Hemlöshetskartläggningen utgår ifrån socialstyrelsens definition. I dagligt tal används 
begreppet hemlös för en person som sover ute, eller är hänvisad till akutboende eller 
härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar personer som på olika 
sätt har en osäker boendesituation. Personer som bor på en camping, vandrarhem och 
husvagn ingår också i socialstyrelsens definition. Även de som är på behandlingshem 
och inte har ordnat boende vid hemkomst är en annan sådan målgrupp. De personer 
som bor i en träningslägenhet eller har socialt kontrakt är ytterligare en grupp. Kon-
traktslösa och de som bor tillfälligt inneboende är en annan kategori.   
 
Nationella mål och Borås Stads arbete 
Regeringen har sedan 2005 arbetat aktivt med hemlöshetsfrågorna på nationell nivå. 
Strategin ”Hemlöshet- Många ansikten, mångas ansvar” förankrades på kommunal 
nivå genom en särskild samordnare. Regeringen utgår ifrån att det är kommunfullmäk-
tige som har det yttersta ansvaret för planeringen av bostadsförsörjningen i kommu-
nen. Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen är även reglerad i lag. 
 
I strategin ”Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar” från 2010 finns fyra målom-
råden för att motverka hemlöshet. Regeringen har fyra mål för att motverka hemlös-
heten. Borås Stads utgår från dessa målområden. 



Målområde 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser 
efter behov. 
Borås Stad kan erbjuda plats på akutboende vid tillfällig hemlöshet och i vissa fall se-
dan möjlighet till sociala hyreskontrakt1, som efter behovsprövade insatser kan leda till 
ett eget kontrakt. Dagtid finns i akutboendets lokaler, anordnad av LP Sjuhärad, även 
verksamhet för målgruppen hemlösa som innehåller stöd och motivationsarbete. Barn-
familjer tillhör inte akutboendets målgrupp men kan i vissa fall vid behov erbjudas 
plats i akuta boendelösningar.  
 
Vi har även biståndsbedömda boendeplatser som ger tillfälligt stöd och hjälp för hem-
lösa med missbruksproblem.  
Den som är akut hemlös kan få ett personligt ombud. Ombudet bedriver ett aktivt 
uppsökande arbete med målet att stödja och vara språkrör i kontakten med myndighet-
er, och hjälpa personen ta till vara sina resurser på bästa sätt. 
 
Utvecklingsområden: 
Arbetssättet med ”Bostad först” som hittills tillämpats i liten skala i samarbete mellan Individ-och 
familjeomsorgen och AB Bostäder behöver utvecklas vidare och bli mer frekvent förekommande för att 
lösa hemlöshet för målgrupp 1.  
 
Biskopsmössan föreslås förändra sin inriktning till att enbart ha platser för drogfria akut hemlösa. 
Nu är det samma personer som ofta nyttjar platserna på de båda härbärgena. Det finns ett behov av 
ett drogfritt boende och formerna för detta kommer att utredas. 
Insatser ska utvecklas som gör att de som nyttjar härbärgeplatserna kan få möjlighet till ett mer lång-
siktigt boende.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har i mindre skala påbörjat ett arbete utifrån 
modellen ”Bostad först” tillsammans med AB Bostäder. Modellen utgår ifrån att bo-
stad med förstahandskontrakt är den trygghet som behövs för att gå vidare med övriga 
problem. Arbetssättet behöver utvecklas vidare. 
  
Målområde 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminal-
vårdsanstalt eller behandlingshem, som inte har ordnad bostad inför utskriv-
ning. 
 
Denna målgrupp har, enligt Borås kartläggning av hemlöshet, minskat under de 
senaste åren. En mottagningsgrupp inom IFO Vuxen med spetskompetens har 
skapats för att hantera dessa ärenden. En positiv utveckling har skett inom målom-
rådet. Fortsatt arbete krävs dock för att ytterligare minska hemlösheten för denna 
grupp. 
 
 
Målområde 3: Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem 
som är i boendetrappor, träningslägenheter eller liknande boenden. 
 
Borås stads bostadssociala enhet ger individuellt stöd, följer upp och samverkar med 
hyresvärdar för att öka andelen som får egna kontrakt. Ett antal som tidigare har haft 
socialt kontrakt eller övergångsbostad har på detta sätt fått eget kontrakt. 
I arbetet ingår samverkan med Konsument Borås och förhandling med hyresvärdar.  
 
Utvecklingsområden: 

                                                 
1 Kontrakt där socialtjänsten har förstahandskontrakt och hyr ut i andra hand med begränsad besittningsrätt 



 
• Alla som får insatsen socialt kontrakt eller övergångsbostad ska ha en hand-

lingsplan som omprövas så att inte boendet pågår utan avstämning och för-
sök till övergång i eget kontrakt. 
 

• Ytterligare initiera och utveckla skuldrådgivning genom Konsument Borås. 
 

• Fler målgrupper, såsom äldre med behov av insatser från Vård- och äldre-
nämnden och personer med psykisk ohälsa som kan bo i egen lägenhet med 
stöd, ska ha möjlighet till sociala kontrakt för att ytterligare öka dessa perso-
ners möjlighet till inträde på bostadsmarknaden. 
 

• Ökade möjligheter att få socialt kontrakt för att komma vidare från t.ex. institutioner, 
behandlingshem. 
 

• Utveckla någon form av träning i att hantera sin bostad såsom t.ex. ”boskola”. 
 

Målområde 4: Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har samordningsansvaret för det vräkningsföre-
byggande arbetet, som ska ske i samverkan mellan hyresvärdar, kronofogdemyndighet-
en och berörda förvaltningar.  
 
Utvecklingsområden: 
 
• Målsättningen att så många som möjligt ska behålla sitt hyreskontrakt. Om 

någon blir bostadslös efter en vräkning är det allt svårare att komma tillbaks 
på bostadsmarknaden. 
 

• Det vräkningsförebyggande arbetet behöver få ett operativt mandat att agera 
för att personer ska få behålla sin lägenhet. Mandatet innebär att det inom det 
vräkningsförebyggande arbetets ram ges befogenhet att undanröja hinder för kvarboende 
såsom beviljande av hyresskulder, garantier till hyresvärd eller andra stödjande insatser till 
den enskilde för att hantera ekonomi och bostad.  
Detta är en förutsättning för minskat antal vräkningar. 
 

• Arbeta för att oftare få tidsbegränsade sociala kontrakt med olika stödinsatser. 
Detta skulle resultera i färre avhysningar eftersom detta ofta är ett krav som 
ställs av hyresvärdarna för kvarboende. 
 

• Ökade möjligheter att under en period ge förmedling av egna medel som 
ett ökat stöd att hantera den egna ekonomin. Detta gäller t.ex. personer som 
väntar på att få en förvaltare eller en god man och utgör en förutsättning för 
kvarboende. Fler och ökade möjligheter till att få stöd för att hantera sin ekonomi behö-
ver även tas fram som komplement till förmedling. 
 

Barnperspektivet 
Socialtjänstens ansvar kring barnperspektivet regleras i Socialtjänstlagen som anger 
att vid åtgärder som rör barn ska barns bästa särskilt beaktas. Hemlöshet är en spe-
ciellt allvarlig situation för barn eftersom de inte har möjlighet att påverka sin situ-



ation. Därför är det viktigt att staden i sitt arbete med hemlösa familjer har ett 
barnperspektiv.  

 
• Vid varje beslut som berör en hemlöshetssituation eller eventuell vräkning ska konse-

kvensbedömningar göras utifrån barnens situation. Utgångspunkten är att ett 
barn alltid behöver ett stadigvarande hem. Vräkningens konsekvenser i form 
av skolbyte, förlust av kamrater och period av otrygghet ska beskrivas och beak-
tas. Konsekvenserna ska vägas mot de insatser som krävs för att barnfamiljen skall kunna 
behålla sin bostad. Endast i mycket få fall bör det vara acceptabelt att ett barn blir vräkt 
och mister sin bostad. I dessa fall behövs en förberedd planering för familjens boende. 
 

Övriga åtgärdsförslag riktade mot samtliga målområden 
 
• Åtgärder för att minska hemlöshet behöver finnas med i Borås stads Bostads-

byggnadsprogram. Kommunen har ett lagreglerat ansvar för bostadsförsörj-
ningen. Den nuvarande riktlinjen att behovet ska beaktas och tillgodoses ge-
nom överenskommelser med fastighetsägare är inte tillräckligt utifrån dagens 
situation på bostadsmarknaden. När nya områden planeras bör behoven av 
lägenheter med lägre hyra tillgodoses för att fler ska ha möjlighet att komma 
in på bostadsmarknaden och även ha möjlighet att behålla sin bostad.  När nya 
områden planeras bör bostadssituationen beaktas för personer som av ekonomiska och soci-
ala skäl har svårt att få en lägenhet. 
 

• En politiskt sammansatt referensgrupp och en samverkansgrupp med representanter från 
berörda förvaltningar och kommunala fastighetsbolag ska arbeta för att uppnå samsyn 
kring problematik och insatser. 
 

• Det behöver utvecklas en samordnad bostadsanskaffning för personer inom socialtjänstens 
målgrupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden. Att utveckla en väg in till 
Borås stad för de som har en social boendeproblematik. Formerna för den samordnade bo-
stadsanskaffningen ska utredas. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden avser att utreda möjligheten till en sam-
ordnad bostadsanskaffning för personer inom socialtjänstens målgrupper som 
har svårt att komma in på bostadsmarknaden. 
 

• En tydligare och mer omfattande kartläggning av hemlösheten behöver genomföras. Den be-
höver omfatta samtliga berörda målgrupper men även vara fördjupad och svara på orsaker-
na till hemlöshetssituationen för olika grupper. Fördjupning i form av brukarrevision för de 
som är i långvarig hemlöshet för att få mer kunskap om varför dessa människor hamnar i 
en hemlös situation och vad som behövs för att få dem tillbaka utifrån deras egna behov. 
Denna kartläggning ska även svara på vilka insatser som hade kunnat förhindra hemlös-
het och vilka som behövs för att få tillbaka människor på bostadsmarknaden. Kartlägg-
ningen ska inte enbart gälla de som har kontakt med socialtjänsten. 
 

• Målgrupper som nyanlända och ensamkommande flyktingbarn behöver även synliggöras i 
såväl kartläggning som samordnad bostadsanskaffning. 
 

 
 



 
Organisation 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad. Många åtgärder för att motverka hemlöshet faller inom 
nämndens verksamhetsområde. I vissa situationer, till exempel det vräkningsföre-
byggande arbetet och när det gäller våldsutsatta personer, handlar det också om in-
satser från Arbetslivsnämnden. Det förutsätter en samsyn, och Individ- och famil-
jeomsorgsnämnden har där ett ansvar att arbeta med frågan. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar också för att driva arbetet med att 
utveckla de insatser mot hemlöshet som beskrivs i detta program. 
 
I Individ- och familjeomsorgsnämndens samordningsansvar för den sociala boen-
desituationen ingår att årligen beskriva behoven för att hindra att hemlöshet upp-
står. Detta inkluderar att föreslå behövda bostäder i lokalresursplanen. 
 
Uppföljning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska årligen kartlägga hemlösheten, analysera 
om kommunens insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till 
Kommunfullmäktige. 
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Nämnder och bolag i Borås Stad 
 
 

Förslag till Borås stads program mot hemlöshet  
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna förslaget till 
revidering av Borås stads program mot hemlöshet och översända detta på 
remiss till nämnder och bolag. Svarsdatum senast 8 maj 2017. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämndens yttrande i sin helhet 
Verksamheten IFO Vuxen inom Sociala omsorgsförvaltningen påbörjade 2016 en 
revidering av Borås stads program mot hemlöshet. Det ursprungliga programmet 
fastställdes av kommunfullmäktige den 22 augusti 2013 och gällde fram till och med 
den 31 december 2016. 
När ansvaret för revidering av programmet lyftes över till den nya Individ- och 
familjeomsorgsnämnden återsändes tidigare revideringsförslag tillbaks till nämnden för 
fortsatt och kompletterande handläggning.  
 
En kompletterande revidering har nu gjorts med utgångspunkt från 
revideringsförslaget 2016.  
 
Sedan 2013 har nämnder och verksamheter arbetat med flera av de 
utvecklingsområden som finns omnämnt i Programmet från 2013. En del har hänt som 
gör att några delar inte längre är aktuella och några andra behöver lyftas fram 
ytterligare. Svårigheten att få en bostad eller behålla en bostad har ökat för personer 
som har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden, vilket gör att ytterligare insatser 
behöver utvecklas. Barns perspektiv behöver ytterligare beaktas utifrån 
bostadssituation och vräkningssituationer. 

 
Arbetet för att motverka hemlöshet, bland annat genom det vräkningsförebyggande 
arbetet, berör barn och unga vars familjer påverkas av vräkning och hemlöshet utifrån 
socialstyrelsens definition. 

 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN 

 
Vid frågor om ärendet kontakta Hans Abrahamsson, 
verksamhetsutvecklingschef: hans.abrahamsson@boras.se, 033-35 35 11
 
Mats Tolfsson 
Ordförande 

 
 

 
Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef

 

Bilagor: Program mot Hemlöshet 
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Program mot  
hemlöshet 

 
 

Borås Stads program mot hemlöshet är ett led i att hindra att hemlöshet uppstår. Eko-
nomiska och sociala problem kan vara orsaker, men i hög grad även strukturella fak-
torer som t ex tillgången på bostäder. Orsakerna är många och ofta komplicerade, och 
ständiga förändringar kräver nya lösningar. Arbetet med att motverka hemlöshet ska ha 
fokus på den enskildes behov samt att individens egna resurser och förmågor ska tas 
tillvara. 
Hemlösheten är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten. Borås Stads bostads-
byggnadsprogram belyser behovet av bostäder för personer som har svårt att hävda sig 
på bostadsmarknaden och vill lösa det i första hand genom överenskommelser med 
fastighetsägare. Detta är inte tillräckligt utan det krävs andra insatser för att minska 
hemlösheten för dessa grupper.  
 
Kommunens ansvar 
Kommunen har ett ansvar för planering och genomförande av bostadsförsörjning. 
Under de senaste åren har nya grupper hamnat i en hemlös situation på grund av bo-
stadssituationen. Socialtjänstlagen är tydlig med att det är den enskildes ansvar att 
skaffa lägenhet och ta ansvar för denna. 
Socialtjänsten ansvar är i första hand för specifika grupper såsom barn och unga, äldre, 
personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, personer med missbruk och 
brottsoffer. Socialtjänsten har inte en ovillkorlig skyldighet att bistå med bostad. Grun-
den för att socialtjänsten ska bevilja ett boende är att personen är i behov av stöd i nå-
gon form. Det kan som exempel vara ett stöd för att klara av sin vardag alternativt ett 
stöd för att minska ett missbruk.   
 
Hemlöshetskartläggningen utgår ifrån socialstyrelsens definition. I dagligt tal används 
begreppet hemlös för en person som sover ute, eller är hänvisad till akutboende eller 
härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar personer som på olika 
sätt har en osäker boendesituation. Personer som bor på en camping, vandrarhem och 
husvagn ingår också i socialstyrelsens definition. Även de som är på behandlingshem 
och inte har ordnat boende vid hemkomst är en annan sådan målgrupp. De personer 
som bor i en träningslägenhet eller har socialt kontrakt är ytterligare en grupp. Kon-
traktslösa och de som bor tillfälligt inneboende är en annan kategori.   
 
Nationella mål och Borås Stads arbete 
Regeringen har sedan 2005 arbetat aktivt med hemlöshetsfrågorna på nationell nivå. 
Strategin ”Hemlöshet- Många ansikten, mångas ansvar” förankrades på kommunal 
nivå genom en särskild samordnare. Regeringen utgår ifrån att det är kommunfullmäk-
tige som har det yttersta ansvaret för planeringen av bostadsförsörjningen i kommu-
nen. Kommunens ansvar för bostadsförsörjningen är även reglerad i lag. 
 
I strategin ”Hemlöshet – många ansikten, mångas ansvar” från 2010 finns fyra målom-
råden för att motverka hemlöshet. Regeringen har fyra mål för att motverka hemlös-
heten. Borås Stads utgår från dessa målområden. 



Målområde 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser 
efter behov. 
Borås Stad kan erbjuda plats på akutboende vid tillfällig hemlöshet och i vissa fall se-
dan möjlighet till sociala hyreskontrakt1, som efter behovsprövade insatser kan leda till 
ett eget kontrakt. Dagtid finns i akutboendets lokaler, anordnad av LP Sjuhärad, även 
verksamhet för målgruppen hemlösa som innehåller stöd och motivationsarbete. Barn-
familjer tillhör inte akutboendets målgrupp men kan i vissa fall vid behov erbjudas 
plats i akuta boendelösningar.  
 
Vi har även biståndsbedömda boendeplatser som ger tillfälligt stöd och hjälp för hem-
lösa med missbruksproblem.  
Den som är akut hemlös kan få ett personligt ombud. Ombudet bedriver ett aktivt 
uppsökande arbete med målet att stödja och vara språkrör i kontakten med myndighet-
er, och hjälpa personen ta till vara sina resurser på bästa sätt. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har i mindre skala påbörjat ett arbete utifrån 
modellen ”Bostad först” tillsammans med AB Bostäder. Modellen utgår ifrån att bo-
stad med förstahandskontrakt är den trygghet som behövs för att gå vidare med övriga 
problem. Arbetssättet behöver utvecklas vidare. 
  
Målområde 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminal-
vårdsanstalt eller behandlingshem, som inte har ordnad bostad inför utskriv-
ning. 
 
Denna målgrupp har, enligt Borås kartläggning av hemlöshet, minskat under de 
senaste åren. En mottagningsgrupp inom IFO Vuxen med spetskompetens har 
skapats för att hantera dessa ärenden. En positiv utveckling har skett inom målom-
rådet. Fortsatt arbete krävs dock för att ytterligare minska hemlösheten för denna 
grupp. 
 
Målområde 3: Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem 
som är i boendetrappor, träningslägenheter eller liknande boenden. 
 
Borås stads bostadssociala enhet ger individuellt stöd, följer upp och samverkar med 
hyresvärdar för att öka andelen som får egna kontrakt. Ett antal som tidigare har haft 
socialt kontrakt eller övergångsbostad har på detta sätt fått eget kontrakt. 
I arbetet ingår samverkan med Konsument Borås och förhandling med hyresvärdar.  
 
Utvecklingsområden: 

 
• Alla som får insatsen socialt kontrakt eller övergångsbostad ska ha en hand-

lingsplan som omprövas så att inte boendet pågår utan avstämning och för-
sök till övergång i eget kontrakt. 
 

• Ytterligare initiera och utveckla skuldrådgivning genom Konsument Borås. 
 

• Fler målgrupper, såsom äldre med behov av insatser från Vård- och äldre-
nämnden och personer med psykisk ohälsa som kan bo i egen lägenhet med 
stöd, ska ha möjlighet till sociala kontrakt för att ytterligare öka dessa perso-
ners möjlighet till inträde på bostadsmarknaden. 
 

                                                 
1 Kontrakt där socialtjänsten har förstahandskontrakt och hyr ut i andra hand med begränsad besittningsrätt 



Målområde 4: Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har samordningsansvaret för det vräkningsföre-
byggande arbetet, som ska ske i samverkan mellan hyresvärdar, kronofogdemyndighet-
en och berörda förvaltningar.  
 
Utvecklingsområden: 
 
• Målsättningen att så många som möjligt ska behålla sitt hyreskontrakt. Om 

någon blir bostadslös efter en vräkning är det allt svårare att komma tillbaks 
på bostadsmarknaden. 
 

• Det vräkningsförebyggande arbetet behöver få ett operativt mandat att agera 
för att personer ska få behålla sin lägenhet. Detta är en förutsättning för 
minskat antal vräkningar. 
 

• Arbeta för att oftare få tidsbegränsade sociala kontrakt med olika stödinsatser. 
Detta skulle resultera i färre avhysningar eftersom detta ofta är ett krav som 
ställs av hyresvärdarna för kvarboende. 
 

• Möjligheter att under en period ge förmedling av egna medel som en ökat 
stöd att hantera den egna ekonomin. Detta gäller t.ex. personer som väntar på 
att få en förvaltare eller en god man och utgör en förutsättning för kvarbo-
ende. 
 

Barnperspektivet 
Socialtjänstens ansvar kring barnperspektivet regleras i Socialtjänstlagen som anger 
att vid åtgärder som rör barn ska barns bästa särskilt beaktas. Hemlöshet är en spe-
ciellt allvarlig situation för barn eftersom de inte har möjlighet att påverka sin situ-
ation. Därför är det viktigt att staden i sitt arbete med hemlösa familjer har ett 
barnperspektiv.  

 
• Vid varje beslut ska konsekvensbedömningar göras utifrån barnens situation. 

Utgångspunkten är att ett barn alltid behöver ett stadigvarande hem. Vräk-
ningens konsekvenser i form av skolbyte, förlust av kamrater och period av 
otrygghet ska beaktas. 
 

Övriga åtgärdsförslag riktade mot samtliga målområden 
 
Åtgärder för att minska hemlöshet behöver finnas med i Borås stads Bostadsbygg-
nadsprogram. Kommunen har ett lagreglerat ansvar för bostadsförsörjningen. Den 
nuvarande riktlinjen att behovet ska beaktas och tillgodoses genom överenskom-
melser med fastighetsägare är inte tillräckligt utifrån dagens situation på bostads-
marknaden. När nya områden planeras bör behovet av lägenheter med lägre hyra 
tillgodoses för att fler ska ha möjlighet att komma in på bostadsmarknaden och 
även ha möjlighet att behålla sin bostad.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden avser att utreda möjligheten till en samord-
nad bostadsanskaffning för personer inom socialtjänstens målgrupper som har 
svårt att komma in på bostadsmarknaden. 



 
Organisation 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot 
hemlöshet i Borås Stad. Många åtgärder för att motverka hemlöshet faller inom 
nämndens verksamhetsområde. I vissa situationer, till exempel det vräkningsföre-
byggande arbetet och när det gäller våldsutsatta personer, handlar det också om in-
satser från Arbetslivsnämnden. Det förutsätter en samsyn, och Individ- och famil-
jeomsorgsnämnden har där ett ansvar att arbeta med frågan. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar också för att driva arbetet med att 
utveckla de insatser mot hemlöshet som beskrivs i detta program. 
 
I Individ- och familjeomsorgsnämndens samordningsansvar för den sociala boen-
desituationen ingår att årligen beskriva behoven för att hindra att hemlöshet upp-
står. Detta inkluderar att föreslå behövda bostäder i lokalresursplanen. 
 
Uppföljning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska årligen kartlägga hemlösheten, analysera 
om kommunens insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till 
Kommunfullmäktige. 
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Borås Stads program mot Hemlöshet 
 

Inkomna yttranden i sammanfattning  
 
Nämnder 
 
Arbetslivsnämnden 
Brödtext 
 
 
Förskolenämnden 
Förskolenämnden betonar att barnens perspektiv bör vara normgivande och upprät-
tad tjänsteskrivelse har emottagits som Förskolenämndens yttrande till Individ-och 
familjeomsorgsnämnden. 
 
 
 
Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget till Borås Stads program mot hemlöshet. 
 
Sammanfattning: Grundskolenämnden anser att Individ- och familjeomsorgsförvalt-
ningsens ansvar förtydligas, att utvecklingsområden lyfts fram och att programmet 
uppmärksammar barnperspektivet i det vräkningsförebyggande arbetet. Nämnden 
poängterar också vikten av information och samsyn över förvaltningsgränserna när 
det gäller att se till barnets bästa och att säkerställa barnets skolgång. 
 
 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Borås stads Program mot         
hemlöshet. 
Sammanfattning: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvar är att anordna 
utbildning och därmed är Program för hemlöshet inte direkt kopplat till detta. Dock 
kan elever i nämndens verksamheter direkt eller indirekt vara drabbade av hemlöshet 
och dess konsekvenser. Med hänvisning till detta anser nämnden att programmet med 
de fyra angivna målområdena är ett viktigt stöd i arbetet att hindra uppkomst av 
hemslöshet. 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget Program mot hemlöshet i Borås Stad med ne-
dan angivna förslag till ändring, tillägg och synpunkter. 

Sammanfattning: Kommunstyrelsen anser att programmet till stora delar är en nulä-
gesbeskrivning av det som görs, och saknar de åtgärder och insatser som bör göras 
för att minska och motverka hemlöshet.  

Det bör bli tydligare när det gäller kartläggningen av hemlöshetssituationen. I dag kan 
ingen egentligen uttala sig om omfattningen och utvecklingen och därför är det svårt 
att veta vilka insatser och åtgärder som behövs och/eller ger resultat.  

I dag är ansvaret för frågorna uppdelat på flera nämnder/förvaltningar och bolag och 
Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionen bedömning av att det finns brist på samsyn 
och samarbete. Det är viktigt att alla inblandade har samma bild av problematiken och 
vad insatserna ska ge för effekter. Det är viktigt att alla berörda vet och ser sin del i 
ansvaret. Det finns i dag en risk för suboptimering och intern konkurrens och an-
svarsfrågan behöver därför bli tydligare i det reviderade programmet. 

 
 
Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslag till Borås Stads program mot hemlöshet. 
Sammanfattning: Kulturnämnden anser att det är angeläget att ligga i framkant för att 
kunna var en pro-aktivorganisation och ha framgång i dessa ofta svåra målområden. 
 
 
Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker förslag till Borås Stads program mot hemlöshet, 
samt poängterar samordningsansvar snarare än konkurrens hos de nämnder som be-
rörs av programmet. 
 
 
Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget till Borås stads program mot hemlös-
het med förvaltningens synpunkter som tillägg.  
 
Sammanfattning: Miljö- och konsumentnämnden föreslår att Konsument Borås byts ut mot 
Avdelningen för budget- och skuldrådgivning samt att en möjlig insats för programmet kan vara 
kommunal hyresgaranti. Vidare ställer sig nämnden positiv till ett utökat samarbete med 
budget- och skuldrådgivnings avdelningen samt även att insatsen är ett utvecklingsom-
råde i programmet. Nämnden föreslår också att upprätta betalningsplaner som ett ut-
vecklingsområde. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker förslaget till program mot hemlöshet. 
Sammanfattning: Samhällsbyggnadsnämnden poängterar utifrån fjärde kapitlet plan- 
och bygglagen, att det inte finns stöd för att reglera upplåtelseform i form av hyresre-
glering. Däremot kan beslut tas kring andelen lägenheter med hänsyn till olika storlek. 
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Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat yttrande över förslag till Borås Stads 
program mot hemlöshet. 
 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Individ – och familje-
omsorgsnämnden förslag till Borås Stads program mot hemlöshet. Nämnden tillstyr-
ker förslaget. Programmet förtydligar vilken strategi Borås Stad ska ha och vad som 
ska uppnås i arbetet mot hemlöshet. Betydelsefullt är även att Individ – och familje-
omsorgsnämnden ansvar för att driva och samordna arbetet klargörs.  
 
 
Stadsrevisionen 
Revisorskollegiet avstår från yttrande. 
 
 
Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden tillstyrker programmet. 
 
 
Vård- och äldrenämnden 
Vård- och äldrenämnden tillstyrker reviderat förslag till Borås Stads Program mot 
hemlöshet. 
 
Sammanfattning: Vård- och äldrenämnden betonar att äldre inte får vara undantagna 
samhällets ansvar och endast hänvisas till insatser inom äldreomsorgen, utan även att 
de äldre kan vara i behov av socialtjänsten insatser.  
 
Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden tillstyrker förslaget till nytt Program mot hemlöshet. 
  
Sammanfattning: Överförmyndarnämnden vill i sammanhanget påminna om att an-
ordnande av ställföreträdarskap, det vill säga godmanskap eller förvaltarskap, är ingen 
resurs som Borås Stad fritt förfogar över. För att ett ställföreträdarskap ska kunna 
anordnas krävs att ett antal i lag angivna kriterier är uppfyllda. Tingsrätten beslutar 
om ett anordnande. Ett ställföreträdarskap kan i många fall vara till mycket stor hjälp 
för enskilda som riskerar hemlöshet eller redan befinner sig i en sådan situation. Men 
ett ställföreträdarskap är dock generellt sett inte utbytbart mot sådan hjälp och såd-
ana insatser som Borås Stads olika aktörer själva kan besluta om.  
Överförmyndarnämnden är av uppfattningen att samordning och samsyn mellan an-
svariga nämnder är en avgörande förutsättning för att målen kring hemlöshets frågor 
ska nås. 
 
Bolag och Råd 
 
AB Bostäder 
Bolagets tillstyrker förslag till Borås Stads program mot hemlöshet. 
 
Sammanfattning: AB Bostäder arbetar aktivt med vräkningsförebyggande arbete, där 
trenden är positiv med färre vräkningar under fjolåret. De ser dock vikten av att 
samarbetet med IFO inom detta område behöver utökas med övriga 
kommunala och privata bostadsföretag. 
 
 
Borås Energi och Miljö AB 
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Bolaget avstår från att yttra sig på Program mot hem-
löshet då det varken ingår eller påverkar bolagets 
verksamhet. 

 
 
 
 



Motion till Kommunfullmäktige 2015-05-28 

Moderaterna 

 

 
 
 
Stärk familjehemmen!  
 
För de allra flesta barn handlar uppväxtvillkor om viktiga saker i en normal vardag: hur ska föräldrarna 
kunna förena familjeliv och arbete? Hur bra är förskolan och skolan? Kamrater, syskon, den fysiska 
miljön som barn lever i. Vid enstaka tillfällen drabbas många barn av enstaka omvälvande händelser 
såsom sjukdom, separation och dödsfall. Men för några barn är dramatik själva vardagen. Det handlar 
om barn som växer upp i familjer som inte fungerar alls och vars hela tillvaro är mer eller mindre 
oacceptabel för barn. Det kan handla om försummelse där barn lämnas vind för våg, eller om våld och 
övergrepp. När barn utsätts för brott krävs ett gott och rättssäkert samarbete mellan polis och 
socialtjänst.  
 
De här barnen är lyckligtvis få i relation till alla barn. Men de tillhör vårt samhälles allra mest utsatta. 
Deras sak kompliceras ytterligare genom att deras situation ofta är föremål för sekretess och gör att 
det först är när något har gått riktigt illa som andra uppmärksammas på vad som skett. Barn som 
permanent eller tillfälligt inte kan leva med sina föräldrar får i praktiken kommunen som förälder.  
 
När kommunen tar över föräldraansvaret för ett barn får det ofta komma till en familj, ett familjehem. I 
april 2015 var 194 unga i Borås placerade utanför hemmet. 114 av dessa befann sig i ett familjehem. 
Det råder idag stor brist på familjehem i Borås. Det är svårt att rekrytera nya familjer. Resultatet blir att 
Borås Stad får köpa platser till en kostnad som är mycket högre än om kommunen haft egna avtal. 
Behoven av familjehem har dessutom ökat de senaste åren och ser ut att fortsätta öka. Det är av stor 
vikt att Borås Stad erbjuder ett gott stöd till de familjer som vill ställa upp och bli familjehem. Individuell 
handledning, jourtelefon dygnet runt och psykologhjälp är några av de stödfunktioner som 
familjehemmen behöver ha tillgång till.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
 

- Uppdra åt Stadsdelsnämnden Väster att se över hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till 
sig, förslagsvis genom att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med förslag på 
åtgärder.   

 
Marie Fridén (M) 
Vivi Roswall (M) 
Annette Carlson (M) 
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Stärk familjehemmen! 
Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att: 
 

• Godkänna genomförd utredning, Stärk familjehemmen sk 
förstärkt familjehemsvård, och ställa sig bakom den. 

• Översända utredningen till Kommunstyrelsen för 
ställningstagande.  

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 att ge SDN Väster i uppdrag att 
utreda hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till sig, förslagsvis genom 
att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med förslag på 
åtgärder. Utredningen ska belysa vilka faktorer som stödjer en framgångsrik 
familjehemsvård, en så kallad förstärkt familjehemsverksamhet. I denna 
utredning ingår också att utreda hur Borås Stad ska arbeta med att stödja 
placerade barn och ungdomars skolgång.  
 
Uppdraget är genomfört och utredningen förordar att den kommande 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, i budget 2017, får i uppdrag att 
införa en förstärkt familjehemsvård:    

• Förstärka Familjehemsenheten med två familjehems-
sekreterartjänster. Genom att öka bemanningen med två tjänster får 
familjehemssekreterarna färre familjehemsutredningar per 
handläggare och kan vara ett utökat stöd åt familjehemmen, sk 
konsulenter. Ytterligare förstärkning är 25 % metodhandledar- och 
25 % assistenttjänst som stöd åt familjehemssekreterarna 
/konsulenterna.   

• Att erbjuda utökat stöd för familjehemmen på kvällar och helger. 
• Att förstärka familjehemssekreterarnas kompetens i handledning 

och stöd för familjehemmen. 
• Anställa en pedagog som utvecklar arbetet med att stödja placerade 

barns skolgång och samverkar med skolan ihop med IFO Barn och 
Familj.  

• Tillgång till expertkompetens för stöd till familjehemmen.  
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• Att starta upp en jourfamiljsverksamhet i Borås Stads regi.   
• Att ha tillgång till en kommunikatör som arbetar med 

marknadsföringen för rekrytering av familjehem.  
• Initiera ett samverkansavtal med regionen för hälso- och 

tandläkarundersökningar.  
 
Utredningen visar att det behövs stöd i att täcka upp kostnader som 
uppkommer för en omställning av familjehemsvården. Kostnaden för stöd 
till omställningen beräknas uppgå till 2 302 272 kr år 2017 och från år 2018 
-2019 till 2 202 272 kr enligt 2016 års lönenivåer. Under fyra år 2017-2020 
kommer pedagogen att bekostas av PRIO-medel.  
 
Under 2019 föreslås en uppföljning av beviljade pengar för att utröna hur 
långt omställningen till den förstärkta familjehemsvården har kommit och 
för vidare beslut om ekonomiskt stöd. För mer detaljerad beskrivning se 
tabell 4.  
 
Vid ökade resurser visar utredningen att ett antal vinster kan göras: 

• Borås Stad kan bli en kommun som är attraktiv för familjehemmen 
och kan knyta fler familjehem till sig.   

• Säkra en bättre tillgång till familjehem vilket ökar möjligheterna till 
att göra bra matchningar.  

• Höja kvaliteten och kompetensen inom familjehemmen, vilket 
minskar risk för oplanerad avbruten placering/sammanbrott. 

• En pedagog knuten till verksamheten ökar möjligheterna för 
placerade barn att lyckas i skolan.  

• Utveckla samverkansavtal med regionen förstärker barns hälsa och 
underlättar för familjehemmen.  

Uppdrag och arbetsprocess 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 att ge SDN Väster i uppdrag att 
utreda hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till sig, förslagsvis genom 
att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med förslag på 
åtgärder. Utredningen ska belysa vilka faktorer som stödjer en framgångsrik 
familjehemsverksamhet. I samband med denna utredning ska också utredas 
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hur Borås Stad ska arbeta med att stödja placerade barn och ungdomars 
skolgång.  
 
Stadsdelsförvaltningen Väster (SDF Väster) kommungemensam Individ- 
och familjeomsorg (IFO) har genomfört utredningen. Utredningen har 
samarbetat med Familjehemsenheten, myndighet Barn och Familj samt IFO 
Asyl för att utreda hur man kan stärka familjehemmen och knyta fler 
familjehem till sig.  
 
Utredningen har enbart fokuserat på kostnader för en förstärkt 
familjehemsvård inom Barn och Familj. IFO Asyl har varit delaktig i att 
definiera vad en förstärkt familjehemsvård i Borås Stad skulle kunna 
innebära och vilka behov som föreligger. Utredningen vill betona att 
förslaget om en förstärkt familjehemsvård gäller samtliga 
familjehemsplacerade barn i Borås Stad. Kostnaderna för en förstärkt 
familjehemsvård för ensamkommande barn som placerats i familjehem 
kommer att bekostas av statsbidraget för ensamkommande barn. Det är inte 
heller möjligt att få fram samma statistiska underlag för de 
ensamkommande barnen som är familjehemsplacerade då antalet 
ensamkommande barn som Borås Stad tagit emot skiljer sig mellan åren. 
Det är också svårt att beräkna antal framtida familjehemsplaceringar för 
ensamkommande barn då beräkningarna påverkas av statliga beslut och 
globala händelser.  
 
Material som samlats in och analyserats i utredningen är omvärldsbevakning 
mot fem kommuner (Jönköping, Mölndal, Linköping, Huddinge och 
Varberg). Av dessa fem kommuner har Linköping en förstärkt 
familjehemsvård och Jönköping ett politiskt beslut på att införa en förstärkt 
familjehemsvård men ännu inte verkställt beslutet på grund av personalbrist. 
Elva privata konsulentstödda familjehemsföretag har studerats genom 
företagens hemsidor. Samtliga konsulentstödda familjehem som studerats 
har ramavtal med Borås Stad. Intervjuer har genomförts med enhetschef 
och metodhandledare på Familjehemsenheten samt intervjuer med 
enhetscheferna på stadsdelarna Väster, Öster och Norr för IFO Barn och 
Familj och Asyl. Ytterligare har statistik från Familjehemsvården 
sammanställts. Fakta och information från Socialstyrelsen är också en del i 
utredningen. 



 TJÄNSTESKRIVELSE  4 (19) 
 

  
 2016-10- 25                 2015/SDNV0146 

 
 
Anette Moberg och Kåre Öhrstig 
Verksamhetsutvecklare  

 
Agneta Kettil 
Områdeschef 

  
Bakgrund 
Socialstyrelsen menar att trots offentliga ambitioner att minska antalet 
placeringar har antalet ungdomar som placerats i familjehem och HVB ökat 
under de senaste decennierna (Socialstyrelsen 2012). Andelen barn och unga 
som får en heldygnsinsats har ökat från 9 barn per 1000 barn 2006 till 14 
barn per 1000 barn per 2013. Den vanligaste förekommande 
placeringsformen är familjehem (Socialstyrelsen 2016).  
 
Under samma tid har även de öppna och förebyggande insatserna ökat. Det 
finns inget tydligt samband mellan ökade satsningar på öppenvård och 
minskat antal placeringar. En annan tydlig trend är den privatisering som 
HVB-vården genomgått. Bland de nya former av vård som uppstått finns 
mellanformer av institutionsvård och familjehemsvård, sk konsulentstödda 
familjehem vilket också innebär att delar av familjehemsvården har 
professionaliserats. En anledning till professionaliseringen är att allt fler 
ungdomar med beteendeproblem och allt svårare problematik behandlas 
inom familjehemsvården.   
 
Forskning om familjehemsplacerade barn har visat att förklaringen till hur 
det gått för barnen i vuxenlivet är en fråga om en interaktion mellan individ, 
familj och omvärld. Det är därför viktigt att stärka utsatta barns individuella 
förmåga, bevaka att barnen har en familjetillhörighet som består i vuxen 
ålder och att barnen får tillgång till samhälleliga stödsystem. Forskning visar 
också att placerade barn har sämre skolresultat, lägre utbildningsnivå som 
vuxna, hög risk för framtida hälso- och sociala problem, i form av 
självmordsförsök, allvarlig psykisk ohälsa, narkotika- och alkoholmissbruk, 
allvarlig kriminalitet, tonårsföräldraskap och beroende av försörjningsstöd 
(Socialstyrelsen 2012).  
 
Det har visat sig att skolmisslyckanden har varit den mest bidragande 
orsaken till en ogynnsam utveckling för barnen. Flera studier har visat att 
många placerade barn går ut grundskolan utan fullständiga betyg och utan 
behörighet till gymnasiet. Detta gäller även de barn som varit placerade 
sedan tidig barndom. De placerade barnen vidareutbildar sig också i lägre 
utsträckning än andra trots att de har samma kognitiva förmåga och oavsett 
tidigare skolresultat (Socialstyrelsen 2016).  
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Socialstyrelsen (2016) menar att flera studier visar att placerade barn har 
sämre kroppslig och psykisk hälsa. Detta gäller såväl under placeringen som 
när de har blivit vuxna. Socialstyrelsen har gjort en registerstudie om 
placerade barns tandhälsa. Studien visar att personer som varit placerade i 
den sociala samhällsvården under uppväxten besökte tandhälsovården i 
lägre utsträckning än motsvarande åldersgrupp i den övriga befolkningen. 
Bland de som gjort tandvårdsbesök var tandhälsan i genomsnitt sämre än 
bland övriga, både för de barn som varit placerade under lång och kort 
tidsperiod.  
 
Den 1 januari 2013 förtydligades och utvidgades socialnämndes ansvar för 
placerade barns utbildning och hälsa genom ändring av bestämmelserna i 6 
kap. 7 § SoL. Socialnämnden ska inte bara som tidigare verka för att 
placerade barn får lämplig utbildning utan även att de får den hälso- och 
sjukvård som de behöver. Det ska, enligt Socialstyrelsens föreskrifter, 
framgå av genomförandeplanen vilka åtgärder som socialnämnden planerar 
inom dessa områden.  
 
Socialstyrelsen betonar att skolan ansvarar för utbildning till de placerade 
barnen och regionen (landstinget) ansvarar för hälso- och sjukvården. Det 
betyder i praktiken att socialtjänsten ska verka för att de placerade barnen 
får den utbildning och sjukvård de har behov av och rätt till. Inom 
utbildning kan det handla om att vara delaktiga i åtgärdsprogram och inom 
hälso- och sjukvård vara aktiva för att få till stånd undersökningar, insatser 
och behandlingar som den placerade har behov av. Socialtjänsten har också 
det övergripande ansvararet för att samverkan mellan olika aktörer fungerar 
och att upprätta samordnad individuell plan (SIP) (Socialstyrelsen 2012).  

Beskrivning av konsulentstödda familjehem och andra 
kommuners familjehemsverksamhet 
De privata konsulentstödda familjehemsföretagen har särskilda anställda 
konsulenter som stödjer och handleder familjehemmen i deras arbete med 
barnen och ungdomarna. Akutstöd finns oftast tillgängligt dygnet runt. 
Några formella krav på företagen och konsulenternas kompetens finns inte 
utan det är upp till kommunen, som huvudman för det placerade 
barnet/ungdomen att ställa önskade krav på konsulentverksamheten. Vid en 
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omvärldsbevakning av elva företag som erbjuder konsulentstödda 
familjehem framkom att det görs en skillnad på kraftigt förstärkta 
konsulentstödda familjehem (behandlingsfamiljer) och konsulentstödda 
familjehem. Ett exempel på kraftigt förstärkt familjehemsvård som 
studerades riktade in sig på en målgrupp på barn och unga med tidiga 
omsorgsbrister, stora känslomässiga behov och grava 
anknytningssvårigheter. Det studerade företaget har även hög personaltäthet 
(16 behandlingsassistenter och sju leg psykologer för 35 familjer). Samtlig 
personal har psykologisk och/eller terapeutisk utbildning. Det finns ett 
stödteam runt familjen som avlastar behandlingsfamiljen och tar ansvar för 
alla kontakter. Genomsnittlig behandlingstid är 24 månader.  

Bland sex1 av de konsulentstödda familjehemmen som studerades ansvarar 
en konsulent i genomsnitt för 6-10 familjer. Företagen erbjuder enskilt stöd, 
handledning (enskilt och i grupp), tydlig rollfördelning, avlastning och att 
det finns konsulenter tillgängliga dygnet runt för frågor och besök. Samtliga 
har anställda psykologer och det är vanligt att konsulenterna är erfarna 
socionomer med kompletterande utbildning i psykoterapi och kognitiv 
beteendeterapi. Tydligt är också att konsulenterna har mycket påbyggnads- 
och vidareutbildningar.  

Av de fem kommuner som omvärldsbevakades har en kommun förstärkt 
familjehemsvård (Linköping) och en ett politiskt beslut på att verkställa det 
(Jönköping). I Linköping finns två heltidsanställda konsulenter som finns 
tillgängliga dygnet runt på telefon till 120 aktiva familjehem2. Alla 
familjehem har tillgång till konsulenterna och stödet anpassas till varje familj 
utifrån socialsekreterarnas bedömningar. Konsulenterna ger även 
handledning. Vid kris och trauman så beviljas extern handledning.  
Konsulenterna i Linköping måste ha socionomexamen och ha jobbat minst 
fem år med barnutredningar. I Jönköping ska familjehemssekreterarna få 
färre ärenden och därmed hinna med att ge kvalificerat stöd till 
familjehemmen. Samtliga familjehem ska få tillgång till stöd dygnet runt. 
Kommunen planerar att anställa tre familjehemssekreterare till men har inte 
lyckats att rekrytera fler och därför inte kunnat verkställa den förstärkta 

                                                           
1 Saknas uppgifter för de övriga fyra. 
2 I augusti 2016. 
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familjehemsvården. I Jönköping planeras även att utbilda samtliga 
familjehemssekreterare i ICDP/Vägledande samspel och 
handledarutbildning (30 hp). De menar att det också kan finnas behov av att 
utveckla ett behandlingspaket vid behov. Övriga tre kommuner köper 
externa konsulentstödda familjehem.  
 
Samtliga fem kommuner uppger att de stödjer placerade barns skolgång 
genom att ha resurser i skolan såsom specialpedagog, resurser för personligt 
stöd, skolkonsulent, skolpedagog och tillämpning av SkolFam3. Tre av fem 
kommuner har individuella planer för barnens hälsa.  
 
Tre av fem kommuner har inga problem med att rekrytera familjehem då de 
redan har upparbetade familjehem och kontaktvägar. Några av 
kommunerna har tjänster som är avsatta till att rekrytera familjehem. Fyra 
av fem kommuner uppger att det är svårt med matchningen och att de inte 
har tillräckligt med familjer för att göra en optimal matchning. Särskilt svårt 
är det med matchning med barn som har särskilda behov. En kommun 
uppger att de har många sammanbrott. Exempel på hur kommunerna 
marknadsför sig för att få fler familjehem är; köper platser på kommunens 
pelare för samhällsinformation, reklamfilmer i butiker, reklam på radio, TV 
och bio, trycksaker som sprids, deltar i olika events, rekryteringsdagar, 
annonsering i lokalpressen, Facebook och tidningsintervjuer.  
 
Samtliga fem kommuner följer SKLs rekommendationer om ersättning till 
familjehemmen.  
 
Beskrivning av Familjehemsenheten i Borås Stad 
I augusti 2016 har Familjehemsenheten 12 tjänster som 
familjehemssekreterare, en assistent, en metodhandledare och 0,3 % 
enhetschef. Av dessa tjänster bekostas sex tjänster som 
familjehemssekreterare, 0,5 assistenttjänst och 0,5 metodledartjänst av 
statsbidraget för ensamkommande barn. Familjehemsenheten ansvarar 
förutom för familjehemmen även för kontaktperson och 
kontaktfamiljeverksamheten samt rekrytering och utbildning av Familjehem.  

                                                           
3 Är en samverkansmodell för att stärka skolresultat i grundskolan för barn i familjehem 
http://www.skolfam.se/arbetsmodellen/.  

http://www.skolfam.se/arbetsmodellen/
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Idag finns ingen jourfamiljsverksamhet inom Borås Stad. Samtliga 
intervjuade både på Familjehemsenheten och myndighet Barn och Familj 
uttrycker ett behov av att Borås Stad har en egen jourfamiljsverksamhet. 
Idag är det ”vanliga familjehem” som agerar jourfamilj eller så köps 
platserna av externa konsulentstödda företag. Dock är det inte alltid de 
externa aktörerna har tillgängliga platser i jourfamiljhem. Det tar också 
mycket tid i anspråk för socialsekreterarna att leta efter tillgängliga 
jourfamiljsplatser. Att ha egna jourfamiljehem menar enhetscheferna för 
Barn och Familj har ett antal positiva mervärden såsom att barnen är kvar i 
sitt sammanhang såsom skolan, kompisar, släkt och sitt nätverk, då strävan 
är att jourhemmen ska vara belägna i Borås med omnejd.  
 
I juni 2016 hade Borås Stad 231 familjehem varav 159 av dessa är egna 
familjehem. Särskilt förordnad vårdnadshavare räknas inte in som 
familjehem då de kräver lite stöd men finns med i budget. Antal familjehem 
inom Barn och Familj är relativt konstant från år till år och var i juni 2016 
70 stycken. Inom IFO Asyl beror antalet familjehemsplacerade barn (95 st) 
på det stora antal ensamkommande barn som kom under hösten 2015. 
Flertalet av de placerade ensamkommande barnen kommer de närmaste 
åren fylla 18 år och kommer då troligtvis inte att vara aktuella för 
familjehemsplaceringar. Platserna för IFO Asyl bekostas av statsbidraget för 
ensamkommande barn.  
 
De interna familjehemmen inom Barn och Familj finns i huvudsak i Borås 
och Sjuhäradsregionen men även södra och mellersta Sverige.  

Tabell 1. Antal familjehem i juni 2016 
Form av familjehem Barn och Familj Asyl 
Familjehem 50 45 
Nätverksfamiljehem 20 40 
Konsulentstödda 
familjehem 

13 44 

Särskilt förordnad  
vårdnadshavare 

17 2 

Summa 100 131 
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Stöd till familjehemmen 
Samtliga intervjuade enhetschefer och metodhandledare inom 
Familjehemsenheten, myndighet Barn och Familj samt IFO Asyl uppger att 
det är stor efterfrågan och behov från familjehemmen av stöd dygnet runt. 
Många barn som placeras idag är krävande och har en svår problematik. 
Idag ringer familjehemmen Sociala jouren vid problem utanför kontorstid 
vilket inte är syftet med Sociala jouren som jobbar med akuta händelser. Det 
vanligaste problemet är ungdomar som avviker.   

Några enhetschefer inom myndighet Barn och Familj menar att det stora 
antal ensamkommande barn som kom under 2015 har medfört att stödet till 
familjehemmen från Familjehemsenheten har minskat på grund av ökad 
arbetsbelastning för Familjehemsenheten. De menar också att det 
tillsammans med byte av erfaren personal har lett till att familjehemmen 
vänt sig till barnsekreterarna vid problem istället. 

Samtliga intervjuade ser också behov av att familjehemssekreterarna ska ges 
förutsättningar att stödja familjehemmen i större utsträckning och kunna ge 
stöd, handledning samt kunna vara med på uppföljningar med 
socialsekreterarna och familjehemmen. Familjehemsenheten behöver 
stärkas upp med fler familjehemssekreterare. Det finns behov av en generell 
kunskapshöjning i att stödja familjehemmen med handledning men också 
att några av familjehemssekreterarna har specifik kompetens i tex 
neuropsykiatrisk problematik, psykisk ohälsa och samarbete med biologiska 
föräldrar.     

Idag köper Familjehemsenheten extern handledning till familjehemmen från 
Dialogcentrum. Inför hösten 2016 kommer cirka tio familjehem för 
ensamkommande barn och tio familjehem med placering från stadsdelarna 
ges grupphandledning via Dialogcentrum. Ytterligare fem familjer kommer 
att få enskilt stöd av Dialogcentrum. 

Det stöd som Familjehemsenheten erbjuder idag är Socialstyrelsens 
grundutbildning - ”Ett hem att växa i”. Utöver det så erbjuder 
Familjehemsenheten familjehemmen kompetenshöjning inom olika teman 
och olika aktiviteter. De vill kunna erbjuda familjehemmen fler träffar så att 
de kan utbyta erfarenheter och vara ett stöd för varandra. Vidare vill 
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Familjehemsenheten kunna erbjuda trivselaktiviteter såsom att hyra 
badhuset eller Borås djurpark.  

Rekrytering och matchning 
Samtliga intervjuade betonar vikten av att marknadsföra Borås Stads egen 
familjehemsverksamhet och att den också erbjuder så mycket stöd så att den 
kan konkurrera med de externa konsulentstödda familjehemmen.  

Tidigare fanns en medarbetare som lade 25 % av sin arbetstid till att 
rekrytera familjehem. I augusti 2016 finns ingen som har den 
arbetsuppgiften. Under hösten 2015 hade Familjehemsenheten tillgång till 
stadsdel Västers kommunikatör. Familjehemsenheten betonar vikten av att 
ha tillgång till professionellt marknadsföringsstöd vid rekrytering av 
familjehem. Under den perioden utarbetade kommunikatören i samarbete 
med Familjehemsenheten en marknadsföringskampanj. Denna kampanj, 
tror enhetschefen för Familjehemsenheten, är en av anledningarna 
tillsammans med att asylsituationen fick stor uppmärksamhet i media till att 
de lyckades rekrytera cirka 100 familjehem till ensamkommande barn under 
hösten 2015. På grund av flyktingsituationen lades all aktiv rekrytering ned 
från och med december 2015 och information finns sedan dess enbart på 
Borås Stads hemsida.  

Optimal matchning vid placeringar av barn och ungdomar uppnås inte idag 
då det finns för få familjehem vid varje behovstillfälle. Familjehemsenheten 
behöver ha en bank av familjer för att kunna göra en bra matchning. Detta 
är problematiskt då familjerna går till de externa konsulentstödda företagen 
om de inte får ett barn/ungdom placerat hos sig ganska så omgående.  

Skola och hälsa 
Idag följer Borås Stad Västbus riktlinjer för barn och unga samt 
familjehemsplacerade barn med sammansatt psykisk, psykiatrisk och social 
problematik. Riktlinjerna är en överenskommelse om samverkan mellan 
kommun och region som infördes 2005. 2012 infördes reviderade riktlinjer 
och vid samma tidpunkt utformades och antogs särskilda riktlinjer för 
familjehemsplacerade barn. Syftet med riktlinjerna är att förbättra 
livsvillkoren för familjehemsplacerade barn. Det sker främst inom tre 
områden i) tydliggöra ansvaret mellan placerande och mottagande kommun 
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och vilka insatser som ska ske genom socialtjänstlagen (SoL) och skollagen 
(SL), ii) tydliggörande av vilka skyldigheter hälso- och sjukvården har, iii) 
chefer, personal och familjer som möter familjehemsplacerade barn ska ha 
kunskap om de särskilda risker som dessa barn är utsatta för 
(http://epi.vgregion.se/sv/Vastbus/Undersida-1/Riktlinjer1).   

Enhetscheferna för Barn och Familj uppger att de upplever att Västbus 
mötena inte alltid fungerar tillfredsställande då inte samtliga kallade aktörer 
kommer till möten. Det förekommer också att olika aktörer inte tar sitt 
ansvar. Likaså upplevs svårigheter i kontakt och kommunikation med BUP 
och där önskas stöd i form av en psykolog som stöttar i kontakten. Likaså 
framkommer det i intervjuerna med enhetscheferna att det upplevs som att 
skolan inte har kapacitet att genomföra basutredningar4 i den mån som 
behövs. 

Samtliga intervjuade enhetschefer och metodhandledare uppger att det finns 
behov av en skolkonsulent som följer familjehemsplacerade barns skolgång. 
Socialsekreterarna har idag svårt att hinna med kontakterna med skolan då 
de har fullt upp med barnets flytt. Skolkonsulenten behöver vara en länk 
mellan skolan och familjehemmet, stödja barnen och deras skolgång och 
vara med på skolmöten och bevaka barnens intresse så barnen får de 
resurser de har rätt till.  

I intervjuerna framkommer att hälsoundersökningarna vid SoL-placeringar 
inte alltid fungerar tillfredsställande. Vid ansökan om vård med stöd av 
LVU är hälsoundersökningen ett krav. Barnsekreterarna har på grund av 
tidsbrist svårt att prioritera hälsoundersökningarna och på vissa 
vårdcentraler finns en låg kunskap om hälsoundersökningar för 
familjehemsplacerade barn. Likaså visar intervjuerna att uppföljning av 
placerade barns tandvård inte görs i den utsträckning som skulle vara 
önskvärt. Det framkom önskemål om att få tillgång till en vårdcentral som 
ansvarade för samtliga hälsoundersökningar för placerade barn liksom en 
gemensam folktandvårdsklinik.  

                                                           
4 Basutredningar behövs för att få remiss till BUP.  

http://epi.vgregion.se/sv/Vastbus/Undersida-1/Riktlinjer1
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Ekonomi och ersättningar 
I Borås Stad följs SKL:s rekommendationer om ersättning till 
familjehemmen i form av arvode och omkostnadsersättning. I vissa 
situationer ersätts också inkomstbortfall och då vanligtvis inledningsvis i 
placeringen. I intervjuerna framkommer att man tror att om Borås Stad ska 
kunna konkurrera med de externa konsulentstödda familjehemmen så 
behöver arvodet höjas och att kommunen bör bli generösare med att täcka 
upp inkomstbortfall bland annat för att kunna ta emot barn med komplexa 
problem.  

Externa konsulentstödda familjehem 
De intervjuade ser en vinst med att stärka upp egna interna familjehem för 
att ha en bättre tillgång till familjehemmen. Det är inte alltid de 
konsulentstödda familjehemmen håller en bra och hög kvalitet. De ser dock 
att de kommer att behöva köpa konsulentstödda familjehem för 
svårplacerade barn med en komplex problematik.  

Förslag på förstärkt familjehemsvård i Borås Stad 
För att kunna möta efterfrågan av stöd från familjehemmen bör 
Familjehemsenheten ha en grundbemanning på åtta familjehemssekreterare, 
0,75 metodhandledare, 0,5 assistenttjänst och 0,3 chefstjänst. Detta är en 
beräkning som inte inkluderar statsbidraget för ensamkommande barn. Vid 
en förstärkning med två tjänster bedöms att varje familjehemssekreterare 
ska ha utrymme för kvalitativt stöd och handleda familjehemmen samt 
kunna ha jour var åttonde vecka. Varje familjehemssekreterare skulle då 
ansvara för stödet till cirka nio familjehem och ha en till tre pågående 
familjehemsutredningar. I arbetsuppgiftera ingår också att jobba med 
kontaktfamilj/person verksamheten samt rekrytering och utbildning av 
familjehem. Det skulle också finnas utrymme att ha en 
jourhemsverksamhet.  

För att kunna stödja familjehemmen behöver familjehemssekreterarna ha 
fortbildning och några ha specifik kompetens kring frågor som många 
familjehem har svårt att handskas med. Vid svårare problem i familjehem 
bör expertkompetens köpas in vid behov. 
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Stadsdelsnämnderna har i budget för 2016 fått i uppdrag att tillämpa 
SkolFam modellen. Borås Stad arbetar utifrån Västbus riktlinjer för 
familjehemsplacerade barn. Utredningen föreslår att utveckla en modell för 
stöd till placerade barns skolgång. Genom beviljade PRIO medel kommer 
Familjehemsvården att tillföras pedagogisk kompetens under fyra år. I 
samverkan med grundskolan i Borås Stad kommer IFO Barn och Familj att 
utveckla en modell som säkerställer placerade barns behov av studiestöd 
och kunskapsutveckling. Pedagogen är kopplad till Familjehemsenheten. 
Modellen kommer att utveckla följande områden: 
 

• Säkra samråd med avlämnande skola vid placering. 
• Säkra överlämning till mottagande skola. 
• Medverka i mottagande skolas framtagande av planer för studiestöd 

eller åtgärdsprogram. 
• Stödja familjehem så att de själva blir goda stödjare av barnens 

kunskapsutveckling.  
• Involvera barnens biologiska föräldrar i barnens 

kunskapsutveckling.  
• Införliva den pedagogiska kompetensen i familjehemsvårdens 

ordinarie verksamhet.  
 

Utredningen visar också att det finns behov av expertstöd till 
familjehemmen. Då utredningens förslag bygger på att fler barn och unga 
med en mer komplex problembild kan placeras i Borås Stads egna 
familjehem behöver stödet till familjehemmen stärkas i form av 
expertkompetens.   
 
Det finns också behov av att underlätta hälso- och 
tandvårdsundersökningar för placerade barn i Borås Stad. En 
överenskommelse mellan kommun och hälso-och sjukvården skulle med all 
sannolikhet öka antalet hälsoundersökningar, tandläkarundersökningar, 
stärka barnens hälsosituation och förmodligen även gynna deras utveckling 
inom andra livsområden. 
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Ledningsgruppen för Närvårdssamverkan i Borås bör föreslå styrgruppen 
för Närvårdsamverkan i Södra Älvsborg att skriva fram en 
överenskommelse om hälsoundersökning för barn som placeras jml SoL 
och LVU. Överenskommelsen bör innehålla en rutin för hur 
hälsoundersökningar ska gå till, rutiner för framtagning av underlag till 
läkaren, rutiner för remisser, rutiner för uppföljningar och vem inom hälso-
och sjukvården som ska utföra undersökningarna.   

Beräknade kostnader för en förstärkt familjehemsvård 
Utredningen visar att det initialt behövs ekonomisk förstärkning för att 
kunna ställa om till en förstärkt familjehemsvård. Det beräknas ta upp till 
fem år att kunna ställa om familjehemsvården och kunna spara in delar av 
kostnaderna för de externa konsulentstödda familjehemmen.  
 
Utökade antal tjänster 
Under 2016 har Familjehemsenheten en personalbudget på 3 836 000 kr. 
För att kunna förstärka stödet till familjehemmen, inrätta en 
jourfamiljsverksamhet och på sikt locka till sig fler familjehem behövs 
initialt en förstärkning med två heltidstjänster som familjehemssekreterare, 
25 % extra metodhandledning, 25 % assistenttjänst, tillgång till en 
kommunikatör på 20 %, och efter fyra år (när PRIO medlen förbrukats) en 
pedagog. Enligt 2016 års lönenivå beräknas de ökade lönekostnaderna bli 
1 359 242 kr (inkl pedagog 1 942 202 kr). 

Tabell 2: Lönekostnader enligt 2016 års nivå 
Tjänster Nuvarande 

Familjehemsvård 
Antal tjänster/ 
årskostnad 

Förstärkt 
familjehemsvård 
Antal tjänster/ 
årskostnad 

Familjehemssekreterare 6,0 / 3 144 960 8,0 /4 193 280 
Metodhandledare 0,5 /317 520 0,75 / 476 280 
Enhetschef 0,3 /204 120 0,3 / 204 120 
Assistent 0,25/108 360 0,5 /216 720 
Kommunikatör 0 0,20 /104 842 
Pedagog 0 År 2021 1,0 /582 960  
Summa:  3 774 960 5 195 242 (5 778 202) 
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I utredningen framkommer att det finns behov av stöd till familjehemmen 
dygnet runt. I utredningen har två förslag tagits fram på kostnaderna för 
utökat stöd till familjehemmen.    
 
Förslag 1 – Konsulentstöd dygnet runt 
Familjehemssekreterarna turas om att ha beredskap dygnet runt. Detta 
beräknas till en årskostnad på ca 1 330 460 kr.  
 
Förslag 2 – Begränsat konsulentstöd 
Familjehemssekreterarna turas om att ha beredskap alla veckans dagar under 
vissa givna tider. Övriga tider hänvisas familjehemmen till Sociala jouren för 
akuta ärenden.  
 
Mån-tors kl 17-22 
Fre kl 17-22 
Lör-sön kl 10-18 
 
Detta beräknas till en årskostnad på ca 432 000 kr.  
 
Inkomstbortfall 
Ytterligare ett område där kommunala familjehem konkurrerar med de 
konsulentstödda familjehemmen är arvodering och ersättning av 
inkomstbortfall. Utredningen föreslår att Borås Stad ska bli generösare med 
att bevilja ersättningar av inkomstbortfall och att detta sker något successivt 
allt utifrån att pengar sparas genom att Borås Stad rekryterar fler 
familjehem. Under 2015 betalade Borås Stad ut cirka 4 miljoner i 
inkomstbortfall till familjehem. Utredningen förslår att höja taket för 
inkomstbortfall med 1 miljon kronor till 5 miljoner kronor.  
  
Förstärkt utbildning till konsulenterna 
Då familjehemssekreterarna ska utöka sitt stöd till familjehemmen krävs 
initialt extra utbildningsinsatser. Både en kompetensförstärkning i hela 
gruppen men även där några blir mer specialiserade kring viss problematik 
såsom tex neuropsykiatriska diagnoser. 2016 har Familjehemsenheten en 
budget för kompetensutveckling på 150 000 kr. Utredningen beräknar att 
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det initialt bör ligga på en kostnad på 300 000 kr under 2017 för att sedan 
minska till 200 000 kr följande år.   

Beräknade besparingar konsulentstödda familjehem 
kostnader och jourplaceringar 
Under 2015 hade Borås Stad 32 barn placerade i externa konsulentstödda 
familjehem till en kostnad på 12 768 274 kr. Enhetscheferna för IFO Barn 
och Familj bedömer att av de 32 externa familjehemsplaceringarna skulle 24 
kunna vara interna familjehemsplaceringar om det funnits lämpliga 
familjehem att matcha barnen mot. I snitt kostar en intern 
familjehemsplacering 200 000 kr per barn vilket blir en summa på 4 800 000 
kr. Utredningen visar att det går att omfördela cirka 4 700 000 kr.  
 
Under 2015 jourhemsplacerades totalt 12 barn i Borås Stad till en kostnad 
av 1 103 606 kr. Utredningen föreslår att Borås Stad rekryterar två 
jourfamiljer. Dessa jourfamiljer ska ha en heltidslön under sin kontrakterade 
tid som motsvarar lönen för en undersköterska i kommunen. Enligt SKL:s 
riktlinjer ligger en undersköterskas medianlön (2016 års nivåer) på 23 900 
kr. Två heltidslöner under ett år blir en summa på 797 017 kr. Omkostnader 
betalas ut enligt SKLs riktlinjer och beräknas bli ca 150 624 kr.  
 
Beräkningen visar att det inte kommer att bli en besparing att driva egna 
jourhem men mervärdena är många med att ha det i egen regi då 
socialsekreterarna inte behöver lägga tid på att hitta jourhem, barnens 
geografiska närhet till släkt, vänner och skola säkerställs och att det blir 
lättare att säkerställa kvaliteten.  



 TJÄNSTESKRIVELSE  17 
(19) 
 

  
 2016-10- 25                 2015/SDNV0146 

 
 
Anette Moberg och Kåre Öhrstig 
Verksamhetsutvecklare  

 
Agneta Kettil 
Områdeschef 

  

Tabell 3: Utfall 2015 Externa Familjehem och jourplaceringar 
Stadsdel  Kostnad 

externa 
familjehem 

Unika 
barn i 
externa 
familje-
hem  

Kostnad 
jour-
placering 

Unika 
jour-
placerade 
barn 

Beräknade 
belopp för 
omfördelning av 
kostnader 

Norr 1 538 344 2 393 734  4 800 000  
(4 jourplaceringar 
och 1 externt 
familjehem) 

Väster  5 058 930 15 270 302  6  4 958 000  
(6 jourplaceringar 
och 12 externa 
familjehem) 

Öster 6 171 000  15 439 570  2  4 839 570 
(2 jourplaceringar 
och 11 externa 
familjehem) 

Summa 12 768 274 32 1 103 606 12 10 597 570 

Sammanfattning kostnader förstärkt familjehemsvård  
I nedan tabell ges två kostnadsförslag på en förstärkt familjehemsvård. 
Förslag nr 1 är beräknad på ett mer förhållandevis begränsat konsulentstöd 
till familjerna. Stödet finns att tillgå på kvällar fram till kl 22 och på dagtid 
på helgerna. Övrig tid hänvisas familjehemmen till att kontakta Sociala 
jouren som handhar akuta ärenden. Förslag nr 2 är ett kostnadsförslag där 
familjehemmen har tillgång till konsulentstöd dygnet runt. Under år 1 
beräknas en ökad kostnad för utbildning till 150 000 kr och de 
nästkommande åren en ökning med 50 000 kr per år.  
 
Utredningen förespråkar inledningsvis kostnadsförslag 1 där familjehemmen 
får konsulentstöd på kvällstid på veckodagarna och dagtid på helgerna och 
tillgång till akut hjälp på nätter genom Sociala jouren.   
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Tabell 4: Två kostnadsförslag på förstärkt familjehemsvård 
Område Förslag 1 Förslag 2 Beräknade 

besparingar 
2 tjänster 
familjehemssekreterare 

1 048 320 1 048 320  

0,25 Metodhandledare 158 760 158 760  
0,25 Assistent 108 360 108 360  
20 % kommunikatör 104 832 104 832  
Köpta experttjänster 300 000 300 000  
Ökad kostnad 
konsulentstöd 

432 000 1 330 460  

Ökad utbetalning av 
inkomstbortfall 

1 000 000 1 000 000  

Två jourfamiljehem 947 641 947 641  
Ökade 
utbildningskostnader 

150 000 (år 1 
sedan 50 000) 

150 000 (år 1 
sedan 50 000) 

 

Pedagog 2021 (582 960) (582 960)  
Kostnad jour- 
placering 

  1 103 606 

Köp av externa 
konsulentstödda 
familjehem 

  4 700 000 

Summa 4 249 913  5 148 373 5 803 606 
 
Utredningens förslag är att starta med kostnadsförslag nr 1 för att se vilka 
effekter investeringen får. Att förstärka familjehemsvården är en investering 
som kostar initialt men tabell fyra visar att det finns möjlighet att omfördela 
kostnaderna på sikt.  
 
Av ovan utgifter för en förstärkt familjehemsvård behövs stöd i att täcka 
upp kostnader för en omställning av familjehemsvården. Idag finns inte 
ekonomi för att anställa två familjehemssekreterare, 0,25 % 
metodhandeldare, 0,25 % assistenttjänst, ökad kostnad för konsulenttid 
utanför kontorstid, ökade utbildningskostnader samt kostnader för 20 % 
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kommunikatör och expertkompetens. Ökade kostnader för inkomstbortfall 
kommer att ske successivt med de besparingar som görs av att ha 
familjehem i egen regi.  
 
Utredningen beräknar att en förstärkt familjehemsvård har 
utvecklingskostnader initialt år 2017 på 2 302 272 kr och år 2018-2019 på 
2 202 272 kr enligt 2016 års lönenivåer. Under fyra år 2017-2020 kommer 
pedagogen att bekostas av PRIO-medel. Under 2019 föreslås en uppföljning 
av beviljade pengar göras för att utröna hur långt omställningen till den 
förstärkta familjehemsvården har kommit och för vidare beslut om 
ekonomiskt stöd.   
 
Referenser 
Barn och Unga i familjehem och HVB, Handbok om socialnämndens 
ansvar och uppgifter. (Socialstyrelsen 2013) 
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Införande av en förstärkt 
familjehemsvård 
 
 
Förslag till beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta: 
 
      Att införa en förstärkt familjehemsvård och 
 
        att använda fonderade medel avsatta för mottagande av  
        ensamkommande flyktingbarn för att finansiera förstärkningen  
        under 2 år med totalt 4 300 tkr. 
 
Sammanfattning 
Stadsdelsnämnd Väster översände den 25 oktober 2016 en utredning till 
kommunstyrelsen med ett förslag att den kommande Individ- och 
familjeomsorgsnämnden skulle få i uppdrag att genomföra en förstärkt 
familjehemsvård. Denna utredning har återsänts av kommunstyrelsen till 
Individ- och familjeomsorgsnämnden för fortsatt handläggning.  
 
Efter fortsatt beredning föreslås nämnden att genomföra den förstärka 
familjehemsvården utifrån de förslag som lämnades i utredning samt att 
använda fonderade medel för insatser för ensamkommande barn till att 
finansiera förstärkningen. 
 
Här anges de huvudsakliga delarna i den förstärkta familjehemsvården. 
 

• Förstärka Familjehemsenheten med två familjehems-
sekreterartjänster.  

• Utöka socialassistentstödet med 25 % årsarbetare 
• Förstärka metodhandledarstödet med 25 % årsarbetare 
• Utveckla ett stöd för familjehem på kvällar och helger genom att 

familjehemssekreterarna har beredskap   
• Att förstärka familjehemssekreterarnas kompetens avseende 

handledning och stöd till familjehem 
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• Att anställa en pedagog som utvecklar arbetet med att stödja 
placerade barns skolgång och samverkar med skolan ihop med IFO 
Barn och Unga.  

• Att starta upp en jourfamiljsverksamhet i Borås Stads regi.   
• Tillgång till expertkompetens för stöd till familjehemmen 
• Att initiera ett samverkansavtal med regionen för hälso- och 

tandläkarundersökningar 
 
 
Ärendet 
Stadsdelsnämnd Väster översände den 25 oktober 2016 en utredning till 
kommunstyrelse avseende förstärkning av familjehemsvården. Denna 
utredning har återsänts till Individ- och familjeomsorgsnämnden för fortsatt 
handläggning. Utredningen grundade sig på ett uppdrag från 
Kommunfullmäktige att utreda hur familjehemsvården kunde förstärkas. 
Utredningen skulle ta fram vilka faktorer som stödjer en framgångsrik 
familjehemsvård och även utreda hur Borås Stad ska arbeta med att stödja 
placerade barn och ungdomars skolgång.  
 
Utredningen har tagit fram ett antal åtgärder som krävs för att förstärka 
familjehemsvården. Nedan redovisas de olika åtgärderna. 
 
Utökning av antalet tjänster för att höja konsulentstödet och 
inrätta beredskap kvällar och helger 
För att möta efterfrågan av stöd från familjehemmen bör Familjehems-
enheten utökas med 2 familjehemssekreterare, vilket medför att 
grundbemanningen höjs från 6 till 8 tjänster. Vid en förstärkning med två 
tjänster bedöms att familjehemssekreterarna ska ha utrymme för stöd och 
handledning av familjehemmen samt kunna ha beredskap var åttonde vecka. 
Genom att öka bemanningen med två tjänster får familjehemssekreterarna 
färre familjehemsutredningar per handläggare och kan utgöra ett utökat stöd 
åt familjehemmen. I arbetsuppgiftera ingår även kontaktfamilj/ 
kontraktpersonsverksamheten samt rekrytering och utbildning av 
familjehem. Det skulle också finnas utrymme att starta och bedriva en 
jourhemsverksamhet. I genomförandet av detta krävs även en viss utökning 
av metodhandledare och assistent. 
För att kunna erbjuda stöd till familjehemmen kvällar och helger kommer 
Familjehemssekreterarna turas om att ha beredskap alla veckans dagar under 
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vissa givna tider. De tider som föreslås är Måndag-fredag kl. 17-22 och 
Lördag- Söndag 10 -18. Övriga tider hänvisas familjehemmen till Sociala 
jouren för akuta ärenden.  
 
Förstärkt utbildning för familjehemsekreterare 
Familjehemsekreterarna behöver ha fortbildning för att utöka sin 
handledningskompetens kring frågor som många familjehem har svårt att 
handskas med.  I samband med en omställning till förstärkt stöd krävs extra 
utbildningsinsatser till hela arbetsgruppen men även att några blir mer 
specialiserade kring viss problematik såsom neuropsykiatriska diagnoser. Vid 
svårare problem i familjehem bör expertkompetens köpas in och särskilda 
medel avsättas som gör detta möjligt. Under 2 år avsätts 200 tkr för detta 
ändamål. 
 
Fler familjehem ersätts för inkomstbortfall 
Ytterligare ett område där kommunala familjehem behöver få en förändring 
är arvodering och ersättning av inkomstbortfall. För att likställas med 
externa konsulentstödda familjehemsföretag behöver ersättningen för 
inkomstbortfall ske oftare än vad som nu sker. Detta ger ökade kostnader 
för denna ersättning. En ökning av medel för detta på 1 000 tkr föreslås. 
 
Möjlighet till expertstöd för familjehem 
Det finns behov av externt expertstöd till familjehem. Fler barn med en 
komplex problembild kommer att placeras i Borås stads egna familjehem. 
Genom att Borås Stad erbjuder ett förstärkt stöd till familjehemmen 
möjliggör det placeringar som annars hade gjorts i konsulentstödda externa 
familjehemsföretag. Ibland behövs dock möjligheten att anlita 
expertkompetens för att stödja familjehemmet och 300 tkr avsätt för detta. 
 
Stöd till placerade barns skolgång 
I förslaget till förstärkning av familjehemsvården ingår även uppdraget att 
utarbeta en modell för stöd till placerade barns skolgång. IFO Barn och 
Unga avser att i samverkan med grundskolan göra detta utvecklingsarbete. 
Modellens syfte är att få ett arbetssätt som säkerställer placerade barns 
behov av studiestöd och kunskapsutveckling. En pedagog ska rekryteras och 
tillhöra Familjehemsenheten. Pedagogen är redan finansierad under fyra år 
genom beviljade PRIO medel. 
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Samverkan med regionen kring hälso- och 
tandvårdsundersökningar för placerade barn 
En del i utvecklingen av den förstärkta familjehemsvården är även att 
initiera ett utökat samarbete och ett samverkansavtal med regionen. En 
överenskommelse mellan kommunen och hälso- och sjukvården förväntas 
öka antalet hälsoundersökningar och tandläkarundersökningar. Detta 
medför även till att stärka placerade barns hälsosituation och gynna deras 
utveckling inom andra livsområden. 

Kostnader och finansiering för en förstärkt familjehemsvård 
Initialt behövs ekonomisk förstärkning för att kunna införa en förstärkt 
familjehemsvård. På sikt förväntas den förstärkta familjehemsvården leda till 
minskade kostnader för köp av externa konsulentstödda familjehem vilket 
delvis eller helt kan finansiera förstärkningarna. Dessa ekonomiska effekter 
förväntas dock ta flera år då det krävs en längre tidsperiod för att bygga upp 
den förstärkta familjehemsvården. Utifrån kostnader för 
familjehemsplacerade barn under 2015 framgår att en placering i ett externt 
konsulentstött familjehem har en dubbelt så hög kostnad som en intern 
placering. En stegvis växling från externa placeringar till placeringar i egen 
regi med konsulentstöd förväntas därför ge minskade kostnader.  
 
Under två år beräknas kostnaderna uppgå till ca 4 300 tkr. Nedan finns en 
närmare precisering för de ökade kostnaderna.  Lönekostnader har 
beräknats i 2016 års löneläge. 
 
Inom Individ- och familjeomsorgen finns ett stort antal ensamkommande 
barn och ungdomar som är familjehemsplacerade. Sedan 2015 har dessa i 
stort sett utgjort hälften av de som är placerade i familjehem. Medel har 
avsatts från 2015 och 2016 för att användas till insatser och åtgärder som 
krävs för mottagandet av ensamkommande barn i Borås Stad. Förslaget är 
att använda en del av dessa medel till att finansiera den förstärkta 
familjehemsvården. 
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Område  Kostnad  
2 tjänster familjehemssekreterare 1 048 320   
0,25 Metodhandledare 158 760   
0,25 Assistent 108 360   
20 % kommunikatör 104 832   
Köpta experttjänster 300 000   
Ökad kostnad konsulentstöd 432 000   
Ökad utbetalning av inkomstbortfall 1 000 000   
Två jourfamiljehem 947 641   
Ökade utbildningskostnader 150 000 år 1,  50 000 år 2   
Pedagog  kostnad tillkommer 2021 (582 960)   
Summa 4 299 913    
 
 
 

 
 
IFO FÖRVALTNINGEN 
 
 
 
Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 
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§ 12    2016/KS0356 739 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt Sol 
och LSS t.o.m. den 30 september 2016 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 6, sid B 94)  
 
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i social-
tjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande 
beslut enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen 
trädde i kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att 
rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i 
kraft den 1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september 
2008. 
 
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och 
Stadsdelsnämnderna lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut 
enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för 
respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller 
samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i 
rapporten ska vara avidentifierade. 
 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 2016-12-12, § 607 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Malin Carlsson (S) föreslå 
Kommunfullmäktige besluta: 
 
Rapporterna läggs till handlingarna. 
 

0

10

20

30

40

50

60

2013* 2014* 2015* 16-03 16-06 16-09

Ej verkställda biståndsbeslut, antal ärenden 

SoL LSS



  2017-01-26      2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2017 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2017 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-

slut 
Man/ 
kvinna 

IFO (Barn och unga 1)  x Kontaktperson (verkställd 
170124) 

300 K 

IFO (Barn och unga 1)  x Kontaktperson 93 M 

IFO (Barn och unga 1)  x Kontaktfamilj (verkställd 
170106) 

105 K 

IFO (Barn och unga 1)  x Kontaktfamilj (återtagen 
ansökan 170125) 

314 K 

IFO (Barn och unga 1)  x Kontaktfamilj (återtagen 
ansökan 170125) 

314 M 

IFO (Barn och unga 1)  x Kontaktfamilj 344 M 

IFO (Barn och unga 1)  x ” 344 K 

IFO (Barn och unga 1)  x Kontaktfamilj (avbrott i 
verkställighet 160830) 

213 M 

IFO (Barn och unga 2)  x Kontaktfamilj 176 M 

IFO (Barn och unga 2)  x Kontaktfamilj 276 M 

IFO (Barn och unga 2)  x Kontaktfamilj 284 K 

IFO (Barn och unga 2)  x Kontaktfamilj 290 M 

IFO (Barn och unga 2)  x Kontaktfamilj 290 M 

IFO (Barn och unga 2)  x Kontaktfamilj 294 M 

IFO (Barn och unga 2)  x Kontaktfamilj 316 K 

IFO (Barn och unga 2)  x Kontaktfamilj 375 M 

IFO (Barn och unga 2)  x Kontaktfamilj  
Uppdragstagare saknas 

295 M 

IFO (Barn och unga 3)  x Kontaktfamilj 238 M 

IFO (Barn och unga 3)          x Kontaktperson 303 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2017 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-

slut 
Man/ 
kvinna 

IFO (Barn och unga 3)  x Familjehem  203 M 

IFO (Barn och unga 3)  x Kontaktfamilj 171 M 

IFO (Vuxen)  x Blocklägenhet 93 K 

      

Analys  
 
Den 31 mars 2016 hade IFO Barn och unga grupp 1 åtta gynnande beslut som ej 
verkställts inom tre månader. Två ärenden gäller ansökan om kontaktperson varav ett 
har verkställts under perioden och i det andra ärendet saknas fortfarande lämplig re-
surs.  
 
När det gäller ansökan om kontaktfamiljer så redovisas sex ärenden.  I ett av ärendena 
har beslutet verkställts under perioden. I två andra ärenden har ansökningarna återta-
gits. Övriga tre ärenden ligger fortfarande som ej verkställda men arbetet med att re-
krytera matchande kontaktfamiljer fortgår. 
 
Barn och unga grupp 2 inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen hade den 31 
mars 2017 åtta ej verkställda gynnande beslut, alla gällande kontaktfamilj. Föregående 
kvartal rapporterades tio ej verkställda beslut. Under det senaste kvartalet har en in-
sats gällande kontaktperson startas upp där ungdomen väntat mer än tre månader på 
att få beslutet verkställt. Därutöver har flera insatser startats upp där familjerna väntat 
kortare tid än tre månader för att få beslutet verkställt. 
 
Två av barnen som väntar på kontaktfamilj är ett syskonpar. Det är överlag svårare att 
rekrytera kontaktfamiljer än kontaktpersoner, och till syskon är det än mer svårt att 
hitta kontaktfamiljer. 
  
Ett barn har tidigare haft sitt beslut om kontaktfamilj verkställd, men där kontaktfa-
miljen valde att avsluta uppdraget, och avbrott i verkställigheten har därmed skett. 
 
Barn och unga grupp 3 inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen hade den 31 
mars 2017 fyra ej verkställda beslut. Dessa beslut handlar om kontaktperson, kontakt-
familj samt familjehem, uppdragstagare har saknats i dessa ärenden.  
 
Inom IFO Vuxen finns ett beslut i form av Blocklägenhet som ej verkställts. Denna 
boendeform är kortsiktig och en del i behandlande insatser. I aktuellt ärende har an-
nan boendeform med stöd beviljats.  
 
När det gäller ej verkställda beslut inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
kan det sammanfattningsvis konstateras att det finns en övergripande svårighet när 
det gäller att verkställa insatser i form av kontaktperson/kontaktfamilj/familjehem.  
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                    Hans Abrahamson                      2017-05-08 
                    Kvalitetschef                    Dnr: 2017/IFON0042 750 
 
 

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL 
och LSS 
 
Förslag till beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta: 
 
Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 
den 31 mars 2017, samt att översända denna till IVO, Stadsrevisionen och 
Kommunfullmäktige 
 
Ärendet i sammanfattning 
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att kommuner nu 
är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.  
 
Till IVO och revisorerna ska Individ- och familjeomsorgsnämnden rapportera alla 
gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader 
från dagen för beslut.  
 
Till Kommunfullmäktige ska Individ– och familjeomsorgsnämnden lämna en 
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av 
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade. 
 
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson 
gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också utsetts 
en rapportör per berörd förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej verkställda 
beslut till IVO. 
 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag från KF bifogas samt redovisningsrapport. 
 
Facklig samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-05-11 
 
IFO FÖRVALTNINGEN 
 
Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 



Motion: Borås Stad kan bli Sveriges 
bästa hbtq-kommun 

  
Sverige och Borås har kommit en bit på väg när det gäller mänskliga rättigheter. Men 
fortfarande vittnar många hbtq-personer om diskriminering, okunskap och att de har blivit 
dåligt bemötta av vården, skolan eller andra offentliga instanser. 
 
Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga rättigheter. I denna 
motion utgår vi från fyra olika nivåer där vi anser att Borås Stad kan bli bättre. 
  

1.    Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta 
arbetet för alla människors lika värde. (Att Borås Stad upprättar en hbtq-
handlingsplan för att bringa struktur i redan pågående och nya aktiviteter, med 
angivande av tidplan och ansvar, samt tydligt integrerar hbtq-frågorna i Borås Stads 
“Plan för lika rättigheter och möjligheter”.) (strategisk nivå) 
 
2. Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom 
hbtq-frågor. (Att varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och 
medarbetare på ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och 
nämndområden.) (kompetens internt) 
 
3. Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, 
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (kommunen som arbetsgivare) 
 
4. Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, 
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. (Att hbtq-perspektivet inkluderas i 
utvecklingen av kommunens offentliga rum. Att Borås Stad hbtq-certifierar sina 
verksamheter. Som ett första steg ska de stora publika verksamheterna, såsom 
Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras) (utåtriktat/offentligt arbete) 

  
För att nå långt krävs att genom ett intersektionellt1 perspektiv väva samman ett gemensamt 
och systematiskt arbete för att integrera mänskliga rättigheter och jämställdhet i 
organisationen. 
 
En del i det arbetet är säkerställandet av hbtq-personers rättigheter, trygghet och 
inkludering. För att samhället ska bli inkluderande för alla krävs ett normkritiskt 
förhållningssätt, det vill säga en medvetenhet om de normer2 som existerar, hur de kan 
verka exkluderande och vilka effekter de genererar. 
 
 

                                                
1 Ordet intersektionalitet kommer från engelskan intersection (vägkorsning) och används för att beteckna hur 
olika diskrimineringsgrunder interagerar och samverkar 
2 Exempel på normer är köns-, hetero-, tvåsamhets-, vithets-, funkis-, tros-, och åldersnormer. 



Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta arbetet för 
alla människors lika värde. 
Vår ambition är att Borås Stad ska vara främst i landet när det gäller arbetet med mänskliga 
rättigheter. För att lyckas måste ett normkritiskt förhållningssätt och inkludering av hbtq-
perspektivet inarbetas i samtliga nämnders och verksamheternas ordinarie verksamhet på 
både strategisk och praktisk nivå. Borås Stad ska tydligt integrera hbtq-frågorna i Borås 
Stads ”Plan för lika rättigheter och möjligheter” samt upprätta en handlingsplan. Ett hbtq-råd 
som forum för samråd och utbyte av information mellan olika hbtq-aktörer och 
kommunledningen i Borås Stad bör inrättas för att på strategisk nivå säkerställa fokus på 
frågorna. 
  
Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom hbtq-
frågor. 
Varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker, chefer och medarbetare på ett sätt som är 
anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden. Det är viktigt att hela 
organisationen har en hög kompetens, från ledning till den personal som närmast möter 
kommunmedborgare. Det krävs att organisationen har kompetens inom hbtq-frågorna, hur 
de förhåller sig till övriga diskrimineringsgrunder och att ett normkritiskt förhållningssätt 
tillämpas genomgående. En grupp på tjänstemannanivå skulle kunna öka kompetensen om 
hur utbildning och aktiviteter skulle kunna utföras på nämndnivå. 
 
Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 
Arbetsplatserna i Borås Stad ska vara fria från kränkande behandling, trakasserier och 
diskriminering. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som bidrar till att alla medarbetare kan 
och vill prestera sitt bästa på arbetet. Hbtq-utbildning och därmed höjd kompetens för alla, 
enligt ovanstående punkt, har verkan även internt för Borås Stad som arbetsgivare, och 
mellan arbetstagare. 
 
Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, sexuell 
läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 
I Borås ska alla som bor, arbetar eller besöker staden, känna sig inkluderade, välkomna och 
lika mycket värda. Detta oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Alla 
har samma rätt att uppleva trygghet i att kunna verka och leva som den en anser sig vara. 
Ett stort fokus bör ligga i alla de delar av vår verksamhet där vi möter medborgare. 
 
Skolan är en av samhällets viktigaste normskapande instanser. Skolgången kan också vara 
en svår tid för den som av något skäl av andra betraktas som avvikande. Av just denna 
anledning är ett normkritiskt förhållningssätt synnerligen viktigt i skolan. Att all personal som 
möter barn och ungdomar genom hela utbildningssystemet har hög kunskap och kompetens 
när det gäller mänskliga rättigheter, normkritik, normbrytande liv och hbtq-frågor är en 
självklarhet. 
 
Ett särskilt fokus bör läggas på skolors och idrottshallars omklädningsrum för att säkra den 
personliga integriteten. Föreningslivet som stöds av Borås Stad ska genomsyras av ett 
normkritiskt förhållningssätt. De stora publika verksamheterna, såsom stadsbiblioteket och 
badhuset ska hbtq-certifieras. 
 



Hbtq-råd 
Ett hbtq-råd är ett forum för samråd och utbyte av information mellan olika aktörer inom hbtq 
och politik samt kommunledning i Borås Stad. Ett hbtq-råd ska utifrån ett normkritiskt 
perspektiv bevaka frågor som påverkar livssituationen för hbtq-personer. Syftet är att 
säkerställa hbtq-personers mänskliga rättigheter. Förutom att avge yttranden och vara ett 
remissorgan kan rådet ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar för hbtq-personer i 
Borås. 
  
Hbtq på Stadsbiblioteket 
Stadsbiblioteket ska hbtq-certifieras, för att säkerställa att denna publika mötesplats på ett 
medvetet sätt genomsyras av alla människors lika värde och de konkreta innebörderna av 
det i vardagen. Genom certifiering systematiseras arbetet med att skapa en öppen och 
inkluderande miljö på Stadsbiblioteket. 
 
Vi föreslår fullmäktige att besluta att: 

● Borås Stad upprättar en hbtq-handlingsplan, för att bringa struktur i redan pågående 
och nya aktiviteter, med angivande av tidplan och ansvar, utifrån de fyra punkter som 
motionen specificerar ovan.  

● Borås Stad tydligt integrerar hbtq-frågorna i stadens “Plan för lika rättigheter och 
möjligheter”. 

● Borås Stad inrättar ett Hbtq-råd under Kommunstyrelsen med representanter från 
hbtq-rörelsen i Borås. 

● varje nämnd och förvaltning utbildar sina politiker och medarbetare på ett sätt som är 
anpassat utifrån behov inom olika verksamhets- och nämndområden. 

● Borås Stad hbtq-certifierar sina verksamheter. Som ett första steg ska de stora 
publika verksamheterna såsom Stadsbiblioteket och badhuset hbtq-certifieras. 

● skolors och idrottshallars omklädningsrum inventeras för att säkra den personliga 
integriteten och en ombyggnadsplan upprättas. 

● att hbtq-perspektivet inkluderas i utvecklingen av kommunens offentliga rum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanna Bernholdsson (MP) 
Tom Andersson (MP) 
 
Borås 20 december 2016 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Azadeh Pezeshk-Hamedani, 033-35 82 32 
Verksamhetsutvecklare 

2017-05-11 Diarienummer 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Motion: Borås Stad kan bli Sveriges bästa 
hbtq-kommun 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0825 
 
Nämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att: 
 

1. tillstyrka motion ”Borås Stad kan bli Sveriges bästa hbtq-kommun” med ne-
dan angivna förslag till ändringar samt att  

2. översända denna till kommunstyrelsen. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över miljöparti-
ets motion ”Borås Stad ska bli Sveriges bästa hbtq-kommun”. 
 
Motionen ämnar till att Borås stad ska bli främst i landet kring arbete med mänskliga 
rättigheter och jämställdhet genom att Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet 
finns med i det fortsatta arbetet för alla människors lika värde. Individ- och familje-
omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka motionen med nedan angivna förslag till änd-
ringar. 
 
Motionen föreslår att hbtq-frågorna ska integreras i Borås Stads ”Plan för lika rättig-
heter och möjligheter” samt att det ska upprättas en handlingsplan. Individ och famil-
jeomsorgsnämnden ställer sig positiv till detta förslag men föreslår att handlingspla-
nen integreras och ingår som en obligatorisk del i ”Plan för lika rättigheter och möj-
ligheter” istället för att en separat handlingsplan upprättas.  
 
Motionen föreslår att kompetens kring dessa frågor ska öka genom utbildning till 
personal och förtroendevalda inom varje nämnd. Detta arbete har redan påbörjats 
och samtliga enheter på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har i uppdrag att 
utbilda sin personal på sina arbetsplatsträffar inom ämnet. Individ- och familje-
omsorgsnämnden föreslår att dessa aktiviteter följs upp och utvecklas snarare än att 
nya ytterligare aktiviteter tillkommer. 
 
 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över miljöparti-
ets motion ”Borås Stad ska bli Sveriges bästa hbtq-kommun”. 
 
Motionen ämnar till att Borås Stad ska bli främst i landet kring arbete med mänskliga 
rättigheter och jämställdhet genom att Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet 
finns med i det fortsatta arbetet för alla människors lika värde. Det ska ske genom att: 
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1. Borås Stad ska säkerställa att hbtq-perspektivet finns med i det fortsatta arbe-
tet för alla människors lika värde. 

2. Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha kompetens inom 
hbtq-frågor. 

3. Borås Stad ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare för alla oavsett kön, sex-
uell läggning, könsidentitet eller könsuttryck (kommunen som arbetsgivare). 

4. Borås Stad ska vara en trygg och inkluderande kommun för alla oavsett kön, 
sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 

 
Borås Stad arbetar med lika rättigheter och möjligheter där samtliga diskriminerings-
grunder enligt diskrimineringslagen beaktas (kön, könsidentitet eller könsuttryck, et-
nisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell lägg-
ning eller ålder). Lika rättigheter och möjligheter ligger som aktivitet i SAM-
kalendern. Aktiviteten innebär att arbetsplatsen ska undersöka risker för när diskrimi-
nering kan förekomma och analysera orsaker vid förekomst samt genomföra åtgärder 
och följa upp dessa. Risker och åtgärder ska dokumenteras i SAM-modulen i Stratsys. 
Där sker även uppföljningen. Syfte är att Borås Stad ska vara en organisation där 
medarbetare ges förutsättningar för goda arbetsinsatser och där verksamheten och 
medborgarens bästa står i fokus. Diskrimineringsförbud gäller även praktikanter och 
arbetssökande.  
 
Motionen föreslår att hbtq-frågorna ska integreras i Borås Stads ”Plan för lika rättig-
heter och möjligheter” samt att det ska upprättas en handlingsplan. Individ och famil-
jeomsorgsnämnden ställer sig positiv till detta förslag men föreslår att handlingspla-
nen integreras och ingår som en obligatorisk del i ”Plan för lika rättigheter och möj-
ligheter” istället för att en separat handlingsplan upprättas. Det är av vikt att aktivite-
terna följs upp.   
 
Motionen föreslår att Borås Stads förtroendevalda, chefer och medarbetare ska ha 
kompetens inom hbtq-frågor genom att varje nämnd och förvaltning utbildar sina 
politiker, chefer och medarbetare på ett sätt som är anpassat utifrån behov inom olika 
verksamhets- och nämndområden. Vad gäller utbildning inom hbtqia-frågor på för-
valtningsnivå så har ett arbete påbörjats och samtliga enheter på Individ- och familje-
omsorgsförvaltningen har i uppdrag att på sina arbetsplatsträffar utbildas inom ämnet. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslår att dessa aktiviteter följs upp och ut-
vecklas snarare än att nya ytterligare aktiviteter tillkommer. 
 
 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås Stad. 
 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms innebära positiva ekonomiska konsekvenser för Borås Stad genom 
att ta tillvara allas kompetens. Ärendet bedöms dock inte innebära några stora eko-
nomiska konsekvenser för Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms innebära positiva sociala konsekvenser för Borås Stad. För att sam-
hället ska vara inkluderande krävs ett normkritiskt förhållningssätt som medvetengör 
hur normer verkar exkluderande. Ökad kompetens möjliggör inkludering utifrån 
samtliga diskrimineringsgrunder, inklusive hbtq-personer. 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
 
 
 
 
 
Mats Tolfsson  Anna-Lena Sellergren 
Ordförande   Förvaltningschef 
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