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Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed
till sammanträde i Vulcanushuset Österlånggatan 74,
tisdagen den 19 november 2019 kl. 14:00
Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten
(utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

Mats Tolfsson
Individ- och familjeomsorgsnämndens
Ordförande

Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef

Gruppmöten för politisk beredning i partigrupperna sker enligt följande:
Mitt-S-samverkan
Alliansen
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna

Torsdag 14 november, kl 17.00, lokal Pinocchio
Tisdag 19 november, kl 13.00, lokal Fauna
Måndag 18 november kl. 18.00
Tisdag 19 november, kl 13.00

Förhinder anmäls alltid till Margareta Jensholm, 033 - 357073 eller via e-post:
margareta.jensholm@boras.se
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Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2019-00168 1.2.4.1

Per-Olof Jinnegård
Handläggare

Budgetuppföljning efter oktober 2019
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för
oktober 2019 med helårsprognos.
Ärendet i sin helhet
Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med
helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.
Beslutsunderlag
1. Budgetuppföljning efter oktober 2019
Samverkan
Ärendet har 2019-11-07 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
Ingen expediering.

Mats Tolfsson
Ordförande
Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Budgetuppföljning Okt 2019
Individ- och familjeomsorgsnämnden
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1 Inledning
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och
familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har
dessutom ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor
som är socialt utsatta eller långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden.
Nämnden har dessutom två av kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessen "mjuka
frågor". De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och
befogenheter i frågor som har gemensam karaktär.
Natthärbärget Badhusgatan (Kastanjen) ska hålla öppet året runt.
Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som
kommer att etableras i Borås.
Arbetet med att stärka familjehemsvården ska fortsätta under 2019.
Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om
asyl är avgjord.
Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad.

Individ- och familjeomsorgsnämnden, Budgetuppföljning Okt 2019

3(11)

2 Nämndens verksamhet 1
2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201810

Budget2019

Budget
2019-10

Utfall 201910

Prognos
2019

Avvikelse

Central
administr
ation

-7 967

-15 067

-12 542

-10 160

-14 267

800

Politisk
verksamh
et

-1 316

-2 135

-1 779

-1 928

-2 135

0

Allmän
IFOadministr
ation

-55 387

-72 346

-60 223

-58 296

-70 846

1 500

Barn- och
ungdoms
vård

-106 474

-117 321

-94 293

-109 262

-131 289

-13 968

-65 383

-79 093

-63 470

-67 203

-84 993

-5 900

Flyktingve
rksamhet

3 882

0

0

1 680

1 680

1 680

Övrig
verksamh
et

0

0

0

0

0

0

Buffert

0

-2 888

-2 407

0

0

2 888

-232 645

-288 850

-234 714

-245 169

-301 850

-13 000

Tkr

Vård av
vuxna

Summa

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









Central administration + 800 tkr
Politisk verksamhet + - noll
Allmän IFO-Administration + 1 500 tkr
Barn och ungdomsvård - 13 968 tkr
Vård av vuxna - 5 900 tkr
Flyktingverksamhet + 1 680 tkr
Buffert + 2 888 tkr
Totalsumma - 13 000 tkr.

Åtgärder pågår för att minska prognostiserat underskott genom Rätt matchat stöd, samarbetsmodell
mellan myndighet och öppenvård, där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att
möjliggöra interna alternativ. Används även vid omprövning/uppföljning, samt avslut av vård.
Strukturerat hemtagningsarbete innebär att öppenvårdskontakt med planering för hemgång ska finnas
redan vid placeringstillfället. Utvecklar intensiv öppenvård för att möta behovet för att undvika
placering eller vid hemgång. En översyn och aktivt arbete med insatsen kontaktfamilj och
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kontaktperson har resulterat i färre beslut med dessa insatser och istället involverat nätverket.
Strategiskt arbete med tidiga insatser genom att öppna upp för begränsat antal serviceinsatser med
möjlighet för föräldrar och barn att själv söka hjälp. Inom arbetet med Förstärkt familjehemsvård med
ökat stöd till familjehemmen och till de placerade barnen kommer förvaltningen att ha ett alternativ till
extern köpt familjehemsvård. Arbetar med ansvar och gränssnitt i förhållande till andra vårdgivare
enligt gällande överenskommelser och rutiner för detta.
Central administration
Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HRfunktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheterna med
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 800 tkr beroende ej tillsatta
tjänster under året.
Politisk nämnd
Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas hålla sin budget.
Allmän IFO Administration
Allmän IFO Administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga
vuxna samt vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelat i fyra områden.
Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna.
Under allmän IFO administration ingår även socialrådgivare, där nämnden ska medverka med
socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad.
Övrig verksamhet under allmän IFO administration är familjerättsverksamhet, familjerådgivning samt
social jour. Alla dessa tre verksamheter arbetar även med andra kommuner.
Sociala jouren har reviderat och tydliggjort avtalen utifrån vad som krävs för att ha en rättssäker och
kvalitativ social jour. De kommuner som ingår förutom Borås Stad är Bollebygd, Herrljunga, Mark,
Tranemo, Svenljunga, Ulricehamn, samt Vårgårda.
Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse.
Verksamheten har fått medel från Socialstyrelsen för bemanning under år 2019 med 1 978 904 kr.
Verksamheten beräknas gå plus med 1 500 tkr beroende på att alla tjänster inte är tillsatta under året.
Barn och ungdomsvård
Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där
dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Barnahus, Utväg, Ungdomsmottagning och
Spädbarnsverksamhet bedrivs tillsammans med Västra Götalandsregionen.
Nämnden ska fokusera på tidiga insatser och öka den enskildes delaktighet. All vård som ges med stöd
av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och
ungas behov i centrum. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensens inom Individoch familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt och att stödet utformas och matchas utifrån den enskildes
behov.
Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt
skede för att minska risken för framtida psykologiska svårigheter, till omfattande insatser för individer
där påtagliga problem redan visats sig.
Samarbetet med annan verksamhet och annan huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom
ramen för nämndens samarbetsuppdrag. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den
enskilde är av stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella
planer, SIP. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde.
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Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna fältverksamheten, stödcentrum
för unga och Dialogcentrum. En serviceinsats, Origo finns sedan januari 2018 och riktar sig till
föräldrar med barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. Inom
Dialogcentrum bedrivs också barngruppsverksamhet genom Hopptornet som främst vänder sig till
barn med separerade föräldrar.
Verksamheten barn och familj beräknas göra ett underskott på 13 968 tkr.
Underskottet består av:


Köp av externa platser minus 17 468 tkr

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





Familjehemsplaceringar internt och externt minus 10 218 tkr
HVB 13-20 år, minus 10 150 tkr
HVB 0-12 år, minus 1 800 tkr
Köp av öppenvårdsplatser minskar och beräknas göra ett överskott med 4 700 tkr.

Övrig verksamhet plus 3 500 tkr för ej tillsatta tjänster.
Antal barn och unga med heldygnsinsatser under år 2019:











2019-10-31, 163 st
2019-09-30, 160 st
2019-08-31, 156 st
2019-07-31, 163 st
2019-06-30, 157 st
2019-05-31, 161 st
2019-04-30, 156 st
2019-03-31, 151 st
2019-02-28, 158 st
2019-01-31, 154 st.

Snitt 201901-201910 158 st
Jämfört med år 2018











2018-10-31, 142 st
2018-09-30, 144 st
2018-08-31, 139 st
2018-07-31, 135 st
2018-06-30, 145 st
2018-05-31, 144 st
2018-04-30, 141 st
2018-03-31, 148 st
2018-02-28, 153 st
2018-01-31, 148 st.

Snitt 201801-201810 144 st.
Snitt 2018 januari-november 144 st.
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Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser under år 2019:











2019-10-31, 193 st
2019-09-30, 215 st
2019-08-31, 198 st
2019-07-31, 198 st
2019-06-30, 206 st
2019-05-31, 195 st
2019-04-30, 205 st
2019-03-31, 200 st
2019-02-28, 187 st
2019-01-31, 183 st.

Snitt 201901-201910 198 st
Jämfört med år 2018:











2018-10-31, 219 st
2018-09-30, 176 st
2018-08-31, 185 st
2018-07-31, 179 st
2018-06-30, 204 st
2018-05-31, 211 st
2018-04-30, 192 st
2018-03-31, 211 st
2018-02-28, 219 st
2018-01-31, 219 st.

Snitt 201801-201810 202 st.
Snitt 2018 januari-november 206 st.
Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med
Västragötalandsregionen, Polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. I Barnahus
blir det ett bättre samlat bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. I
verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbetet på Barnahus.
Verksamheten Barnahus beräknas hålla budget.
Arbetet med att stärka familjehemmen fortsätter under 2019.
Vård av vuxna
Vård av vuxna består av köp av institutionsvård och familjehemsvård för vuxna och unga vuxna med
beroendeproblematik. Interna insatser för vuxna med missbruksproblem där verksamheterna
Kaptensgatan, Badhusgatan, Klintesväng, Boendesocialenhet och Mobila teamet ingår. Individuellt
behovsprövad öppenvård och serviceinsatser utifrån missbruksproblematik på Cedern och
Yxhammarmottagningen. En öppen verksamhet för socialt utsatta på Träffen, samt den
Vräkningsförebyggande enheten vars uppdrag gäller alla i staden som riskerar vräkning.
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar riktat mot gruppen unga vuxna med en egen
myndighetsutövning. Det har förbättrat möjligheten att nå gruppen och så småningom kommer det att
innebära ett bättre nyttjande av den samlade kompetensen inom individ och familjeomsorgen för att
bäst matcha stöd till den enskilde. Den riktade myndighetsutövningen har inneburit att unga vuxna som
tidigare inte haft insatser ifrån Socialtjänsten blivit synliggjorda vilket har ökat inflödet.
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Budgetuppföljning Okt 2019
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Inom verksamhetsområdet IFO vuxen hanteras utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med
andrahandskontrakt och sociala kontrakt av den Boendesociala enheten. Det finns jourlägenheter för
målgrupperna relationsvåldsutsatta och andra med biståndsbeslut socialt kontrakt ifrån
Arbetslivsförvaltningen samt träningslägenheter för utslussning i samband med missbruksbehandling.
Det vräkningsförebyggande arbetet samordnas av nämnden och är en viktig del i Program mot
hemlöshet. Hemlöshet är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten och nämndens
samordningsansvar för socialt utsatta grupper med behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i
nämndens boendeuppdrag.
Det finns en verksamhet med blockhyrda lägenheter med stöd för personer med bestående psykisk
och/eller fysisk ohälsa utifrån sitt missbruk. Det finns även akutboendeplatser på Badhusgatan med
biståndsbeslut efter 10 nätter per månad och ett boende med biståndsbeslut och dygnet runt
verksamhet på Klintesväng. Det finns möjlighet till kortare och längre tids boende på Klintesväng med
syfte att skapa förutsättningar ett mer långsiktigt boende.
Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad.
Verksamheten är ett stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med psykisk
ohälsa.
Verksamheten arbetar med Rätt matchat stöd för boendeinsatser, som en viktig del för att minska
behovet av externa boenden tillsammans med starten av ett nytt drogfritt boende som var ett av
nämndens uppdrag för år 2018. Boendet kommer på grund av svårigheter att anskaffa lokaler att starta
sommaren 2019.
IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Yxhammarsmottagningen och Cedern. Verksamheterna
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med riskbruk, missbruk eller beroende.
Yxhammarmottagningen arbetar även med anhöriga och barn till anhöriga med missbruk. Inom
insatserna finns även mobila team och en strukturerad öppenvårdsinsats Smedjan som erbjuder insatser
som tidigare har köpts externt.
IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 5 900 tkr. Underskottet består av:






Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 2 862 tkr (Sammanlagd kostnad 4 862 tkr),
finns en budget på 2 000 tkr
Köp av platser i vård och omsorgsboende inom vård och äldreförvaltning, minus 131 tkr
Övriga köp av externa platser minus 4 607 tkr. Under övriga köp av externt köpta platser är det
framförallt köp av Institutionsvård SOL.
Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett överskott med 1 700 tkr.
Överskottet beror på vakanta tjänster främst i avvaktan på att tillsätta tjänster utifrån att vi
inväntar beslut om Mini Maria och Boendeuppdraget.

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











2019-10-31, 49 st
2019-09-30, 45 st
2019-08-31, 50 st
2019-07-31, 50 st
2019-06-30, 52 st
2019-05-31, 55 st
2019-04-30, 55 st
2019-03-31, 56 st
2019-02-28, 60 st
2019-01-31, 55 st.

Snitt 201901–201910 53 st
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Jämfört med år 2018:











2018-10-31, 58 st
2018-09-30, 58 st
2018-08-31, 60 st
2018-07-31, 59 st
2018-06-30, 66 st
2018-05-31, 58 st
2018-04-30, 61 st
2018-03-31, 57 st
2018-02-28, 55 st
2018-01-31, 54 st.

Snitt 201801-201810 59 st.
Snitt 2018 januari-november 59 st.
Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser under 2019:











2019-10-31, 81 st
2019-09-30, 81 st
2019-08-31, 83 st
2019-07-31, 77 st
2019-06-30, 76 st
2019-05-31, 85 st
2019-04-30, 88 st
2019-03-31, 79 st
2019-02-28, 79 st
2019-01-31, 79 st.

Snitt 201901-201910 81 st.
Jämfört med år 2018:











2018-10-31, 80 st
2018-09-30, 81 st
2018-08-31, 78 st
2018-07-31, 75 st
2018-06-30, 74 st
2018-05-31, 73 st
2018-04-30, 75 st
2018-03-31, 70 st
2018-02-28, 72 st
2018-01-31, 70 st.

Snitt 201801-201810 71 st.
Snitt 2018 januari-november 75 st.
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Flyktingverksamhet
Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och finansieras av
Migrationsverket.
Verksamheten beräknas göra ett plus resultat med 1 680 tkr. Överskottet består av 20 % av det
uppbokade medlen från migrationsverket för år 2018.
Verksamheten bedriver ett stödboende. Ett fåtal platser köps externt.
Individ- och familjeomsorgsnämnden har tecknat ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP
med aktörer från civilsamhället för de ensamkommande som är över 18 år.
Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om
asyl är avgjord.
Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser under år 2019:











2019-10-31, 50 st
2019-09-30, 60 st
2019-08-31, 74 st
2019-07-31, 78 st
2019-06-30, 79 st
2019-05-31, 80 st
2019-04-30, 80 st
2019-03-31, 84 st
2019-02-28, 93 st
2019-01-31, 99 st.

Snitt 201901-201910 78 st.
Jämfört med år 2018:











2018-10-31, 109 st
2018-09-30, 111 st
2018-08-31, 118 st
2018-07-31, 117 st
2018-06-30, 127 st
2018-05-31, 131 st
2018-04-30, 143 st
2018-03-31, 155 st
2018-02-28, 154 st
2018-01-31, 163 st.

Snitt 201801-201810 133 st.
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3 Verksamhetsmått
3.1 Individ- och familjeomsorg.
3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år
Verksamhetsmått

Utfall Okt 2018

Budget 2019

Utfall Okt 2019

Antal barn och unga med
heldygnsinsatser

142

145

163

Antal barn och unga med
öppenvårdsinsatser

219

210

193

Antal ensamkommande barn med
heldygnsinsatser

109

140

50

Utfall Okt 2018

Budget 2019

Utfall Okt 2019

Antal vuxna personer över 20 år
med heldygnsinsatser

58

67

49

Antal vuxna personer över 20 år
med öppenvårdsinsatser

80

75

81

3.1.2 Vuxen
Verksamhetsmått
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Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2019-00175 1.2.3.25

Maria Svensson
Handläggare

Hemlöshetskartläggning 2019
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Att godkänna 2019 års hemlöshetskartläggning.
Ärendet i sin helhet
Individ- och familjeomsorgsnämnden har det primära ansvaret för arbetet mot
hemlöshet i Borås Stad enligt ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Varje år
genomför Individ- och familjeomsorgsnämnden en enkätundersökning som
visar på personers hemlöshetssituation under vecka 36. Utöver undersökningen
har uppgifter från personliga ombuden och vräkningsförebyggande enheten
samt från en brukarrevision inhämtats. I årets hemlöshetkartläggning har antalet
totala registreringar ökat. Det är främst personer i hemlöshetssituation 2 som
ökat. I år är det även fem barn som drabbats av att familjen avhysts från sitt
boende. En analys har genomförts och kopplats till de utvecklingsområden som
finns i ”Program mot hemlöshet i Borås Stad”. Flera aktiviteter inom
utvecklingsområdena har genomförts eller pågår. Bland annat har Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen påbörjat arbetet
gällande ansvarsfördelning och process kopplat till sociala bostäder.
Beslutsunderlag
1. Kartläggning av hemlöshet i Borås Stad 2019.
Samverkan
Ärendet har 2019-11-07 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Mats Tolfsson
Ordförande
Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef
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Hemsida

501 80 Borås
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Bakgrund
Individ- och familjeomsorgsnämnden har i uppdrag att årligen kartlägga hemlösheten i Borås,
analysera om kommunens insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till
Kommunfullmäktige. Uppdraget är fastställt av Kommunfullmäktige i programmet mot
hemlöshet.
År 2006 genomfördes en lokal kartläggning av hemlöshet i Borås för första gången. Sedan dess
har kartläggningen genomförts årligen i Borås Stad, förutom 2011 och 2017 då det gjordes en
nationell kartläggning av Socialstyrelsen.

Uppgiftslämnare och omfattning
Vid undersökningen 2019 har förfrågan skickats till medarbetare inom Borås Stads socialtjänst,
dvs. Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala
omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen.
Respektive förvaltning har besvarat ett formulär för varje person som under vecka 36 befann sig i
någon hemlös situation, enligt Socialstyrelsens definition av hemlösa (se sida 5). Socialstyrelsen
definierar även personer som inte omfattas av kartläggningen och Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen har valt att följa de nationella direktiven.
Vid Socialstyrelsens undersökning 2011 och 2017 hämtades uppgifter in från betydligt fler
verksamheter. Uppgiftslämnare var medarbetare inom socialtjänst, frivilligorganisationer HVBhem, kriminalvård, frivården, häkten och anstalter, psykiatriska kliniker och mottagningar kvinnorespektive mansjourer, beroendekliniker, mottagningar kyrkor, församlingar, diakoner,
vårdcentraler och akutmottagningar.

Genomförande av undersökningen och analys
Socialstyrelsens undersökning går ut till ett större antal aktörer än den lokala undersökningen,
trots detta har fler registreringar gjorts i den lokala undersökningen varje år sedan 2014 än de
registreringar som gjordes i Socialstyrelsens undersökning 2017.
Ett antal skillnader finns mellan Socialstyrelsens undersökning och den lokala undersökningen
vilket delvis kan förklara differensen mellan antal registreringar som görs. En skillnad är att
Socialstyrelsen gör sin undersökning i april månad, medan den lokala görs i september månad.
Undersökningen görs under en mätvecka och det ger en ögonblicksbild av hur
hemlöshetssituationen ser ut just då.
Årets enkät har förtydligats och det har i år inte funnits möjlighet att registrera en
boendesituation kopplat till felaktig hemlöshetssituation. Exempel på typ av boendesituation
inom hemlöshetssituationerna har även gjorts för att underlätta registreringen.
De personer som inte omfattas av socialtjänstens område är inte en del av undersökningen, vilket
innebär att det finns flera hemlösa grupper/personer som inte finns med i denna analys. Exempel
på sådana grupper kan vara studenter, inneboende och unga vuxna som bor hos föräldrarna men
som önskar eget boende.
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Analysunderlag
Utöver enkätundersökningen som görs årligen med vecka 36 som mätvecka har information
inhämtats från vräkningsförebyggande enheten, personliga ombud och boendesociala enheten. I
år har även en brukarrevision genomförts på stödboendet Klintesväng. Statistik från
enkätundersökningen har sammanställts i tabeller och diagram och olika korsjämförelser har
gjorts. Resultatet av enkätundersökningen tillsammans med övriga inkomna uppgifter ligger till
grund för hemlöshetskartläggningen i sin helhet.
Samverkan i analysarbetet
I år har arbetet fokuserats på hemlöshetssituation 2, gruppen unga vuxna och barn i hemlös eller
delvis hemlös situation. Årets rapport bygger på dialog med medarbetare inom flera av Individoch familjeomsorgsförvaltningens enheter samt gemensam analys gjord tillsammans med
representanter från Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala
omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen.
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Socialstyrelsens definition av hemlöshet
I dagligt tal används begreppet hemlös, för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad
till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar människor
som har någonstans där de vistas men som på olika sätt har en osäker boendesituation.
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i
för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar både personers
akuta brist på tak över huvudet och mer långvariga boendeformer som beträffande
kontraktsform inte kan jämställas med eget boende.
Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen av hemlöshet i samband med mätningen
både 2011 och 2017 vilket försvårar vissa jämförelser av resultaten över tid.

Hemlöshetssituationer
Situation 1- Akut hemlöshet Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende,
skyddade boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus,
trappuppgångar, tält eller motsvarande.
Situation 2 - Institutionsvistelse och stödboende En person är intagen/inskriven på antingen;
kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-institution eller stödboende inom
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska flytta inom tre månader efter mätveckan, men
utan egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha
skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.
Situation 3 - Långsiktiga boendelösningar En person bor i en av kommunen ordnad
boendelösning som försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller
motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det
handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn,
särskilda villkor eller regler.
Situation 4 - Eget ordnat kortsiktigt boende En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos
kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter
mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande
verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna
hemlöshetssituation gäller under mätveckan.
Följande grupper ingår inte i denna kartläggning:
1. Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU
2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS
3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd
4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom socialtjänsten
5. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring
där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare).

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2018

5

Resultat och analys
Totalt antal personer i hemlös situation
År

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Antal registrerade hemlösa
personer

331

363

319

264

354

377

I årets enkätundersökning inkom totalt 437 enkäter. Efter eliminering av dubbelrapportering
kvarstår 377 unika personer. 77 personer registrerades med UNO-koder och inte med
personnummer. Kontroll av dubbelrapportering av dessa sker manuellt och är komplicerat varpå
det kan vara ett fåtal personer som finns med två gånger även efter eliminering av
dubbelrapportering. 16 % av inrapporterade personer i hemlös situation var dubbelrapporterade,
vilket innebär att de är aktuella inom mer än en förvaltning.
Antalet registreringar av hemlösa personer har ökat relativt kraftigt sedan 2017 då
undersökningen gjordes på nationell nivå av Socialstyrelsen. Från 264 till 377 registrerade
hemlösa personer.

Situation 1
Resultat
kartläggning 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
i Borås
Situation 1
14
11
19
17
29
36
25
20
25
28
42
38
35
37
34

Över tid kan urskiljas en ökning av personer registrerade i hemlöshetssituation 1. De senaste fyra
åren har antalet varierat mellan 34 och 38 personer.

Fördelning av boendesituation i situation 1

Kvinna

Man

Totalt

Offentliga utrymmen/Utomhus

3

2

5

Tält

0

0

0

Husvagn/Campingstuga

1

1

2

Härbärge/Akutboende (Badhusgatan)

2

11

13

Hotell/Vandrarhem

0

1

1

Tillfällig logi (Jourboende/Korttidsboende)

2

1

3

Skyddat boende (inkl. kvinnojour)

4

0

4

Annat, ange vad: Sjukhus

1

0

1

Vet ej

2

3

5

Totalt

15

19

34
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Situation 2
Resultat
kartläggning i
Borås
Situation 2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
18

12

11

22

17

24

90

55

67

34

28

21

38

61

90

Antalet individer som befinner sig i situation 2 var relativt lågt under 2005 till 2010. 2011 var
antalet högt för att sedan minska fram till 2016. De tre senaste åren har antalet personer i
situation 2 ökat kraftigt.
Fördelning av boendesituation i situation 2

2018

2019

6

8

SIS-institution, Hem för vård och boende (HVB),
Familjehem

24

28

Stödboende, Inackorderingshem (ex. Klintesväng och
Lars Kaggsgatans stödboende)

19

28

Kriminalvårdsanstalt/Häkte (inkl. Rättspsyk)

4

9

Referenslägenhet, träningslägenhet

1

0

Skyddat boende

1

0

Tillfälligt jourboende

3

0

Annat:

3

17

Totalt

61

90

Heldygnsvård på behandlingsenhet inom hälso- och
sjukvården (inkl. tvångsvård enligt LRV och LPT)

Registreringarna för 2018 gällande referensboende, träningslägenhet, skyddat boende och
tillfälligt jourboende tillhör inte situation 2 och var felregistreringar förra året. Enkäten har i år
förtydligats.
Fördelningen i situation 2 har tidigare inte presenterats, men eftersom registreringarna i situation
2 har ökat inom alla typer av boendesituationer har detta varit relevant i år.
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Situation 3
Resultat
kartläggning 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
i Borås
Situation 3
150 144 139 213 194 193 107 157 153

Antalet individer i situation 3 ligger i nivå med förra årets resultat. Det finns ingen naturlig
förklaring till varför antalet 2017 var så lågt. Däremot kan konstateras att den nedåtgående
trenden från 2014 kan härledas till att personer som får eget kontrakt ökat och antalet beviljade
sociala kontrakt minskat. I oktober 2016 var det 41 beviljade sociala kontrakt och i oktober 2019
var det 27. Även antalet beviljade övergångslägenheter har minskat från 87 i oktober 2016 till 69 i
oktober 2019. Utöver det finns även 6 träningslägenheter.

Situation 4
Resultat
kartläggning 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
i Borås
Situation 4
63
41
62
58
46
49
94
62
59
55
95
64
84
99 100

Antalet som bor tillfälligt och/eller kontraktslöst är i år 100 personer. Det är det högst
registrerade antalet hittills. Den ökade siffran kan bero på att antalet ökar och/eller att fler i den
här situationen vänder sig till Socialtjänsten för att få hjälp.

Könsfördelning inom respektive hemlöshetssituation

Andelen män är större än andelen kvinnor i alla fyra situationerna. Det är dock i
hemlöshetssituation 2 som andelen män är störst. Fördelningen mellan män och kvinnor är
relativt likvärdig med föregående år.
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Hemlösheten – ett återkommande problem

Antalet för vilka hemlösheten är ett återkommande problem har ökat de två senaste åren. Det
sker däremot en minskning av dem där hemlösheten är ett nytt problem.
I årets undersökning är det 61 registratorer, dvs. 16 % av de som svarat på frågan som inte vet
om hemlösheten är ett återkommande problem eller inte.

Antal månader/år i hemlös situation

Det är fler som varit hemlösa under en kortare period, 0-6 månader, jämfört med förra året. I
spannet 7-11 månader är antalet likvärdigt med föregående år. Inom spannet 1-3 år har antalet
minskat och eftersom antalet ökat inom både 4-6 år och 7-9 år kan konstateras att det skett en
förskjutning gällande hemlöshet över tid. Det kan tyda på att personer som varit hemlösa en
längre tid har svårigheter att komma ur sin situation, att hitta och behålla en permanent bostad.
Personer som varit hemlösa under en än längre tid, 10 år eller mer, har en mer konstant nivå över
tid.
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Antal hemlösa föräldrar med barn, 18 år eller yngre.

29% av de som befann sig i en hemlös situation under mätveckan har barn under 18 år. Det är en
minskning från föregående år. Främst har minskningen skett inom situation 3, vilket kan bero på
att de sociala kontrakten minskat. Vilken kontakt den hemlösa föräldern har med sitt barn/sina
barn skiljer sig åt.

Fördjupad statistik gällande barn som bor växelvis eller stadigvarande hos
en hemlös förälder.

Det är 38 personer som är föräldrar till barn som är under 18 år där barnen bor växelvis eller
stadigvarande hos den hemlösa föräldern. Flertalet av personerna har fler än ett barn. Det är även
flera registratorer som inte vet hur många barn personen har. Därmed kan inte någon säker
statistik kring antal barn rapporteras, men utifrån inkomna uppgifter är det minst 69 barn. Flest
hemlösa föräldrar med barn är det inom hemlöshetssituation 3, men det är även flera inom
hemlöshetssituation 4.
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Fördelning av försörjning
Försörjning

Sit. 1 Sit. 2 Sit. 3 Sit. 4 Totalt

Lön från regelbundet arbete

1

0

22

1

24

Lön från tillfälliga arbeten

1

2

4

4

11

Ersättning pga arbetslöshet (ex. a-kassa, alfakassa,
aktivitetsstöd, utvecklingspenning, etableringsersättning)

2

3

4

10

19

Sjukersättning, aktivitetsersättning (tidigare sjukbidrag,
förtidspension)

6

19

35

5

65

Ålderspension

3

5

21

0

29

Sjukpenning, föräldrapenning

2

3

8

4

17

Studiemedel

1

7

3

8

19

12

29

44

39

124

Bostadstillägg/bostadsbidrag

0

1

7

1

9

Saknar inkomstkälla

3

11

1

15

30

Annat

1

6

4

2

13

Vet ej

4

12

15

19

50

Totalt

36

98

168

108

410

Försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd)

Andelen personer som har sin försörjning eller delar av den via försörjningsstöd (ekonomiskt
bistånd) har minskat från 39% till 33%. 17% har någon form av sjukersättning eller
aktivitetsersättning. Flest personer är det inom situation 2 och 3.
22 personer inom situation 3 har lön från regelbundet arbete.
8% saknar helt inkomstkälla vilket är en ökning från föregående år då det var 6,5 %. Det är flest
personer inom situation 2 och 4 som saknas inkomstkälla. 13% svarar att de inte vet vilken
inkomstkälla personen försörjer sig igenom.
På denna fråga i undersökningen finns möjlighet att svara två alternativ, vilket medför att
totalsumman är större än totalt antal registrerade personer.
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Bidragande faktorer till hemlöshet
Sit. 1
Vräkning på grund av obetald hyra/störningar/annan
vräkningsgrund

Sit. 2

Sit. 3

Sit. 4

Totalt

14

22

48

13

97

3

20

12

8

43

Arbetslöshet/Ingen stadigvarande inkomst
Missbruks- beroendeproblem
Psykisk ohälsa
Fysisk/somatisk ohälsa
Skilsmässa/separation
Konflikt i familjen
Våld i nära relation
Personen godkänns inte som hyresgäst på den ordinarie
bostadsmarknaden
Annat
Vet ej

4
16
8
0
4
3
7

15
55
35
0
3
4
4

10
82
31
4
10
1
9

23
15
20
6
10
8
4

52
168
94
10
27
16
24

2

5

40

8

55

4
2

6
3

4
7

11
17

25
29

Totalt

67

172

258

143

640

Personen har inte något boende ordnat efter
institutionsplacering, kriminalvård, behandling,
stödboende inom socialtjänst/landsting/privat
vårdgivare/HVB-hem

Registratorerna har bedömt att 55 % av personerna inte har missbruks-/beroendeproblematik.
Andelen personer med missbruks-/beroendeproblematik har varierat de senaste åren.
26 % har vräkts från sin bostad. Förra året var det 23 % som inte godkändes inte på ordinarie
bostadsmarknad. Det var en ökning med nästan det dubbla från 2016 (12 %), men nu 2019 har
antalet minskat och är 15 %.
I kategorin ”Annat” är bidragande orsaker till hemlösheten bland annat bostadssituationen/-brist,
andrahandskontrakt utan förlängning, flykt från annan kommun/hot, har tidigare bott hos
föräldrar, men får/kan inte bo kvar.
Antal registrerade personer i hemlöshet är 377 och totalt har 640 bidragande faktorer angetts.
Slutsats kan dras att det i flertalet fall finns mer än en orsak till hemlösheten. Därmed kan
klarläggas att hemlöshet är en komplex fråga och att samverkan mellan flera olika aktörer behövs
och är viktigt i arbetet att förebygga hemlöshet.

Kartläggning av hemlöshet i Borås 2018

12

Missbruk/beroende – bidragande faktor till hemlöshet

I diagrammet presenteras andelen personer i hemlöshet som har missbruks/beroendeproblematik som bidragit till hemlöshet per situation. 53 % av de hemlösa inom
situation 1 har inte missbruks-/beroendeproblematik, vilket är en ökning mot föregående år då
det var 34 %. Inom situation 4 är missbruk/beroende en förhållandevis liten del av
hemlöshetsproblematiken.
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Hemlöshetssituation fördelat i åldersintervaller

Det är ungefär lika många hemlösa personer inom åldersspannen 18-25, 26-35 och 46-55.
Däremot är det lite färre inom åldersspannen 36-45 och 56-64. Minst antal är det som är 65 år
eller äldre. Det är främst de personer som är 46 år och äldre som är i hemlöshetssituation 3. De
yngre, framförallt de inom åldern 18-25 år, är i hemlöshetssituation 2. Förra året var det flest 1825 åringar inom hemlöshetssituation 1 och ju högre åldrar desto färre antal personer. I år är det
flest 36-45 -åringar inom hemlöshetssituation 1. Inom hemlöshetssituation 4 är flertalet inom
åldersspannen 18-25 år och 26-35 år.

Hemlössituation över tid inom åldersspannet 18-25 år

I situation 2 har det skett en kraftig ökning inom åldrarna 18-25 år. Även inom situation 4 har det
skett en ökning inom åldersspannet 18-25 år.
14 av de 28 personerna inom situation 2 bodde hos sina föräldrar innan de blev hemlösa.
I situation 4 är antalet 7 som bodde hos sina föräldrar innan hemlösheten.
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Information och reflektioner från enheten personligt ombud
Personliga ombuden arbetar inte längre riktat med uppsökande aktiviteter specifikt mot hemlösa.
De ingår numera som en del i det ordinarie arbetet. Förändringen skedde redan förra året, men
då träffade ändå 45 hemlösa personer, vilket var lika många som 2016. I år har personliga
ombuden fram till 21 oktober 2019 träffat 27 personer som är hemlösa enligt Socialstyrelsens
definitioner.

Fördelning i situation av de 45 hemlösa personerna.

På totalen är könsfördelningen är jämn, men i situation 1 är det enbart kvinnor och i situation 2
är det enbart män.
Av de 16 personer som tillhör situation 4, som bor hos vänner, bekanta eller släktingar är 12
personer mellan 24-46 år. Att det är fler yngre i hemlöshetssituation 4 överensstämmer med
resultatet av enkätundersökningen.

Fördelning av kön per åldersintervall för de 27 hemlösa personerna
personliga ombuden träffat
18-29 år

30-39 år

40-49 år

50-59 år

60+

Totalt

Män

2

4

6

2

0

14

Kvinnor

5

2

2

3

1

13

Totalt

7

6

8

5

1

27

Precis som 2016 möter personliga ombuden hemlösa personer där merparten har liten eller ingen
förmåga att söka bostäder på egen hand. De uttrycker att det fortfarande saknas en stödfunktion i
samhället när det gäller bostadssökande.
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Brukarstyrd brukarrevision
Under våren 2019 genomfördes en brukarstyrd brukarrevision på stödboendet Klintesväng. Det
var Brukarrådet för Missbruksfrågor Västra Götaland som genomförde revisionen och som
sammanställt och analyserat resultatet. Syftet med brukarrevisionen var att få klarhet i styrkor och
förbättringspunkter av verksamheten på Klintesväng. Då beställning av revisionen gjordes av
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen uttrycktes även att särskild hänsyn skulle tas till hur
klienter hamnat i hemlöshet och vilken hjälp de behöver för att komma ur den uppkomna
situationen. Ett antal specifika frågor gällande hemlöshetssituationen har därför ställts till
klienterna. Av de 17 personer som vid brukarrevisionens genomförande bodde på Klintesväng
var det 10 personer som svarade på enkäten.
Gällande hemlösheten så hade flertalet blivit vräkta på grund av missbruk, psykisk ohälsa
och/eller att de inte kunnat betala sin hyra. Även om cirka hälften inte tyckte att deras isolering
brutits under tiden de bott på Klintsväng så ansåg ändå 70% att de fått ökad gemenskap.
Vid frågan om vad klienten ville att kontakten Klintesväng skulle leda till var det tre områden
som stack ut: att få en egen bostad, komma ut i arbete och att få hjälp med sitt missbruk.
I revisionsgruppens reflektioner står: ”Att hamna i hemlöshet, missbruk och psykisk ohälsa är att
hamna i utanförskap i samhället och kräver mycket av den personen som ska ta sig ut detta. Valet
är alltid det egna men hjälp av samhällets resurser underlättar och är oftast nödvändiga.”
Revisionsgruppen önskar större samarbete med föreningslivet i Borås. 90% av klienterna har inte
egen försörjning utan har olika former av ekonomiskt stöd genom samhällsinsatser. ”… en väg in
på arbetsmarknaden eller utbildning där detta är aktuellt och möjligt är viktiga att lyfta och
förstärka.”
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Analys av hemlöshetskartläggning, 2019
Målområde 1: Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter
behov.
I maj 2019 beslutades att de grundläggande formerna för ”Bostad först” ska fortsätta gälla vid
samverkan med AB Bostäder. Dialog om hur ”Bostad först” ska bli mer tillgängligt för fler
personer pågår.
En arbetsgrupp arbetade under 2018 fram förslag att omdana stödboendet Klintesvängs
akutplatser till drogfria biståndsbedömda platser. Utöver det föreslogs akutboendet på
Badhusgatan 1A att ha utökade öppettider. Förslagen antogs och numera har akutboendet öppet
året runt. Regelverket kring akutboendet har även ändrats. Det är tillåtet att tillbringa upp till 10
nätter under en månad på akutboendet utan biståndsbedömning. Efter de 10 nätterna finns
möjlighet att ansöka om ytterligare stöd. Behovet bedöms och därmed finns möjlighet att beviljas
fler nätter på akutboendet eller någon annan insats som anses lämplig. Regelverket och det
förändrade arbetssättet ger bättre förutsättningar att stödja personen till en mer långsiktig
boendelösning.
Sedan 2016 har personliga ombuden inte längre ett specifikt uppdrag att arbeta uppsökande
gentemot hemlösa utan de ingår i de personliga ombudens ordinarie uppdrag. De träffar dock ett
flertal hemlösa i sitt arbete. De uppger att merparten av de hemlösa de möter är personer med en
liten eller ingen förmåga att söka bostäder på egen hand och att det saknas en stödfunktion i
samhället när det gäller bostadssökande.
Andelen inom åldersspannet 18-25 år i hemlöshetssituation 1 har minskat något från föregående
år. En orsak till det kan vara att enheten för unga vuxna har blivit mer känd och att fler unga
vuxna med en boendeproblematik vänder sig till enheten för att få stöd och hjälp.
Målområde 2: Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt
eller behandlingshem, som inte har ordnad bostad inför utskrivning.
Personer inom hemlöshetssituation 2 ökade under förra året och har fortsatt att öka även i år.
Sedan förra årets kartläggning har ett nytt drogfritt stödboende på Lars Kaggsgatan med 7 platser
öppnat och stödboendet på Klintesväng har omdanat 7 akutplatser till drogfria biståndsbedömda
platser. Båda dessa boenden ingår i hemlöshetssituation 2. I samband med den förändrade
inriktningen av ett antal platser inom stödboendet Klintesväng har en samordnare anställts med
fokus på förbättrade arbetssätt bland annat gällande planer och delaktighet. Rapporten gällande
den brukarstyrda brukarrevisionen förmedlades till verksamheten i september och nu pågår ett
arbete att se över de kvalitetshöjningar som behövs inom verksamheten. Sociala omsorgsförvaltningen har även registrerat ett antal personer som tidigare inte registrerats som hemlösa,
men som är externa placeringar utan eget kontrakt och som därmed räknas in i situation 2.
Främst är det yngre personer mellan 18-25 år som står för den största ökningen inom situation 2.
Ökningen stämmer väl överens med bilden av situation 2 inom verksamheterna. Fler yngre som
är placerade i stödboende eller på institution har en komplex problematik med inslag av både
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kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. Några av de nuvarande placeringarna samfinansieras av
Sociala omsorgsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgförvaltningen.
År 2016 startade enheten unga vuxna för målgruppen personer 18-25 år med
missbruksproblematik. Under förra året ökade antalet ansökningar inom åldersspannet 18-20 år
och enheten har betydligt fler ansökningar idag än för ett år sedan som rör boendefrågor.
Ansökningarna kommer från unga vuxna som inte får eller kan bo kvar hemma av olika
anledningar. Om orsaken är att hemlöshetsproblematiken har ökat för de unga vuxna eller om
målgruppen synliggjorts och fler vet vart de ska vända sig är svårt att veta.
En ny problematik som inte fanns för ett år sedan är att personer som exempelvis bor på
stödboende idag inte kommer vidare efter att stödbehovet tillgodosetts. Dessa personer har oftast
enbart behov av en bostad, men de har inte möjlighet att lösa sin boendesituation.
Målområde 3: Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i
boendetrappor, träningslägenheter eller liknande boenden.
Det finns fortfarande personer som har socialt kontrakt eller boendesocialt stöd med
andrahandskontrakt som inte har en individuell handlingsplan. Målsättningen för denna typ av
insats är alltid att personen ska få eget kontrakt inom ett år från att insatsen påbörjats.
Personer med socialt kontrakt eller andrahandslägenheter ingår i hemlöshetssituation 3. Antalet i
hemlöshetssituation 3 är i nivå med förra årets resultat, men har tidigare haft en nedåtgående
trend. De sociala kontrakten fortsätter att minska i Borås Stad. Det finns en stringens i
bedömningen av när personer beviljas socialt kontrakt. Utöver de sociala kontrakten finns även
andra boendealternativ i form av träningslägenheter och jourlägenheter för i första hand
relationsvåldsärenden.
Hösten 2019 pågår en utveckling av samverkansformer gällande budget- och skuldrådgivning
genom Konsument Borås, försörjningsenheten och överförmyndarenheten. Trots att
skuldrådgivning eller skuldsanering genomförs är det flera bostadsbolag som inte godkänner
personer som har skulder som hyresgäster. Flera bostadsbolag ser inte heller försörjningsstöd
som inkomst, varpå personen inte godkänns som hyresgäst.
Barnfamiljer
Medarbetare inom den vräkningsförebyggande enheten arbetar med personer och familjer som av
olika anledningar riskerar att vräkas/avhysas från sin bostad. De flesta
bostadsbolagen/hyresvärdarna inkommer med betalningsföreläggande till vräkningsförebyggande
enheten redan vid en månads utebliven hyresinbetalning. Enheten tar då kontakt med den
person/familj som inte betalt hyran. Vräkningsförebyggande enheten har god kontakt med
bostadsbolagen och hyresvärdarna och det finns en dialog även då det finns andra orsaker än
obetald hyra som ligger till grund för problematiken kring boendet.
Av de ärenden som vräkningsförebyggande enheten får vetskap om finns en grupp som tömmer
lägenheten, lämnar in nyckeln och flyttar från bostaden innan avhysningen verkställs. Att officiellt
avhysas innebär sämre möjligheter att i ett senare skede återigen komma in på bostadsmarknaden.
I denna grupp finns även familjer med barn som alltså inte blir officiellt avhysta utan löser
situationen innan genom att exempelvis bo kontraktslöst hos närstående/bekanta, som
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inneboende hos privatperson eller i ett tillfälligt andrahandsboende. Barnen som lever i dessa
familjer påverkas negativt eftersom de inte har någon stadigvarande trygg tillvaro.
En annan målgrupp som vräkningsförebyggande enheten träffar är familjer som inte har ett eget
hyreskontrakt utan bor med ett så kallat otillåtet andrahandskontrakt. Ett otillåtet
andrahandskontrakt innebär att man har ett osäkert boende och kan bli tvingade att flytta med
omedelbar verkan.
Förra året var det inte några familjer med barn som blev avhysta, men under 2019 är det 4
familjer med 5 barn som blivit avhysta. Orsaken till avhysningen är obetalda hyror i alla familjer.
Vräkningsförebyggande enheten har arbetat under en längre tid med samtliga familjer. Insatserna
har bestått av att skapa avbetalningsplaner och samverka med Konsument Borås och
försörjningsenheten samt att uppmuntra att söka billigare lägenhet och förmedla kontakt med
andra hyresvärdar. Trots det har familjerna inte haft möjlighet att betala hyrorna och eller hålla
sig till upprättade avbetalningsplaner, vilket lett till att avhysning verkställts.
Då betalningsföreläggande från bostadsbolagen/hyresvärdarna inkommer gällande barnfamiljer
och vräkningsförebyggande enheten anser att det finns brister i ansvaret kring bostaden eller om
föräldrarna inte medverkar för en lösning av boendeproblematiken görs alltid en orosanmälan till
Myndighet barn och unga. Om boendeproblematiken inte lösts utan datum för avhysning
beslutas gör vräkningsförebyggande enheten återigen en orosanmälan till myndighet barn och
unga. Myndighet barn och unga handlägger anmälan utifrån gällande lag och föreskrifter.
Vräkningsförebyggande enheten för en dialog med föräldrarna om att barnet/barnen inte ska
vara närvarande vid datumet för avhysningen. Vid de avhysningar som genomförts har barnen
inte varit närvarande.
Hemlösheten har ofta en negativ inverkan på skolgången, fritidssysselsättning och sociala
relationer. Det visar att det är av stor vikt att det vräkningsförebyggande arbetet fortsätter med
fokus på målgruppen barnfamiljer.
Övriga åtgärdsförslag riktade mot samtliga målområden
Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar att ta fram en bostadsförsörjningsplan. En representant
från Arbetslivsförvaltningen har varit delaktig i det arbetet. Bostadsbristen är stor i Borås och det
kan därför vara svårt att hitta bostad trots att personen har egen försörjning. Även om en person
har försörjningsstöd så är hyrorna många gånger så höga att försörjningsstödet inte räcker till.
Arbetsgruppen har diskuterat rimliga hyror och krav på hyrestak, vilket är en modell som prövas i
Göteborgs Stad, där bostadsrätter har fått finansiera billigare hyror.
Enligt representanter inom sociala klustret har samverkan kring olika insatser inklusive
placeringar av brukare ökat. I ärenden där brukare har komplex problematik sker diskussioner
och samverkan kring vilken insats/placering som är mest lämpad och i flera fall hjälps man åt
utifrån en samlad kompetens. Några placeringar samfinansieras.
Individ- och familjeomsorgsnämnden har inom ramen för samarbetsuppdraget för de sociala
boendefrågorna upprättat ett förslag på ansvarsfördelning och process kopplat till sociala
bostäder. Arbetet att ta fram förslaget pågick under 2018. Representanter från förvaltningarna
inom det sociala klustret samt de kommunala bostadsbolagen har medverkat i arbetet.
Underlaget ledde till förändring i reglementena så att Arbetslivsnämnden får ansvaret för
bostadsanskaffning och Individ-och familjeomsorgsnämnden får ansvaret för att utreda, pröva
och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. Individ- och
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familjeomsorgsnämnden kommer fortsatt att utföra boendesociala stödinsatser i operativt
samarbete med hyresvärdar och det sociala klustret. Arbetslivsnämnden hanterar även
fortsättningsvis boendeinsatser för relationsvåldsenhetens målgrupp.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-09-26, beslutades att:
 I Individ-och familjeomsorgsnämnden reglemente under § 2 stryks ”Det inkluderar
ansvaret för bostadsanskaffning” och istället läggs ”Det inkluderar bistånd vad gäller
sociala bostäder enligt socialtjänstlagen till”.


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



Kommunstyrelsen får i uppdrag utifrån sin uppsiktsplikt att göra en uppföljning kring hur
arbetet med sociala bostäder bedrivits till Kommunfullmäktige i oktober 2020.

Arbetet att genomföra förändringar utifrån beslutet har påbörjats. Styrgrupp har utsetts och
arbetsgrupp tillsatts för översyn av processen samt för att tydliggöra gränsdragningar mellan
förvaltningarnas ansvarsområden. Samverkansformer behöver tydliggöras och nya rutiner
behöver upprättas och befintliga rutiner revideras utifrån nya arbetssätt i processen.
Beslutet innebär att det blir en väg in både för brukare och hyresvärdar/bostadsbolag när det
gäller bostadsanskaffning, vilket i sin tur innebär att förvaltningarna får en mer övergripande bild
av helheten inom respektive ansvarsområde. Målgruppen för insatsen socialt
kontrakt/boendesocial insats med andrahandskontrakt är de grupper som har speciella
svårigheter att på egen hand skaffa eller behålla en bostad samtidigt som de tillhör en socialt
utsatt grupp med behov av insatser från socialtjänsten. Förväntade vinster av förändringen är att
personer som tidigare haft problematik inom flera områden nu kommer att ha en väg in vid
förfrågan/ansökan om stöd och hjälp med sin boendesituation.
Nytt program för hemlöshet i Borås Stad
Program för hemlöshet i Borås Stad gäller till och med år 2020. Därför kommer arbetet att
upprätta ett nytt program för hemlöshet i Borås Stad att genomföras. Eftersom personer med
hemlöshetsproblematik finns inom socialtjänstens alla verksamheter kommer ges förutsättningar
för övriga berörda förvaltningar att i samverkan delta i upprättandet av ett nytt program mot
hemlöshet.
Hemlöshetskartläggningen har utifrån nuvarande program mot hemlöshet genomförts varje år
med mätvecka under vecka 36. Det finns stora svårigheter att sammanställa och analysera
resultatet av kartläggningen samt föreslå förbättringsåtgärder och genomföra dem för att sedan
kunna utläsa effekten av dem i nästa års kartläggning. Förbättringar tar tid att genomföra och det
är ett långsiktigt arbete att minska hemlösheten. Därför kommer ett av förslagen i program mot
hemlöshet vara att genomföra hemlöshetskartläggningen vartannat år och att den då
synkroniseras med tidpunkten då Socialstyrelsen gör den nationella kartläggningen, det vill säga i
april månad.
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Sida

SKRIVELSE

1(2)

Datum

Instans

2019-11-19

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2019-00158 1.2.3.25

Dajana Segota
Handläggare

Rapport ej verkställda gynnade beslut 2019, kvartal 3
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt
4 kap.1 § SoL t.o.m. den 2019-09-30.
Ärendet i sin helhet
Antalet ej verkställda beslut har ökat det senaste kvartalet. Föregående kvartal
rapporterades två stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras tio ej
verkställda beslut.
Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det
att för två av syskonparen är tilltänkta kontaktfamiljer under utredning.
Anledningen till att antalet ej verkställda beslut ökat är att det är svårt att hitta
kontaktfamiljer som har möjlighet att ta emot syskonpar.
Individ- och familjeomsorgsnämnden fortsätter att sammanställa ej verkställda
beslut månadsvis som en aktivitet i förvaltningens egenkontroll. Detta för att
tydligare kunna se trender och ha som underlag i diskussioner med enheterna.
Beslutsunderlag
1. Slutrapport kvartal 3 2019
Samverkan
Ärendet har 2019-11-07 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se
2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se

Mats Tolfsson
Ordförande
Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

1 (2)

Datum 2019-10-08
Dajana Segota
Handläggare

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

Nämnd

IFO Barn och unga

IFO Vuxen/Unga Vuxna

Ej verkställda beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

1

Öppenvård

111

K

1

Kontaktperson

203

K

1

Kontaktfamilj

383

K

1

Kontaktfamilj

102

K

1

Kontaktfamilj

102

K

1

Kontaktfamilj

102

K

1

Kontaktfamilj

97

M

1

Kontaktfamilj

97

K

1

Kontaktfamilj

150

K

1

Kontaktfamilj

150

M

x

Analys
Antalet ej verkställda beslut har ökat det senaste kvartalet. Föregående kvartal rapporterades två stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras tio ej verkställda beslut.
Gällande beslutet avseende kontaktperson är skälet till att det inte är verkställt att det
hittills inte har funnits någon lämplig kontaktperson som matchar behovet. Arbete
pågår för att tillgodose behovet.
För insatsen gällande öppenvård har uppstartsmötet flyttats fram då man inte lyckat
nå föräldrarna tidigare.

2 (2)

För ett av besluten gällande kontaktfamilj så har flera försök gjorts för att hitta en
lämplig kontaktfamilj, vilket av olika anledningar varit svårt. En tilltänkt kontaktfamilj
är nu under utredning.
De övriga besluten gällande kontaktfamilj gäller tre syskonpar. Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det att för två av syskonparen är
tilltänkta kontaktfamiljer under utredning. Anledningen till att antalet ej verkställda
beslut ökat är att det är svårt att hitta kontaktfamiljer som har möjlighet att ta emot
syskonpar.
Det har tidigare under flera kvartal varit ett lågt antal ej verkställda beslut. Anledningen till detta är troligtvis den nu än mer strikta bedömningen vid beslut om kontaktfamilj eller kontaktperson. Dessutom har Familjehemsenheten under en period
haft mer resurser till rekrytering av uppdragstagare, vilket också lett till minskade väntetider för barnen/de unga.
Individ- och familjeomsorgsnämnden fortsätter att sammanställa ej verkställda beslut
månadsvis som en aktivitet i förvaltningens egenkontroll. Detta för att tydligare kunna
se trender och ha som underlag i diskussioner med enheterna.

Sida

SKRIVELSE

Hans Abrahamson
Handläggare

1(2)

Datum

Instans

2019-11-19

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2019-00166 1.2.3.25

Yttrande över remiss: Förslag till riktlinje vid oro för
väntat barn
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till riktlinje
vid oro för väntat barn och översända yttrandet till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
En arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalandsregionen och kommuner
i Västra Götaland har tagit fram ett förslag till en länsgemensam riktlinje, som
beskriver hur hälso- och sjukvård och kommunen ska samverka då det finns
oro för ett väntat barn.
Syftet med riktlinjen är att tillgodose behovet av insatser och att säkerställa
jämlik tillgång till insatser i samtliga kommuner i Västra Götaland. Riktlinjen
innebär ett förhållningssätt och beskriver en arbetsform.
I Borås finns sedan många år en samverkan och ett arbetssätt när det finns oro
för ett väntat barn. Det finns en lokal rutin som benämnts ROS-rutin (Råd –
och stöd) som beskriver samverkan i samband med graviditet och eventuella
behov för ett väntat barn. Den lokala rutinen upplevs både av Borås stad och
Västra Götalandsregionen som välfungerande.
Den framtagna riktlinjen stämmer väl överens med nuvarande samverkan och
lokal rutin i Borås. Det som tydligare framgår i riktlinjen jämfört med den lokala
rutinen i Borås är att den plan som tas fram i samverkan bör ingå i den
samordnade individuella planen (SIP). I riktlinjen finns även en tydlighet kring
vad som ska gälla om den gravida inte samtycker till att kontakter tas.
Nämnden ser positivt på att eventuella planer och insatser knyts ihop i en
samordnad individuell plan samt den förtydligade texten kring vad som kan
göras vid ett eventuellt nekande till att ta kontakt.
Arbetsgruppen menar att riktlinjen främst handlar om arbetssätt som inte
bedöms medföra några krav på ökade ekonomiska eller personella resurser.
Nämnden delar denna bild. Tydligare rutiner för kontakt och samverkan kan
visserligen leda till fler insatser och ökade kostnader i ett kortare perspektiv.
Långsiktigt ger dock tidiga insatser resursbesparingar och tryggare och bättre
stöd till barnet.
Beslutsunderlag
Remiss över förslag till riktlinje vid oro för väntat barn från Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Samverkan
Ärendet har 2019-11-07 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Mats Tolfsson
Ordförande
Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef

2019-09-12

Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn – samverkan mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
Om riktlinjen
Detta är en länsgemensam riktlinje framtagen av Västra Götalandsregionen (VGR) och
kommunerna i Västra Götaland. Riktlinjen syftar till att tydliggöra och stärka samverkan mellan
parterna till skydd för det väntade barnet.

Bakgrund
Redan under en graviditet kan det finnas behov av samverkan mellan olika aktörer för utökat stöd
och skydd till fördel för det väntade barnet. Avsikten är att tillgodose behovet av insatser och att
säkerställa att insatserna blir jämlika. Målet är att skapa säkerhet och trygghet för det väntade barnet
genom att uppmärksamma blivande föräldrars levnadsvillkor, behov och föräldraförmåga samt
bedöma risker ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt perspektiv. Riktlinjen ska tydliggöra
arbetsmodeller för att bättre tillgodose behovet av insatser med fokus på det väntade barnet.
Insatserna som avses i den här samverksamrutinen riktar sig till gravida som ämnar fullfölja sin
graviditet, där det finns en oro för det väntade barnet. Insatserna riktas till den gravida och/eller
närstående i form av stöd- och hjälpinsatser, med syfte att förebygga och förhindra att barnet far illa.
Målgruppen är således väntat barn där det finns en oro eller där det väntade barnet riskerar att fara
illa under graviditeten eller efter födelsen. Oro för det väntade barnet kan exempelvis handla om den
gravidas, partners/medförälders eller annan närståendes:
•
•
•
•
•
•

substansbruk, missbruk eller fosterskadligt bruk av läkemedel eller alkohol
psykisk ohälsa/sjukdom
somatisk sjukdom
kognitiv eller annan funktionsnedsättning
sociala problem, inklusive våld i nära relation eller hedersrelaterat våld
levnadsförhållanden i övrigt

Riktlinjen förutsätter att insatserna för att förebygga och förhindra att barnet far illa planeras
tillsammans med och kompletterar de insatser som direkt riktas till den gravida eller närståendes
egna hälsa och välmående. När barnet är fött gäller följande lagtexter om samverkan vid oro för att
barn far illa: HSL (2017:30) 16 kap. 4 § samt SOL (2001:453) 2 kap. 7 §.

Arbetsmodell för samverkan
Vid oro för ett väntat barn ska VGR eller kommunen tillfråga den gravida om samtycke att ta kontakt
med den andra parten för att initiera en insats för stöd och hjälp. Avgörande för val av arbetsmodell
för kontakten är om den gravida själv önskar en sådan kontakt eller inte.

Alternativ 1 Den gravida önskar själv stöd och hjälp från den andra parten och samtycker till
att en kontakt tas
1. Om det är personal vid en barnmorskemottagning, eller vid annan enhet som vårdar en
gravid som initierar kontakten, är det socialtjänsten som kontaktas. Respektive kommun
definierar kontaktvägen, enligt lokalt överenskommen rutin. Det kan exempelvis vara kontakt
1
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med förebyggandeenhet, mottagningsgrupp eller enhet för myndighetsutövning vuxen eller
barn och unga.
2. Om det är kommunen som initierar kontakten är det mödrahälsovården som kontaktas enligt
lokalt överenskommen rutin.
3. Vid behov kan den som initierar kontakten tillsammans med den gravida sammankalla
relevanta aktörer till ett samverkansmöte. Om den ena parten gör bedömningen att det
behövs ett sådant möte ska den andra parten delta.
4. En samordnad plan ska skrivas som underlag för planering av insatser för det väntade barnet.
Planen kan ingå som en del i en samordnad individuell plan (SIP) för den gravida. Av planen
ska respektive parts åtagande framgå.
Beroende på vilket behov av stöd och hjälp som den gravida önskar, graviditetslängden och hur
allvarlig situationen upplevs vara, kan insatser i samverkan utformas på olika sätt. Insatserna kan
variera över tid och kan kombineras.
Insatser från kommunen kan vara:
•
•

Stöd och hjälp i öppna former. Exempel är öppen förskola, familjeförskola, familjecentral
eller andra verksamheter som erbjuder förebyggande insatser utan biståndsbeslut.
Stöd och hjälp till den gravida med fokus på det väntade barnet som en insats enligt
socialtjänstlagen. Exempel är bistånd i form av försörjningsstöd, samtalsstöd eller
föräldrastöd.

Insatser från VGR kan vara:
•

•
•

Planering för och säkerställande av en sammanhållen vårdkedja mellan
barnmorskemottagning, förlossningsavdelning, BB, neonatalvård och barnhälsovård med
flera.
Individualiserat stöd i föräldraskapet, synliggörande av det väntade barnets behov, eller
andra förebyggande insatser.
Vård av den gravida med fokus på det väntade barnet. Exempel är specialistvård vid
psykisk och somatisk sjukdom eller substansbruk, missbruk eller fosterskadligt bruk av
läkemedel eller alkohol.

Alternativ 2 Den gravida samtycker inte till att en kontakt tas
Det ankommer såväl på hälso- och sjukvården som socialtjänsten att först och främst prata med den
gravida och efterfråga inställningen till att uppgiftslämnande sker. Om den gravida motsätter sig ett
uppgiftslämnande är utgångspunkten att den gravidas vilja ska respekteras. Om ett
uppgiftslämnande krävs för att en nödvändig insats ska kunna ges som skydd för det väntade barnet,
kan uppgifterna lämnas utan samtycke.
1. Den part som har en oro för ett väntat barn ska ta ställning till om de sekretessbrytande
bestämmelserna som finns i 25 kap. 12 § tredje stycket och 26 kap. 9 § andra stycket
offentlighet- och sekretesslagen kan tillämpas i det aktuella ärendet. Lagtexten anger att den
part som har en oro för ett väntat barn utan hinder av sekretess kan lämna uppgift om en
gravid eller någon närstående, till en myndighet inom socialtjänsten eller en myndighet inom
hälso- och sjukvården, om uppgiften behöver lämnas för att en nödvändig insats till skydd för
det väntade barnet ska kunna ges.
2

2019-09-12

Det är främst uppgifter om den gravida som det är aktuellt att lämna ut. Men även uppgifter
om närstående får lämnas ut, t.ex. närstående som missbrukar alkohol eller narkotika, därför
att den gravidas omgivning har betydelse för det väntade barnets skydd. Undantaget från
sekretessen bör användas med urskiljning och varsamhet (Prop. 1990/91:111 s. 14).
Lagtexten medger att sekretessbelagda uppgifter lämnas endast mellan hälso- och sjukvård
samt socialtjänst som är i offentlig regi. Beträffande uppgiftslämnande till enskild verksamhet
inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten måste sekretessreglerna i övrigt tillämpas.
2. Om det är personal vid en barnmorskemottagning, eller vid annan enhet som vårdar en
gravid som initierar kontakten är det socialtjänstens myndighetsutövning i kommunen som
kontaktas. Respektive kommun definierar kontaktvägen, enligt lokalt överenskommen rutin.
Det kan vara exempelvis mottagningsgrupp eller enhet för myndighetsutövning vuxen eller
barn och unga.
3. Om det är kommunen som initierar kontakten är det mödrahälsovården som kontaktas enligt
lokalt överenskommen rutin.
4. Vid informationstillfället kan parterna enbart lämna den information som behövs för att
nödvändiga insatser till skydd för det väntade barnet ska kunna ges. Varje part ansvarar för
sin bedömning av innehåll och sätt för uppgiftslämnandet. I vissa situationer kan
uppgiftslämnandet ske via telefon men i andra fall kan ett eller flera samverkansmöte
behövas. Om den ena parten gör bedömningen att ett samverkansmöte behövs är
utgångspunkten att den andra parten deltar.
5. Den gravida informeras om att en kontakt med den andra parten kommer att tas och vad
som kommer att framföras. Efter att informationsutbytet skett informeras den gravida om
att kontakten tagits och vad som framkommit.
6. En samordnad plan ska skrivas som underlag för planering av insatser för det väntade barnet.
Planen kan ingå som en del i en samordnad individuell plan (SIP) för den gravida. Av planen
ska respektive parts åtagande framgå.
Vad kommunen kan göra om den gravida inte samtycker till en kontakt:
•
•
•

Kommunen kan ta en kontakt med den gravida för att informera om och erbjuda hjälp
och stöd redan under graviditeten.
Kommunen kan förbereda för att i samband med barnets födelse inleda utredning och
kunna fatta beslut om insatser vid behov.
Kommunen kan behöva inleda utredning och göra en bedömning av om den gravidas
egen situation är sådan att det finns förutsättningar för omhändertagande enligt Lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga eller Lag (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall riktat till den gravida själv. Enligt gällande rätt kan LVM inte
tillämpas enbart till skydd för det väntade barnet. Dock framhålles, i ett äldre
betänkande från socialutskottet (SOU 1981/82:22 s 16 ff), att ”det ofta måste anses
föreligga en fara för att kvinnans egen psykiska hälsa kan skadas om hon genom att inte
kunna hejda sitt missbruk själv blir orsak till att hennes barn föds med allvarliga och
oåterkalleliga skador.” Någon entydig rättspraxis inom området finns dock inte.
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Vad VGR kan göra om den gravida inte samtycker till en kontakt:
•

•
•

Planering för och säkerställande av en sammanhållen vårdkedja mellan
barnmorskemottagning, förlossningsavdelning, BB, neonatalvård och barnhälsovård med
flera.
Individualiserat stöd i föräldraskapet, synliggörande av det väntade barnets behov, eller
andra förebyggande insatser.
Vård av den gravida med fokus på det väntade barnet. Exempel är specialistvård vid
psykisk och somatisk sjukdom eller substansbruk, missbruk eller fosterskadligt bruk av
läkemedel eller alkohol.

Ansvarområden
Varje områdesansvarig eller verksamhetschef inom respektive vårdsamverkansområde ansvarar för
implementering och uppföljning av denna riktlinje, samt för framtagande av lokala rutiner.
Områdesansvarig eller verksamhetschef ansvarar för att tydliggöra parternas ansvar och
kommunikation såväl inom den egna organisationen som mellan myndigheterna.

Giltighetstid
Riktlinjen giltig t.om. 31 december 2023

Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn – samverkan mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland fastställs av:

För Västra Götalandsregionen

För kommunerna i Västra Götaland

Datum

Datum

Ann Söderström

Ann-Christine Järnström

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Direktör VästKom
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Remiss, 2019-09-26

Synpunkter på förslag till
Länsgemensam riktlinje vid oro för väntat barn – samverkan mellan Västra
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
Ett förslag till en länsgemensam riktlinje har tagits fram, som beskriver hur hälso- och
sjukvård och kommun ska samverka då det finns oro för ett väntat barn. En
partsammansatt arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalandsregionen och
kommuner i Västra Götaland har tagit fram förslaget.
Redan under en graviditet kan det finnas behov av samverkan mellan olika aktörer för
att säkerställa utökat stöd och skydd till fördel för det väntade barnet. Syftet med
riktlinjen är att tillgodose behovet av insatser och att säkerställa jämlik tillgång till
insatser i Västra Götaland. Målet är att skapa säkerhet och trygghet för det väntade
barnet genom att uppmärksamma blivande föräldrars levnadsvillkor, behov och
föräldraförmåga samt att bedöma risker ur ett medicinskt, socialt och psykologiskt
perspektiv. Riktlinjen ska tydliggöra arbetsmodeller för att i tidigare skede under
graviditet inleda samverkan mellan hälso- och sjukvård och kommun om insatser till
förmån för det väntade barnet.
Riktlinjen riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen eller
kommunerna i Västra Götaland som verksamhetschef, områdesansvarig eller ansvariga
för verksamheter som möter målgruppen.
Riktlinjen innebär ett nytt förhållningssätt och ändrade arbetsformer, vilket inte
bedöms medföra några krav på ökade ekonomiska eller personella resurser. Att
samverka i tidigt skede förväntas framförallt bidra till ökad trygghet och säkerhet för
det väntade barnet, men också till långsiktig resursbesparing.
Uppdragsgivare är Ann-Charlotte Järnström, direktör för VästKom och Ann
Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen.
Lämna synpunkter senast den 13 december 2019
Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter till:
Tina Andersson
Regionens Hus
411 04 Göteborg
tina.andersson@vgregion.se

Kommunernas synpunkter lämnas till respektive kommunalförbund:
Göteborgsregionen
Fyrbodals kommunalförbund
gr@goteborgsregionen.se
Kansli@fyrbodal.se
Vid frågor:
Cecilia.axelsson@goteborgsregionen.se

Vid frågor:
annica.johansson@fyrbodal.se

Skaraborgs Kommunalförbund
Boråsregionen
SkaraborgsKommunalfoerbund@skovde.se info@borasregionen.se
Vid frågor:
Karin.ahlqvist@skaraborg.se

För frågor kontakta:
Tina Andersson, Västra Götalandsregionen
tina.andersson@vgregion.se
0700-20 64 29

Vid frågor:
maria.andersson.willner@borasregionen.se

Charlotta Wilhelmsson, VästKom
charlotta.wilhelmsson@vastkom.se
0703-42 81 77

Sida
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Datum

Instans

2019-11-19

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2019-00137 1.1.3.1

Margareta Jensholm
Handläggare

Tider för sammanträden och socialutskott 2020
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar fastställa tider för sammanträden
och socialutskott. Aktuellt nämndssammanträde aviseras på Anslagstavlan på
Borås Stads hemsida. Annons med uppgift om nämndens sammanträdestider
ska i början av 2020 införas i Borås Tidning.
Ärendet i sin helhet
Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträden är öppna för
allmänheten, utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess.
Nämndsammanträdena äger rum i lokal Pinocchio, Vulcanushuset,
Österlånggatan 74, plan 2, Borås. Nämndhandlingar ska finnas tillgängliga i
Ciceron Assistent senast en vecka före nämndsammanträdet.
Socialutskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.
Nämndsammanträden

Socialutskott

Tis 28 januari, kl 14.00

Tors 16 januari, kl 9.00

Tis 18 februari, kl 14.00

Tors 30 januari, kl 9.00

Tis 17 mars, kl 14.00

Tors 14 februari, kl 9.00

Tis 21 april, kl 14.00

Tors 28 februari, kl 9.00

Tis 19 maj, kl 14.00

Tors 12 mars, kl 9.00

Tis 16 juni, kl 14.00

Tors 26 mars, kl 9.00

Tis 25 augusti, kl 14.00

Tors 9 april, kl 9.00

Tis 22 september, kl 14.00

Tors 23 april, kl 9.00

Tis 20 oktober, kl 14.00

Tors 7 maj, kl 9.00

Tis 17 november, kl 14.00

Ons 20 maj, kl 9.00

Tis 15 december, kl 14.00

Tors 4 juni, kl 9.00
Tors 18 juni, kl 9.00
Tors 2 juli, kl 9.00
Tors 30 juli, kl 9.00
Tors 13 augusti, kl 9.00
Tors 27 augusti, kl 9.00
Tors 9 september, kl 9.00
Tors 24 september, kl 9.00
Tors 8 oktober, kl 9.00
Tors 22 oktober kl 9.00
Tors 5 november, kl 9.00
Tors 19 november, kl 9.00
Tors 3 december, kl 9.00
Tors 17 december, kl 9.00

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Samverkan
Ärendet har 2019-11-07 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se

Mats Tolfsson
Ordförande
Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef

Sida

ANÄLNINGSÄRENDEN
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Datum

Instans

2019-11-19

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2019-00112 1.2.3.25

Margareta Jensholm
Handläggare

Anmälningsärenden 2019-11-19
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.
Anmälningsärenden
1. Reglemente Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr 2019-00165
2. Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götalands län om preliminära
anvisningsandelar för ensamkommande barn 2020 - möjlighet till
omfördelningar av mottagandet mellan länets kommuner
Kommunstyrelsens beslut 2019-10-14 § 408
3. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020

Mats Tolfsson
Ordförande
Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

lisette.elander@boras.se
den 28 oktober 2019 12:14
Arbetslivsnämnden Diarium; BorasBoras Diarium; Fritids- och
folkhälsonämnden Diarium; Förskolenämnden Diarium;
Grundskolenämnden Diarium; Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden Diarium; Individ- och
familjeomsorgsnämnden Diarium; Kulturnämnden Diarium;
Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Miljöförvaltningen Diarium;
Samhällsbyggnadsnämnden Diarium; Servicenämnden Diarium; Sociala
omsorgsnämnden Diarium; Stadsrevisionen Diarium; Tekniska
nämnden Diarium; Vård- och äldrenämnden Diarium;
Överförmyndarnämnden Diarium; Valnämnden; AB Bostäder i Borås;
Bengt Engberg; info@toarpshus.se; info@sandhultsbostader.se;
info@boraszoo.se; Borås Elnät AB; Borås Energi och Miljö AB; Borås
Lokaltrafik AB; Borås Parkerings AB; info@textilefashioncenter.se; Info
Borås; Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund; Stadshuset
Diarium; Fristadbostäder AB; Industribyggnader i Borås AB; Henrik
Jansson; kansli@sjusam.se; Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund;
Viskaforshem AB; Helen Glaser
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar
2020.docx; Kommunfullmäktigeskrivelse.doc

Översänder Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020

Enligt uppdrag
Lisette Elander
Ärendeadministratör
----------------------Borås Stad – Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55
501 80 Borås
033 -35 70 36 - Webbplats: Boras.se
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Kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställda den 2020-xx-xx
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fastställda den 2020-xx-xx
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Datum

Instans

2019-09-30

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2019-00794 1.1.1.0

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

1(1)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2020
23 januari
20 februari

(Allmänhetens frågestund, kl 17.00)

19 mars
29 april

(Sammanträdet börjar kl 13.00 med allmänhetens frågestund
samt behandling av årsredovisning) (Onsdag)

14 maj
17 juni

(Onsdag)

27 augusti
24 september

(Allmänhetens frågestund, kl 17.00)

15 oktober
25-26 november (Sammanträdet börjar kl 09.00 samt beslut om budgeten)
10 december
Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en
början klockan 18:00 om inget annat anges.
Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås
Tidning.
De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund
vid behandling av årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga
frågestunder som Kommunfullmäktige beslutat om.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Svante Stomberg
Kommunchef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-14
Kommunstyrelsen

§ 408

Dnr KS 2019-00809 1.1.2.25

Anmälningsärende
Kommunstyrelsens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M), Niklas
Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Protokoll från styrelsemöte för Borås Energi och Miljö AB den 29 augusti 2019
Dnr 2019-00031
Protokoll från styrelsemöte för AB Toarpshus den 28 augusti 2019
Dnr 2019-00031
Protokoll från styrelsemöte för Sjuhärads samordningsförbund den 11
september 2019
Dnr 2019-00133
Skrivelse från Individ- och familjeomsorgsnämnden om förhyrning av lokaler
på Yxhammarsgatan 8-10
Dnr 2019-00751
Länsstyrelsens förslag till kommuntal för mottagande av nyanlända för 2020
Dnr 2019-00755
Skrivelse från Länsstyrelsen Västra Götalands län om preliminära anvisningsandelar för ensamkommande barn 2020 - möjlighet till omfördelningar av
mottagandet mellan länets kommuner
Dnr 2019-00755
Delårsrapport 2019 samt information om extra utvecklingsmedel från Sjuhärads
samordningsförbund
Dnr 2019-00813

Förslag och yrkanden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-14
Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) har föreslagit att
Kommunstyrelsen beslutar: Redovisade anmälningsärenden läggs till
handlingarna.
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar: ”Begäran om förlängd svarstid för
förslag till kommunantal ska skickas in” i ärende 5. Länsstyrelsens förslag till
kommunantal för mottagande av nyanlända för 2020, Dnr 2014-00755, se
bilaga.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till sitt eget förslag och dels till
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs.
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller
ordförandens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har
Kommunstyrelsen beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons
(KD) yrkande”.
Omröstning
Vid omröstningen röstas ja av Ylva Lengberg (S), Therése Björklund (S), Anna
Svalander (L), Per Carlsson (S), Tom Andersson (MP), Ida Legnemark (V),
Kerstin Hermansson (C) och Ulf Olsson (S) samt nej av Martin Nilsson (M),
Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD) och
Annette Carlson (M).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Bilaga 1: Andelstal för mottagande av EKB
2020
Kommun

Postadress:
403 40 Göteborg

Förslag

Ale
Alingsås

2,73

Bengtsfors
Bollebygd
Borås
Dals-Ed
Essunga
Falköping
Färgelanda
Grästorp
Gullspång
Göteborg
Götene
Herrljunga
Hjo
Härryda
Karlsborg
Kungälv
Lerum
Lidköping
Lilla Edet
Lysekil
Mariestad
Mark
Mellerud
Munkedal
Mölndal
Orust
Partille
Skara

1,45

Besöksadress:
Södra hamngatan 3

3,69
1,03
10,54
1
1
2,7
1
1
1,09
53,02
1,28
1
1,07
3,83
1
4,32
4,01
3,6
1,35
1,32
2,17
2,98
1
1,08
5,85
1,41
3,15
1,71
Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

2019-08-30

Skövde
Sotenäs
Stenungsund
Strömstad
Svenljunga
Tanum
Tibro
Tidaholm
Tjörn
Tranemo
Trollhättan
Töreboda
Uddevalla
Ulricehamn
Vara
Vårgårda
Vänersborg
Åmål
Öckerö

4,89
1
2,62
1,15
1
1,12
1,12
1,04
1,5
1,81
5,46
1,81
4,81
2,07
1,81
1,06
3,98
1,18
1,24
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Migrationsverkets anvisningsmodell för
asylsökande ensamkommande barn
Mottagande av asylsökande ensamkommande barn
Kommunerna ansvarar för mottagande av ensamkommande asylsökande
barn och Migrationsverket anvisar vilken kommun som ansvarar för det
individuella barnet. Anvisningarna sker till kommunerna genom ett
fördelningssystem som baseras på att respektive kommun tar emot en
fastställd andel av det totala antalet ensamkommande barn som söker asyl.

Anvisningar
Anvisning sker till den kommun i landet som har lägst måluppfyllelse av
sin andel såvida barnet inte har stark anknytning till annan kommun eller
att kommunen omfördelat sin andel till annan kommun (se avsnittet
Omfördelning av andelar).

Andelar
Samtliga kommuner kan omfattas av anvisningar avseende mottagande av
asylsökande ensamkommande barn och tilldelas en andel. Ingen ordinarie
andel kommer att vara lägre än en (1) promille. Innan Migrationsverket
fastställer andelarna ska länsstyrelserna, genom dialog med länets
kommuner, ges möjlighet att i samråd med verket göra regionala
justeringar av andelarna på kommunnivå. Om styrningen i aktuellt års
regleringsbrev tillåter det, så kan sådan omfördelning innebära att en
kommuns andel sätts till en lägre nivå än en (1) promille ända ned till noll.

Andelarnas grund, fastställelse och giltighetstid
Andelarna grundas på ett antal variabler och på statistik från senast
möjliga föregående 12-månadersperiod. Andelarna fastställs i december
månad varje år och löper därefter under nästkommande kalenderår.

Grundförutsättningar

Bfd22 141107

Basnivån 1 promille innebär att samtliga kommuner kan få utjämnande
anvisningar såvida inte omfördelning medgetts till andelen noll.

Migrationsverket
Besöksadress Slottsgatan 81 Postadress 601 70 Norrköping
Telefon 0771-235 235 Telefax 011-108155
E-post migrationsverket@migrationsverket.se Webbplats www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163
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För vissa kommuner är basnivån dock högre än en (1) promille vilket beror
på att de anknytningsanvisningar kommunen fått sedan 1 januari 2016
utgör mer än 1 promille av det totala antalet anvisningar. Samtliga
anvisningar; utjämnande anvisningar och anknytningsanvisningar, viktas
lika vid beräknande av respektive kommuns måluppfyllelse av sin andel.

Måluppfyllelse
Samtliga anvisningar som en kommun fått sedan den 1 januari 2016
inkluderas vid beräkningen av kommunens måluppfyllelse av sin andel.
Beräkningstiden är periodiserad. Första perioden utgörs av tiden 1 januari
2016 till och med 31 december 2018. Därefter utgörs
beräkningsperioderna av kalenderår, dvs den andra perioden utgörs av
tiden 1 januari 2019 till 31 december 2019 och så vidare. Nya andelar
fastställs varje år vilket medför att kommunernas respektive andelar kan
variera något från år till år medan
måluppfyllelsen, på grund av att beräkningen är periodiserad, inte ändras i
samband med att andelens storlek förändras. Antalet anvisningar till en
kommun ställs i relation till samtliga anvisningar som skett i landet under
respektive beräkningsperiod och det antal av dessa anvisningar kommunen
borde fått utifrån sin andel vid beräkning av måluppfyllelse.

Variabler för framtagande av andelarna
1. Befolkningsmängd
2. Antal ensamkommande barn
a. anvisade1 och
b. kommunmottagna inklusive följdinvandring2
3. Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj inkl följdinvandring,
exklusive 2b ovan
4. Totalt antal boende(asyl)dygn i mottagningssystemet och antalet
boende(asyl)dygn för icke anvisade ensamkommande barn i s.k.
ankomstkommun, dvs. antalet dygn mellan ansökan och dagen för
anvisningens ikraftträdande.

Förklaringar till variablerna
1. Befolkningsmängd
70 procent av andelarna fördelas utifrån folkmängd. Kommuner med en
relativt sett stor befolkning får en relativt sett högre andel. Utgångspunkt
är statistik från SCB.

2. Antal ensamkommande barn
10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln mottagna
ensamkommande barn i relation till kommunens befolkningsmängd och
mottagandet i kommunerna i övriga landet. Andelen för kommuner med
ett relativt sett stort mottagande av ensamkommande barn justeras neråt.

1
2

Enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA)

Personer med uppehållstillstånd kommunmottagna enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för
insatser för vissa utlänningar
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Variabeln består av två delvariabler:
a.
anvisade barn (ett barn är anvisat när Migrationsverket har anvisat
en kommun, enligt 3 § andra stycket LMA). Utgångspunkt för denna
delvariabel är Migrationsverkets statistik från den 1 januari 2016 till
senaste föregående halvårsskifte.
b.
kommunmottagna barn och eventuell följdinvandring (ett barn som
beviljas uppehållstillstånd blir kommunmottaget i den kommun till vilken
barnet blir utskrivet från Migrationsverkets mottagningssystem).
Utgångspunkt för denna delvariabel är Migrationsverkets statistik för den
senaste tolvmånadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte.

3. Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj
10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln kommunmottagna i
relation till befolkningsmängden. Andelen för kommuner med ett relativt
sett högt antal kommunmottagna justeras neråt. I denna variabel inkluderas
även följdinvandring. Utgångspunkt är Migrationsverkets statistik för den
senaste tolvmånadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte.

4. Totalt antal boendedygn i mottagningssystemet och i
ankomstkommuner
10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln totalt antal boendedygn
för asylsökande som varit inskrivna i Migrationsverkets
mottagningssystem under aktuell tolvmånadersperiod med tillägg av
antalet boendedygn för icke anvisade barn under aktuell
tolvmånadersperiod, i relation till befolkningsmängden. Andelen för
kommuner med ett relativt sett högt antal boendedygn justeras neråt.
Utgångspunkt är Migrationsverkets statistik för den senaste
tolvmånadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte.

Omfördelning av andelar
Med start hösten 2018 finns möjlighet, om regeringens styrning i verkets
regleringsbrev så tillåter, att omfördela andelar mellan kommuner inom ett
län ända ned till noll promille. En kommun kan omfördela hela, eller delar
av, sin andel till en (1) annan mottagande kommun. Flera kommuner inom
samma län kan omfördela sina andelar – även med samma mottagande
kommun. En kommun som tagit emot andelar kan inte samtidigt ge bort
andel. En omfördelning är giltig under det kommande kalenderåret.
En kommun som omfördelat del av eller hela sin andel till en annan
kommun kommer då omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse
som kommunen skulle haft om de omfördelade anvisningarna hade gått till
den egna kommunen. En kommun som tagit emot andel av annan kommun
kommer då omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse man nått
enbart med de anvisningar kommunen fått med den egna ordinarie andelen
som grund.
Konsekvenserna av en omfördelning, avseende utfallet av antal
anvisningar, stannar inom länet och mellan kommunerna som är del i
omfördelningen.
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Eventuella anknytningsanvisningar sker dock utan hänsyn till
måluppfyllelse och kan därför riktas även till kommuner som omfördelat
hela eller delar av sin andel till annan kommun. En sådan
anknytningsanvisning tillgodoräknas dock den anvisade kommunens
måluppfyllelse.

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Bifogade filer:

lisette.elander@boras.se
den 24 oktober 2019 09:17
Arbetslivsnämnden Diarium; Individ- och familjeomsorgsnämnden
Diarium
Kommunstyrelsens beslut 2019-10-14 § 408 Skrivelse från
Länsstyrelsen Västra Götalands län om preliminära anvisningsandelar
för ensamkommande barn 2020 - möjlighet till omfördelningar av
mottagandet mellan länets kommuner
Bilaga 1, preliminära anvisningsandelar för.pdf; Bilaga 2,
Migrationsverkets anvisningsmodel.pdf; E-post, Preliminära
anvisningsandelar för ensamkommande barn 2020 - möjlighet till
omfördelningar av mottagandet mellan länets kommuner.rtf;
Informationsbrev om preliminära anvisningsa.pdf; Beslut-201900809KS-§ 408.docx

Översänder Kommunstyrelsens beslut 2019-10-14 § 408 Skrivelse från Länsstyrelsen Västra
Götalands län om preliminära anvisningsandelar för ensamkommande barn 2020 - möjlighet till
omfördelningar av mottagandet mellan länets kommuner

Enligt uppdrag
Lisette Elander
Ärendeadministratör
----------------------Borås Stad – Stadsledningskansliet
Kungsgatan 55
501 80 Borås
033 -35 70 36 - Webbplats: Boras.se

Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

Lundin Love <love.lundin@lansstyrelsen.se>
den 30 augusti 2019 14:18
Kommunen Mellerud; Strömstad Kommunen; Tanum Kommunen; Sotenäs
Kommunen; Lysekil kommun; Åmål kommun; Munkedal kommun; Bengtsfors
Kommun; Kommunen Uddevalla; Kommun Dalsed; Orust Kommunen;
Färgelanda Kommunen; Trollhättan Kommunen; Kommun Vänersborg;
Kommun Ale; Kommun Stenungsund; Kungälv kommun; Öckerö kommun;
Göteborg Kommunen; Mölndal Kommunen; Härryda Kommunen; Partille
Kommun 2; Lerums Kommun; Kommunstyrelsen Allingsås; Kommunen Lilla
Edet; Tjörn Kommunen; Bollebygd Kommunen; Borås Stad; Marks Kommun;
Kommun Ulricehamn; Kommun Tranemo; Svenljunga Kommunen; Herrljunga
Kommun; Vårgårda kommun; Essunga Kommun; Kommun Grästorp; Vara
Kommunen; Kommun Lidköping; Skara Kommunen; Götene Kommun; Info
Mariestad; Kommunstyrelsen Skövde; Kommun Gullspång; Kommunen
Töreboda; Karlsborg Kommun; Kommunen Hjo; Kommunstyrelsen Tibro;
Tidaholm Kommunen; Kommunen Falköping
Preliminära anvisningsandelar för ensamkommande barn 2020 - möjlighet till
omfördelningar av mottagandet mellan länets kommuner
Bilaga 1, preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande
barn 2020 .pdf; Bilaga 2, Migrationsverkets anvisningsmodell för asylsökande
ensamkommande barn.pdf; Informationsbrev om preliminära
anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2020.pdf

Vänligen vidarebefordra till kommunstyrelsen med kopia till
kommunchef
Migrationsverket kommer under december månad att fatta beslut om andelstal för mottagande av
ensamkommande barn för år 2020. Inför Migrationsverkets beslut delar nu Länsstyrelsen
Migrationsverkets preliminära andelstal för mottagande av ensamkommande barn med länets
kommuner.
Länsstyrelsen har under våren informerat länets kommuner om beslutsprocessen för andelstal, och om
möjligheten för kommuner att omfördela andelstal mellan sig. Mer information om de preliminära
andelstalen, möjligheten att omfördela andelstal och om hur andelstalsmodellen fungerar finns i
informationsbrevet med bilagor.
Länets kommuner har möjlighet att inkomma med önskemål om omfördelningar senast 18 oktober.
Bifogat:
Informationsbrev om preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2020
Bilaga 1: Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn 2020
Bilaga 2 :Migrationsverkets anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn

Vid frågor går det bra att kontakta:
love.lundin@lansstyrelsen.se
010-22 44 799

Vänliga Hälsningar
Pia Falck
Enhetschef Integrationsenheten
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Sida
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Samtliga kommuner i Västra Götalands län
Kommunstyrelsen
Socialnämnden

Samråd kring preliminära anvisningsandelar för mottagande av
ensamkommande barn 2020
I december 2019 kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn för 2020.
Inför beslutet om andelstal har Länsstyrelsen i uppdrag att dela Migrationsverkets preliminära andelstal med länets kommuner. Kommunerna har därefter möjlighet att inkomma med önskemål till Länsstyrelsen om omfördelningar av andelstalen.
De preliminära anvisningsandelarna är bifogade i bilaga 1. Anvisningsmodellen för ensamkommande barn beskrivs detaljerat i bilaga 2.
Kommuner som inte önskar revidera sina anvisningsandelar behöver inte
meddela Länsstyrelsen. De kommuner som önskar genomföra omfördelningar behöver meddela Länsstyrelsen senast den 18e oktober. Begäran om
omfördelning ska vara förankrad på kommunledningsnivå och ska skickas
till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Vid frågor kontakta:
Love Lundin
love.lundin@lansstyrelsen.se
010-22 44 799

Med vänliga hälsningar
Pia Falck
Enhetschef integrationsenheten
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

2019-08-30

Bilaga 1: Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande
barn, 2020
Bilaga 2: Migrationsverkets anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn

Sida
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BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

Reglemente för Arbetslivsnämnden
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2019-09-26
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller från och med: 2019-09-26
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i Gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i
detta reglemente.

§ 1 Målet med verksamheten
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser.
Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden
ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring
samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella
minoriteter och förvaltningsområde för finska.
Arbetslivsnämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt
verksamhetsområde.

§ 2 Verksamhet och uppdrag
Arbetslivsnämnden ansvarar också för följande uppgifter:
 arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser
 utveckling, samordning, genomförande och uppföljning av kommunens arbetsmarknadspolitiska insatser för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana
insatser;
 att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov samt
prioriterar insatser som leder till att individen kan försörja sig;
 uppdraget som arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd,
 invandrar- och flyktingfrågor samt information kring mångfaldsfrågor,
 med undantag av ansvaret för ensamkommande flyktingbarn, ansvara för mottagning och
introduktion av flyktingar,
 ansvarar för samordning av hela stadens integrationsarbete och samordning av insatser
för nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska,
 relationsvåldsenheten, inklusive hedersrelaterat våld
 försörjningsstöd (Ekonomisk bistånd enligt socialtjänstlagen)
 Ansvaret för bostadsanskaffning för sociala bostäder
 personliga ombud,

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING



utdelning ur sociala donationsfonder, Borås Kommunstyrelses samfond A, Borås kommuns
sociala samfond 1, Borås kommuns sociala samfond 2, Asta och Edvard Björnssons
donationsfond, Finn Reimanns donation, S A Wassbergs Minnesfond samt Sven Petter och
Charlotta Palmqvists donation, från och med 1 januari 2016.

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

Reglemente för Individ- och familjeomsorgsnämnden
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2019-09-26
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller från och med: 2019-09-26
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, samt i Gemensamt
reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller bestämmelserna i detta
reglemente.

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

§ 2 Verksamhet och uppdrag
I nämndens ansvar ligger att ansvara för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.
Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor. Det
inkluderar bistånd vad gäller sociala bostäder enligt socialtjänstlagen.
I nämndens ansvar ligger också att ansvara för utsatta EU-medborgare, undantaget uppgifter
rörande ekonomiskt bistånd som åvilar annan nämnd.
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