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Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 25 november 2019 
kl. 14:00 

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Inledning 
Sammanträdet inleds med information av Rise om den första större 
utvärderingen av organisationshälsans arbete och projektet ”Frisk organisation” 
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2.  Anmälningsärende 2019-11-25. 
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3.  Delegationsbeslut 2019-11-25 
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4. KC1 Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna 
motioner 
Dnr 2019-00045 1.1.1.1 Programområde 1 
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5. KC2 Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus 
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6. KC3 Revisionsrapport - Granskning av samverkan och förebyggande 
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9. KU2 Svar på motion av Ida Legnemark (V), Inger Landström (V) och 
Anita Spjuth (V): Motverka människohandel och prostitution 
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14. M5 Ändring av reglerna för den kommunala tomtkön 
Dnr 2019-00936 3.1.2.0 Programområde 4 
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Datum 

2019-11-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00045 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning från kommunstyrelsen av inneliggande 

avgivna motioner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen läggs till handlingarna.            

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläge för inneliggande motioner och 

interpellationer t.o.m. maj månad. För information redovisas också därefter 

inkomna ej besvarad motioner.           

Beslutsunderlag 

1. Redovisning från Kommunstyrelsen 

   

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Kommunchef 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2019 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2010-06-17 § 69 
2017/KS0560 110 
Vn Po1 

Motion av Johan Hellström (MP) och Martin 
Neuman (Väg); Färre kommunala valkretsar. Se 
dnr 2010/KS0516 110 

Under beredning. 
Behandlas 2020 

KF 2005-04-21 § 49 
2017/KS0558 050 
KC/J Po1 

Motion av Solveig Kjörnsberg (S); Kollektivavtal 
vid upphandling. Se dnr 2005/KS0393 050 

Återremiss KF 2008- 06-12 
Besvaras hösten 2019. 

KF 2007-11-21--22 § 151 
2017/KS0557 107 
KC/E Po1 

Motion av William Petzäll (SD); Saltemads 
camping. Se dnr 2007/KS0847 107 

Under politisk beredning. 

KF 2008-02-21 § 19 
2017/KS0559 050 
J Po1 

Motion av Anders Österberg (S); Ja, till rättvisa 
avtal! Nej till löneapartheid i Borås! Se dnr 
2008/KS0225 050 

Återremiss KF 2008- 06-12 
Besvaras hösten 2019. 

KF 2009-12-17 § 178 
2017/KS0318 532 
SP Po5 

Motion av Ida Legnemark (V) och Fredrich 
Legnemark (V); Framtidens kollektivtrafik. 
Se dnr 2009/KS0815 532 
 

Återremiss KF 2011- 02-24 
Under beredning. 

KF 2010-09-23 § 111 
2017/KS0144 532 
SP Po5 

Motion av Kerstin Koivisto (Väg); Utred möjlig-
heten till spårbunden pendel- och kollektivtrafik i 
Borås. Se dnr 2010/KS0686 532 

Återremiss KF 2011- 02-24 
Under beredning. 

KF 2011-03-24 § 34 
2018-00570 1.1.1.1  
SP Po4 

Motion av Maj-Britt Eckerström (C) och Monica 
Johansson (C); Samlat Resecentrum. Se dnr 
2011-00277 

Under beredning. 
 

KF 2011-04-28 § 49 
2019-00053 1.1.1.1 
J Po1 

Motion av Krister Maconi (SD); Komplettering av 
lokal ordningsföreskrift. Se dnr 2011/KS0326 
003 

Besvaras i samband med 
ärende om lokala 
ordningsföreskrifter. 

KF 2011-04-28 § 49 
2018-00920 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Heiti Ernits (MP); Att vitalisera demo-
kratin – införande av deltagarbudgetar. Se dnr 
2011/KS0377 040 
 

Under beredning. 

KF 2012-03-15 § 38 
2018-00921 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Joakim Malmberg (FP); Lägg ut drif-
ten av Stadsparksbadet på entreprenad. Se dnr 
2012/KS0270 822 

Under beredning. 

KF 2012-05-10 § 67 
2019-00112 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Sven-
kvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta om att 
Sociala omsorgsnämnden ska begära utdrag ur 
belastningsregistret vid nyanställning och vid 
upphandlingsavtal. Se 2012/KS0378 023 

Återremiss 2016-10-20. 
Under beredning 

KF 2012-05-10 § 67 
2019-00113 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Maria Lindgren (M) och Urban Sven-
kvist (M); Kommunfullmäktige ska besluta att 
Stadsdelsnämnderna ska begära utdrag ur be-
lastningsregistret vid nyanställning och vid upp-
handlingsavtal av hemtjänst samt äldreomsorg. 
Se 2012/KS0379 023 

Återremiss 2016-10-20. 
Under beredning 

KF 2013-02-21 § 16 
2013/KS0189 107 
E Po1 

Motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjal-
marsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och 
Falco Güldenpfennig (KD); Lägg ut Saltemads 
camping på entreprenad! 

Under politisk beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande 
t o m maj månad 2019 avgivna motioner 
Inkom 
Diarienummer 

Motion Behandling 

KF 2013-03-21 § 27 
2019-00703 1.1.1.1 
KC/SP Po1 

Motion av Kerstin Hermansson (C); 
Landsbygdssäkra politiska beslut. Se dnr 
2013/KS0281 106 

Under beredning. 

KF 2013-04-25 § 40 
2013/KS0354 770 
KU Po2 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD); 
Äldres rätt att åldras med värdighet. 

Under beredning 

KF 2013-10-24 § 124 
2013/KS0663 730 
KU Po2 

Motion av Anne-Marie Ekström (FP); Inför lag 
om Valfrihetssystem (LOV) även när det gäller 
särskilda boenden för äldre och personer med 
funktionsnedsättning 

Under beredning. 

KF 2013-12-19 § 150 
2013/KS0792 311 
SP Po4 

Motion av Morgan Hjalmarsson (FP); 
Södra torget – förtjänar mer än bussar 

Under beredning. 

KF 2014-03-20 § 30 
2014/KS0291 828 
E Po4 

Motion av Cecilia Andersson (C) och Maj-Britt 
Eckerström (C); Bygg en modern evenmangs-
hall i Eventområdet i Knalleland 

Klar för beslut 28/10 

KF 2014-04-24 § 41 
2014/KS0320 310 
SP Po4 

Motion av Hanna Werner (MP); Sandareds cent-
rum 

Under beredning. 

KF 2014-05-21 § 58 
2014/KS0392 059 
E Po1 

Motion av Annette Carlsson (M), Morgan Hjal-
marsson (FP) och Falco Güldenpfennig (KD); Ny 
konkurrenspolicy för Borås Stad. 

Under beredning 

KF 2014-09-25 § 117 
Dnr 2014/KS0673 531 
SP Po5 

Motion av Monica Hermansson-Friedman (M) 
och Annette Carlson (M); Låt fler använda skol-
bussarna. 

Under beredning. 

KF 2014-09-25 § 117 
Dnr 2014/KS0675 512 
SP Po5 

Motion av Mattias Karlsson (M) och Annette 
Carlson (M); För en ökad trafiksäkerhet i Viska-
fors och Rydboholm. 

Under beredning. 

KF 2015-03-26 § 44 
Dnr 2015/KS0317 059 
E Po1 

Motion av Lotta Samuelsson (FP) och Morgan 
Hjalmarsson (FP); Kartlägg den kommunala nä-
ringslivsverksamheten! 

Under beredning 

KF 2015-06-17 § 97 
Dnr 2015/KS0467 111 
Vn Po1 

Motion av Hanna Bernholdsson (MP); Dags att 
sänka rösträttsåldern. 

Under beredning. 
Behandlas 2020 

KF 2015-06-17 § 97 
Dnr 2015/KS0498 531 
SP Po5 

Motion av Ulrik Nilsson (M); Kollektivtrafik - 
pendling och arbetsresor. 

Under beredning. 

KF 2015-10-15 § 156 
Dnr 2015/KS0621 722 
KU Po2 

Motion av Hanna Bernholdsson (MP) och 
Christina Waldenström (MP); Valfrihet inom 
hemtjänsten. 

Klar för politisk beredning. 

KF 2015-10 15 § 156 
Dnr 2015/KS0693 059 
E Po1 

Motion av Ida Legnemark (V) ,Therése Björklund 
(S), Mosa Roshanghias (MP) och Tommy Jo-
sefsson (V) : Borås Stad – en Fairtrade City som 
bojkottar varor producerade på ockuperad mark 

Under beredning 

KF 2015-11-18 -19 § 172 
Dnr 2015/KS0701 109 
KC/J Po1 

Motion av Crister Spets (SD), Andreas Bäckman 
(SD), Patric Silfverklinga (SD), Tony Strandgård 
(SD), Leif Häggblom (SD) och Björn Qvarnström 
(SD) om tillstånd för tiggeri 

Besvaras i samband med 
ärende om lokala 
ordningsföreskrifter. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2019 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2016-08-18 § 199 
2016/KS0540 739 
KU Po2 

Motion av Kerstin Hermansson (C): Nya boen-
deformer för äldre. 

Under beredning. 

KF 2016-09-29 § 234 
2016/KS0625 730 
KU Po2 

Motion av Kerstin Hermansson (C) och Maj-Britt 
Eckerström (C): Serviceinsatser i privat regi 

Under beredning. 

KF 2016-09-29 § 234 
2016/KS0641 111 
Vn Po1 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Ingela 
Hallgren (KD), Hans Gustavsson (KD) och Karl-
Gustav Drotz (KD) angående kommunens indel-
ning i valkretsar vid valet 2018 

Under beredning. 
Behandlas 2020 

KF 2016-10-20 § 254 
2016/KS0691 400 
SP Po5 

Motion av Tom Andersson (MP) och Anna Kjell-
berg (MP): Underlätta och stimulera lokal ekolo-
gisk matproduktion i Borås kommun 

Under beredning.  
På remiss. 
9 svarat 

KF 2016-12-21 § 301 
2016/KS0817 620 
KC/CKS Po3  

Motion av Anna Svalander (L) och Anne-Marie 
Ekström (L): Kartlägg hedersrelaterat våld och 
förtryck i skolorna i Borås 

Återremiss KF 2017-05-18 
Avvaktas. 

KF 2017-03-16 § 43 
2017/KS0292 107 
E Po1 

Motion av Morgan Hjalmarsson (L): Sälj Borås 
Djurpark! 

Under politisk beredning. 

KF 2017-05-18 § 100 
2017/KS0425 456 
SP Po5 

Motion av Leif Häggblom (SD): En renare stad Under beredning. 
6 svarat på remiss 

KF 2017-08-17 § 137 
2017/KS0515 730 
KU Po2 

Motion av Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gus-
tavsson (KD), Ingela Hallgren (KD), Karl-Gustav 
Drotz (KD) och Else-Marie Lindgren "De som 
behöver mest stöd ska också ha mest stöd" 

Under beredning. 

KF 2018-01-18 § 2 
2018-00089 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Annette Carlson (M), Kerstin Her-
mansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och 
Falco Güldenpfennig (KD): Ökad valfrihet och 
mindre byråkratiskt bistånds-bedömning för 
äldre 

Klar för politisk beredning. 
 

KF 2018-01-18 § 2 
2018-00090 1.1.1.1 
KU Po1 

Motion av Dennis Jernkrook (M) och Birgitta 
Bergman (M) angående automatiserad behand-
ling av ansökningar om ekonomiskt bistånd. 

Under beredning 

KF 2018-02-22 § 17 
2018-00167 1.1.1.1 
K Po1 

Motion av Sara Andersson (S) och Therése 
Björklund (S): Nej till könsdiskriminerande re-
klam på Borås Stads mark 

Under politisk beredning. 

KF 2018-04-12 § 63 
2018-00302 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Ida Legnemark (V) Anita Spjuth (V) 
Anne Rapinoja (V) Pari Mahinpour (V) och Sofia 
Andersson (V): Porrfria miljöer för barn - viktig 
åtgärd mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

Under beredning 

KF 2018-04-12 § 63 
2018-00304 1.1.1.1 
E Po3 

Motion av Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Her-
mansson (C), Ulf Sjösten (M) och Falco Gül-
denpfennig (KD): Stärk skolbiblioteken! 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2019 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2018-05-17 § 86 
2018-00392 1.1.1.1 
S Po1 

Motion av Leif Häggblom (SD), Patrik 
Silfverklinga (SD), Björn Qvarnström (SD) och 
Crister Spets (SD): Stärk demokratin för hörsel-
skadade. 

Under beredning. 
Besvaras under våren 
2010 

KF 2018-06-20 § 104 
2018-00493 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Annette Carlson (M) och Urban Sven-
kvist (M): En socialtjänstgaranti för bättre kon-
takt mellan vårdnadshavare och socialtjänst. 

Under beredning 

KF 2018-08-16 § 130 
2018-00510 1.1.1.1 
SP Po4 

Motion av Tommy Josefsson (V), Anne Rapinoja 
(V) och Ida Legnemark (V): Planera Gässlösa till 
en fossilfri stadsdel 

Under beredning. 

KF 2018-11-22 § 176 
2018-00711 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Tommy Josefsson (V), Ida Legnemark 
(V) och Anne Rapinoja (V: Inrätta ett kommunalt 
klimatråd i Borås. 

Under beredning 

KF 2018-11-22 § 176 
2018-00712 1.1.1.1 
KI Po5 

Motion av Gabriella Andersson (V), Inger Land-
ström (V), Ida Legnemark (V), Anita Spjuth (V) 
och Peter Wiberg (V): Borås Stad ska främja 
goda arbetsvillkor i restaurangbranchen. 

Under beredning 

KF 2018-11-22 § 176 
2018-00713 1.1.1.1 
N Po1 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M), Martin Nils-
son (M) och Annette Carlson (M): Nytt styrdoku-
ment för Borås Stads hållning i frågor gällande 
konkurrens. 

Under beredning 

KF 2018-12-19 § 207 
2018-00900 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Ida Legnemark (V) om anhörigstöd för 
barn under 18 år. 

Under beredning. 

KF 2018-12-19 § 207 
2018-00907 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Leif Häggblom (SD): Ledarskap själv-
klart 

Under politisk beredning 

KF 2018-12-19 § 207 
2018-00911 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Annette Carlson (M) och Magnus Sjö-
dahl (KD): Bättre gatubelysning för ett tryggare 
Borås 

Under beredning 

KF 2019-01-17 § 2 
2019-00094 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion från Annette Carlson (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Niklas Arvidsson (KD) och Hans 
Gustavsson (KD) - Enklare vårdinsatser till äldre 
utan biståndsbedömning. 

Under beredning 

KF 2019-02-21 § 15 
2019-00119 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Jan Nilsson (SD) Hjälp barn i miss-
bruksmiljö! 

Under beredning. 

KF 2019-02-21 § 15 
2019-00220 1.1.1.1 
KU Po3 

Motion av Anders Alftberg (SD) och Andreas 
Exner (SD). Särskilt begåvade elever 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande  
t o m maj månad 2019 avgivna motioner  
Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2019-02-21 § 15 
2019-00228 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Annette Carlson (M), Lars-Gunnar 
Comén (M) och Niklas Arvidsson (KD): Överför 
prövningen av strandskydd från Miljö- och 
konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

Under politisk beredning 

KF 2019-02-21 § 15 
2019-00229 1.1.1.1 
SP Po4 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Ar-
vidsson (KD): Näringslivets förutsättningar är ett 
allmänintresse 

Under beredning 

KF 2019-02-21 § 15 
2019-00230 1.1.1.1 
PF Po1 

Motion av Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko 
(M) och Jolly Bou Rahal (M): Redovisa hela lö-
nen 

Under beredning 

KF 2019-03-21 § 39 
2019-00279 1.1.1.1 
KU Po1 

Motion av Ida Legnemark (V): Höj kvaliteten i 
Borås Stads arbete med jämställdhetsintegre-
ring 

Under beredning 

KF 2019-03-21 § 39 
2019-00280 1.1.1.1 
KU Po3 

Motion av Ida Legnemark (V): Den första jäm-
ställda generationen 

Klar för politisk beredning. 
 

KF 2019-03-21 § 39 
2019-00331 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Niklas Arvidsson (KD) och Annette 
Carlson (M) Borås Stad ska tåla att granskas! 

Under beredning 

KF 2019-04-25 § 66 
2019-00426 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Ida Legnemark (V), Inger Landström 
(V) och Anita Spjuth (V): Motverka människo-
handel och prostitution. 

Under beredning. 

KF 2019-04-25 § 66 
2019-00433 1.1.1.1 
CKS Po2 

Motion av Annette Carlson (M) och Niklas Ar-
vidsson (KD): Kartlägg det hedersrelaterade för-
trycket. 

Beredning pågår. 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00527 1.1.1.1 
M Po4 

Motion av Ida Legnemark (V): Alla boråsare ska 
ha en bostad 

Under beredning 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00528 1.1.1.1 
Ku Po2 

Motion av Ida Legnemark (V): Nollvision för 
hemlösheten i Borås. 

På remiss 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00530 1.1.1.1 
Ku Po2 
 

Motion av Leif Häggblom (SD), Eva Eriksson 
(SD) och Anders Alftberg (SD) Familjecentral i 
Serviceort 

På remiss. 
 

KF 2019-05-23 § 96 
2019-00536 1.1.1.1 
KI Po5 

Motion av Tomas Brandberg (SD) Slopade 
kvantitativa mål för ekologiska livsmedel. 

Under beredning. 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under  
perioden 2019-06-01 - 2019-10-31 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2019-06-19 § 116 
2019-00607 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Ida Legnemark (V): Gratis bussresor 
för fler. 

Under beredning 

KF 2019-06-19 § 116 
2019-00608 1.1.1.1 
CKS Po1 

Motion av Stefan Lindborg (V): Kommunal av-
hopparverksamhet mot organiserad brottslighet. 

 

KF 2019-06-19 § 116 
2109-00609 1.1.1.1 
K Po1 

Motion av Stefan Lindborg (V): Uppmärksamma 
stadens historia i samband med 400-årsfirandet. 

Under beredning 

KF 2019-06-19 § 116 
2019-00618 1.1.1.1 
E Po1 

Motion av Ulrik Nilsson (M) och Annette Carlson 
(M) Ingen skall behöva flytta på grund av ut-
byggnad av VA-nätet 

 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00716 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Ida Legnemark (V): Bygg Borås mot-
ståndskraftigt mot klimatförändringar. 

Under beredning 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00717 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Tommy Josefsson (V), Inger Land-
ström (V), Ida Legnemark (V) och Anne Ra-
pinoja (V: Gör Borås grönare! 

Under beredning 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00718 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Lennart Andreasson (V), Tommy Jo-
sefsson (V) och Anne Rapinoja (V): Ny utred-
ning om kollektivtrafiken i stadskärnan 

 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00719 1.1.1.1 
M Po4 

Motion av Stefan Lindborg (V) och Peter Wiberg 
(V): Inrätta område för stadsodling vid Knalle-
land 

Under beredning 

KF 2019-08-22 § 160 
2019-00724 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Lars-Gunnar Comén (M) Utred beho-
vet av tillgång till klimatanpassade rum inom 
äldrevården 

 

KF2019-09-26 § 190 
2019-00834 1.1.1.1 
KC Po1 C.M 

Motion av Ida Legnemark (V) och Tommy Jo-
sefsson (V): Ta ställning för en säkrare värld 
utan kärnvapen. 

 

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00838 1.1.1.1 
CKS Po1 

En motion för ökad trygghet  i hela Borås av 
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M) 

 

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00839 1.1.1.1 
KU Po2 

Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund 
(KD), Hans Gustavsson (KD), Else-Marie Lind-
gren (KD) och Magnus Sjödahl (KD) Värna äl-
dres självbestämmande 

Under beredning. 

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00840 1.1.1.1 
SP Po5 

Motion av Annette Carlson (M) Boråsavtalet - ett 
lokalt Parisavtal för klimatet 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande under  
perioden 2019-06-01 - 2019-10-31 avgivna motioner  

Inkom 
Diarienummer  

Motion  Behandling  

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00841 1.1.1.1 
KU Po3 

Motion av Andreas Exner (SD) och Anders 
Alftberg (SD) Stärk det finska språkets ställning i 
Borås 

På remiss 

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00842 1.1.1.1 
KU Po3 

Motion av Anders Alftberg (SD) Utöka antal tim-
mar i förskoleklass 

På remiss 

KF 2019-09-26 § 190 
2019-00843 1.1.1.1 
CKS Po1 

Motion av Andreas Exner (SD) Björn Qvarström 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Leif Häggblom 
(SD): Ingen olycka framme 

 

KF 2019-10-17 §  
2019-00900 1.1.1.1 
E Po5 

Motion av Andreas Exner (SD), Björn Qvarström 
(SD) och Kristian Silbvers (SD) Borås behöver 
bilen! 

 

KF 2019-10-17 §  
2019-00902 1.1.1.1 
SP Po4 

Motion av Anna-Clara Stenström (M); Magnus 
Sjödahl (KD) och Gunilla Christoffersson (KD): 
Det är hög tid att utveckla centrummiljön i San-
dared och Sjömarken. För ökad trygghet och 
trivsel 

Under beredning 
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Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande t 
o m oktober 2019 avgivna interpellationer  

 

Inkom  
Diarienummer   

Interpellation   Behandling   

KF 2016-09-29 § 235  
2016/KS0653 732  
KU Po3  

Interpellation av Annette Carlson (M) till 
kommunalråd Malin Carlsson om LOV i Borås  

Klar för politisk beredning.  

KF 2017-04-27 § 65  
2017/KS0384 269  
M Po2  

Interpellation från Falco Güldenpfennig (KD) - 
Vad händer med Bockabyn Tom Andersson 
(MP)?  

Under beredning.  

KF 2018-02-22 § 18  
2018-00125 1.1.1.1  
SP Po2   

Interpellation av Nils-Åke Björklund (M) till 
kommunalrådet Tom Andersson (MP) om 
trafikflödena till Viareds Industriområde  

Under beredning.  

KF 2019-06-19 § 117  
2019-000617 1.1.1.1  
SP Po4   

Interpellation av Andreas Exner (SD) till  
kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) Hur vill 
Mitt-S bygga Borås  

Under beredning  

KF 2019-08-22§ 161  
2019-00722 1.1.1.1  
KI Po5  

Interpellation av Tomas Brandberg (SD) till 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP): Är 
prestige och siffermål viktigare än minskade 
utsläpp för de styrande i Borås?  

Under beredning  

KF 2019-10-17 §   
2019-00903 1.1.1.1  
SP Po5  

Interpellation av Martin Nilsson (M) till 
kommunalråd Tom Andersson (MP) - Fossilfria 
persontransporter  

Under beredning  
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Revisionsrapport - Granskning av samverkan och 

förebyggande arbete kring barn och unga 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Upprättat svar godkänns och översänds till Stadsrevisionen.        

 

 

 

 

Datum 

2019-11-05 Ulf Olsson  
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Datum 

2019-10-30 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00108 1.2.3.3 

  

 

Revisionsrapport - Granskning av samverkan och 

förebyggande arbete kring barn och unga 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat svar godkänns och översänds till Stadsrevisionen.        

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens bedömning att det har saknats 

styrning och samordning när det gäller det förbyggande arbetet för barn och 

unga. Kommunstyrelsen anser också att analys och utvärdering av resultat 

behöver utvecklas.  

Den 2 september 2019 fastställde Kommunstyrelsen det strategiska 

inriktningsdokument och den politiska handlingsplanen för Socialt hållbart 

Borås- vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. Återkoppling av arbetet 

kommer att ske till Kommunstyrelsen i mars och september 2020.    

Kommunchefen har upprättat ett strategiskt inriktningsdokument med bifogad 

handlingsplan för Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och 

unga för perioden 2019 - 2021. Handlingsplanen är i första hand inriktad på 

tidiga insatser för barn och unga och fördjupade analyser av livsvillkoren i 

Borås Stad. Handlingsplanen består av två delar, en politisk del som förutsätter 

politisk behandling och en verkställighetsdel som inte kräver politisk 

behandling utan hanteras i förvaltningsorganisationen. 

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen i Borås stad har genomfört en granskning av samverkan och 

förebyggande arbete kring barn och unga. Syftet med granskningen har varit att 

bedöma om berörda nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete 

kring barn och unga i åldern 0–20 år är ändamålsenligt. Granskningen visar att 

Borås Stads arbete inom området inte fullt ut är ändamålsenligt.  

 

Följande nämnder är berörda av granskningen: Kommunstyrelsen, 

Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

Förskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden Sociala 

omsorgsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden. 

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är den 

sammantagna bedömningen; 
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¤ Kommunstyrelsen har inte fullt ut tillsett att styrningen av det förebyggande 

arbetet är samordnat på ett ändamålsenligt sätt 

¤ Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, samt Sociala omsorgsnämnden har i huvudsak 

tillsett att arbetet med samverkan och förebyggande arbete är ändamålsenligt 

även om det finns vissa utvecklingsområden 

¤ Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgs-nämnden har inte 

fullt ut säkerställt ett ändamålsenligt arbete med samverkan och förebyggande 

arbete. 

Under granskningen har följande förbättringsområden identifierats: 

• Kommunstyrelsen behöver stärka sin styrning och samordning av det 

förebyggande arbetet inom området och b.la. arbeta fram en övergripande 

strategisk målbild och klargöra kommungemensamma definitioner av för 

området centrala begrepp 

• Kommunstyrelsen behöver utveckla en övergripande analys och utvärdering 

av resultat och effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga 

• Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver 

säkerställa en ändamålsenlig samverkan och förebyggande arbete inom området 

• Granskade nämnder behöver utveckla sin styrning och uppföljning av 

samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga 

• Granskade nämnder behöver även arbeta mot en ökad samsyn och förståelse 

för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan inom området 

mellan nämnderna. 

Fritids- och folkhälsonämnden instämmer i att genomförandet och 

uppföljningen av pågående samverkan behöver kritiskt granskas och 

systematiseras för att utvecklas ytterligare.  Nämnden arbetar under 

innevarande år med att ta fram långsiktiga, kritiska indikatorer, för att bättre 

kunna mäta effekter av det förebyggande arbetet och samverkan. 

Välfärdsbokslutet står inför en utveckling, då det kommer bli ännu vassare på 

att redovisa skillnader i hälsa och därmed motivera prioriteringar och 

möjliggöra uppföljning. 

Sociala omsorgsnämnden  skriver att de utvecklar sin styrning och 

uppföljning av samverkan och förebyggande arbetet kring barn och unga. 

Nämnden anser att man även behöver arbeta mot en ökad samsyn och 

förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan mellan 

nämnderna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beskriver att sedan revisionsrapporten 

gjordes har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen tillsammans med 

Grundskoleförvaltningen påbörjat en implementering av en framtagen rutin 

kring samverkan gällande barn och unga i riskzonen. Rutinen ska öka 

kunskapen om varandras verksamhet och det gemensamma ansvaret, vilket 

förväntas förbättra samsyn och undanröja hinder i samverkan. Kopplat till 
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rutinen finns även en samverkansprocess framtagen som kortfattade ger en bild 

av olika steg i samverkan mellan Individ- och familjeomsorgen och 

Grundskolan. Det saknas analys av resultaten av det förebyggande arbetet kring 

barn och unga. 

Förskolenämnden gör bedömningen att nämnden i huvudsak har tillsett att 

det finns en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avseende det 

förebyggande arbetet. 

Både socialtjänstlagen och Skollagen föreskriver att verksamheter har en 

särskild skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar 

att fara illa. 

Grundskolenämnden skriver att Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

och Grundskoleförvaltningen har identifierat och tagit fram följande 

förbättringsområden för att kunna stötta barn och unga: 

•Kommunikation - förbättrad samverkan mellan berörda parter. 

•Helhetssyn - över barnets situation vilket gynnar familjerna när skola och IFO 

samverkar. 

Samverkan ska ske både på organisatorisk nivå och i enskilda ärenden, både när 

det gäller ansökningar från vårdnadshavare och vid anmälningar.  

Vakanser inom elevhälsan har inneburit svårigheter. I nuläget kvarstår vakanser 

främst avseende specialpedagoger och skolpsykologer. Grundskolenänden har 

tillämpat en särskild ekonomisk tilldelning till de skolenheter som saknar 

specialpedagogisk bemanning via elevhälsan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att de har ett 

välfungerande systematiskt kvalitetsarbete, vilket inkluderar alla organisatoriska 

nivåer i förvaltningen. Den senaste kvalitetsrapporten visar att elevhälsoarbetet, 

med fokus på det förebyggande och främjande arbetet, är ett identifierat 

utvecklingsområde. På sikt kommer det systematiska kvalitetsarbetet att 

utvecklas så att även det förvaltningsöverskridande arbetet kring barn och unga 

följs upp och analyseras. Uppföljningen kan med fördel inkludera viktiga 

samverkansintressenter, vilket kommer att ses över. För att styrningen och 

uppföljningen av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga ska 

fungera optimalt, krävs ett helhetstänk inom kommunen och ett samlat grepp 

kring styrning och ledning i dessa frågor. I revisionsrapporten lyfts att 

”Kommunstyrelsen inte fullt ut tillsett att styrningen av det förebyggande 

arbetet är samordnat på ändamålsenligt sätt”. Stadens nya uppdrag gällande 

”Social hållbarhet” är ett steg i rätt riktning då det kan skapa de förutsättningar 

som behövs för att förbättra arbetet inom detta område. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens bedömning att det har saknats 

styrning och samordning när det gäller det förbyggande arbetet för barn och 

unga. Kommunstyrelsen anser också att analys och utvärdering av resultat 

behöver utvecklas. 
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Den 2 september 2019 fastställde Kommunstyrelsen det strategiska 

inriktningsdokument och den politiska handlingsplanen för Socialt hållbart 

Borås- vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. Återkoppling av arbetet 

kommer att ske till Kommunstyrelsen i mars och september 2020.    

Kommunchefen har upprättat ett strategiskt inriktningsdokument med bifogad 

handlingsplan för Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och 

unga för perioden 2019 - 2021. Handlingsplanen är i första hand inriktad på 

tidiga insatser för barn och unga och fördjupade analyser av livsvillkoren i 

Borås Stad. Handlingsplanen består av två delar, en politisk del som förutsätter 

politisk behandling och en verkställighetsdel som inte kräver politisk 

behandling utan hanteras i förvaltningsorganisationen. 

I den politiska handlingsplanen framgår att mål ska formuleras för det 

förebyggande arbetet med barn och unga men också att  utveckla samverkan 

mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen avseende arbetet med barn 

och unga i Borås stad. 

Kommunchefen har tillsatt en förvaltningsövergripande styrgrupp. I 

styrgruppen ingår bl.a. förvaltningscheferna för Förskole-, Grundskole-, 

Gymnasie- och vuxenutbildning-, Individ- och familjeomsorgs-, Fritids- och 

folkhälso-, Arbetslivs-, Sociala omsorgs- och Kulturförvaltningen tillsammans 

med kvalitetschef, chefen för centrum för kunskap och säkerhet och 

kommunikationschef på Stadsledningskansliet. Kommunchefen har gett 

förvaltningschefen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag 

att leda arbetet. 

Kommunstyrelsen kommer nogsamt att följa detta arbete. 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, Revisionsrapport - Granskning av samverkan och förebyggande 

arbete kring barn och unga, 2019-10-30  

2. Revisionsrapport - Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring 

barn och unga, 2019-01-22   

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen  

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 
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Sammanfattning 

På uppdrag av uppdrag av Stadsrevisionen i Borås stad har EY genomfört en granskning av samverkan 

och förebyggande arbete kring barn och unga. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

berörda nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i åldern 0–20 

år är ändamålsenligt. Granskningen har avsett fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, grund-

skolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt 

sociala omsorgsnämnden. 

 

Nämndernas arbete med barn och unga styrs av kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget, av 

uppdrag som kommer löpande från kommunfullmäktige samt genom program med tillhörande hand-

lingsplaner. Styrningen av det förebyggande arbetet upplevs av berörda nämnder som otydlig, främst 

mot bakgrund av antalet uppdrag och aktiviteter samt bristen på samordning av dessa. I staden anses 

det vidare saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet samt samverkan 

kring detta. Det saknas kommungemensamma dokumenterade definitioner av begreppen förebyggande 

arbete och barn och unga som far illa respektive riskerar att fara illa. Detta upplevs försvåra nämndernas 

styrning. Granskningen visar att styrning, samsyn och förståelse för varandras uppdrag är utvecklings-

områden i det förebyggande arbetet. 

 

Granskade nämnder har i huvudsak tillsett att det finns en ändamålsenlig organisation och ansvarsför-

delning avseende det förebyggande arbetet kring barn och unga, med undantag för grundskolenämnden 

som inte fullt ut har tillsett en ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan.  

 

Granskade nämnder genomför en rad olika aktiviteter som kan kopplas till förebyggande arbete. Den 

uppföljning som görs av nämnder och kommunstyrelse innehåller dock inte någon utvecklad analys, 

utvärdering av resultat eller effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga. 

 

Samverkan pågår i organiserade former samt mellan enskilda nämnder. Vissa hinder upplevs finnas i 

samverkan, framförallt mellan grundskolenämnd och individ- och familjeomsorgsnämnd. Granskningen 

visar vidare att nuvarande samverkansstrukturer kring förebyggande arbete avseende barn och unga 

inte alltid efterlevs. Det pågår ett arbete med att utveckla samverkan mellan nämnderna. Granskade 

nämnder bedöms i huvudsak ha tillsett en tillfredsställande samverkan, med undantag för samverkan 

mellan grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden som bedöms som inte fullt ut till-

fredsställande. 

 

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammantagna bedömning att:  

 kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att styrningen av det förebyggande arbetet är samordnad 

på ett ändamålsenligt sätt 

 att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

samt sociala omsorgsnämnden i huvudsak har tillsett att arbetet med samverkan och förebyg-

gande arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden 

 att grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden inte fullt ut säkerställt ett ända-

målsenligt arbete med samverkan och förebyggande arbete. Vi ser positivt på det arbete som 

pågår med att utveckla samverkan.  

 

Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden. Vi rekommenderar: 

 kommunstyrelsen att stärka sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet 

 granskade nämnder att utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande 

arbete 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Stadsrevisionen har beslutat att granska samverkan och förbyggande arbete kring barn och unga som 

far eller riskerar att fara illa. Bakgrunden till granskningen beskrivs i bilaga 1.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styrdokument, 

bedöma om berörda nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i 

åldern 0–20 år är ändamålsenligt. Granskningen inriktas på de av uppdragsgivaren beslutade revisions-

frågorna: 

 Har Borås Stads arbete inom området en tydlig och ändamålsenlig organisation, styrning, 

ansvarsfördelning och samsyn? 

 Finns det ändamålsenliga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner som regelbundet 

följs upp och revideras kopplat till området? 

 Vilka insatser och aktiviteter genomför Borås Stad inom området och är dessa tillräckliga? 

 Finns tillräckliga resurser för arbetet? 

 Finns en tillfredsställande samverkan mellan interna aktörer såsom socialtjänst, skola, förskola, 

funktionshindersverksamhet och fritidsverksamhet? 

 Hur säkerställs att Borås Stads arbete inom området även innefattar privata aktörer (exempelvis 

fristående skolor/förskolor)? 

 Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till kommunstyrelsen 

rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slut-

satser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:  

 Kommunallag (2017:725) 

 Socialtjänstlag (2001:453) 

 Skollag (2010:800) 

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  

 Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och vägledning inom området 

 Borås Stads budget 2018 och andra mål och riktlinjer inom området 

 Reglementen 

Revisionskriterierna beskrivs i bilaga 2. 

 

1.4. Avgränsning och ansvariga nämnder 

Granskningen avser fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala omsorgsnämnden. 

Granskningen omfattar Borås stads interna arbete inom området och inte hur samverkan och förebyg-

gande arbete bedrivs med externa aktörer så som exempelvis Polisen och Västra Götalandsregionen. 

Vidare avgränsas granskningen i enlighet med ställda revisionsfrågor. Granskningen har avgränsats till 

intervjuer med företrädare för Borås stads verksamheter och till granskning av stadens dokumentation.  
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1.5. Begreppsförklaring 

Förebyggande arbete och barn som far illa är centrala begrepp i granskningen. Dessa förklaras i 
bilaga 3.  

1.6. Metod och genomförande 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, protokollgranskning och intervjuer. Dokument- 

och intervjuförteckning återfinns i bilaga 4. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska 

rapporten. 

Granskningen har genomförts av EY på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås stad. I genomförandet har 

följande projektorganisation tillämpats: Helena Lind (granskningsledare), Lydia Andersson (granskare) 

samt Maria Carlsrud Felander (specialist). Rapporten har även kvalitetssäkrats internt inom EY. 
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2. Organisation och styrning av det förebyggande arbetet kring 
barn och unga 

I detta kapitel redogörs för om Borås stad har en ändamålsenlig organisation, styrning och ansvarsför-
delning inom området. Vidare beskrivs övergripande vilket arbete som bedrivs av granskade nämnder 
inom området.  

2.1. Organisation  

I Borås stad är kommunfullmäktige högsta beslutande organ och beslutar om mål och riktlinjer för verk-

samheten. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsens 

reglemente1 anger att styrelsen ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens ange-

lägenheter samt har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska leda kommunens verk-

samhet genom att utöva en samordnad styrning och ta fram styrdokument för kommunen. 

 

Sedan 1 januari 2017 har Borås stad en ny organisation. Omorganisationen innebar att stadens tre 

stadsdelsnämnder avvecklades och fyra nya facknämnder tillkom; förskolenämnden, grundskolenämn-

den, individ- och familjeomsorgsnämnden samt vård- och äldrenämnden. Omorganisationen innebar att 

vissa nämnder och förvaltningar fick ta över uppgifter som tidigare legat inom stadsdelsnämnderna. 

Borås stad är idag organiserad i 19 nämnder och 16 förvaltningar.  

2.2. Styrning av arbetet kring barn och unga 

Nämndernas arbete med barn och unga styrs av kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget. Arbetet 

styrs även av uppdrag från kommunfullmäktige som ges löpande till nämnderna. Därtill finns ett antal 

program med tillhörande handlingsplaner. Vi utvecklar detta i kommande avsnitt.  

 

 
Bild 1: Styrning av arbetet kring barn och unga i Borås stad. Källa: EY 

 

Inledningsvis kan nämnas att det i granskade stadsövergripande styrdokument inte återfinns någon 

gemensam beskrivning av vad förebyggande arbete kring barn och unga innebär eller vad det ska 

                                                
1 Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderat 2016-03-17, 2016-11-23 och 2018-03-23. 

Nämndernas 
arbete kring 

barn och 
unga

Mål och uppdrag 
i KF:s budget

Program och 
handlingsplaner

Övriga uppdrag 
från KF
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uppnå. Det finns inom staden ingen gemensam definition av begreppet barn som far illa respektive 

riskerar att fara illa i mål eller dokument2. 

 

I intervjuer framkommer att styrningen av det förebyggande arbetet kring barn och unga upplevs som 

otydlig. Otydligheten anses främst bero på antalet uppdrag och aktiviteter som ges i budget, i handlings-

planer kopplade till program samt löpande under året. Mängden uppdrag som ges till vissa nämnder 

uppges tvinga förvaltningarna att prioritera bland uppdragen.  

 

Intervjuade upplever även att det saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande 

arbetet. De uppdrag som ges till nämnderna löpande över året beskrivs sakna styrning och kvalitets-

säkring och finns enligt uppgift i flera fall redan bland tidigare givna uppdrag från kommunfullmäktige. 

2.2.1. Mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget 

Målstyrningen i Borås stad utgår från Vision Borås 2025 och mäts och följs upp utifrån uppdrag och 

indikatorer.  

 

I visionen finns sju strategiska målområden som fungerar som övergripande mål för staden. Utifrån 

dessa har kommunfullmäktige beslutat om indikatorer med målvärden samt uppdrag till stadens nämn-

der. Nämnderna ska bryta ned kommunfullmäktiges indikatorer i målsatta indikatorer och uppdrag och 

anta en budgethandling. På förvaltnings- respektive enhetsnivå ska nämndens indikatorer brytas ned 

till målsatta indikatorer och aktiviteter.  

 

Dokumentstudier visar att nämnderna har beslutat om budget och att förvaltningarna har upprättat verk-

samhetsplaner som beskriver hur de ska nå målen och utföra uppdragen.  

 

Ett av visionens sju strategiska målområden har tydlig koppling till samverkan och förebyggande arbete 

kring barn och unga:  

 

 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga – syftar till att skapa bra förutsättningar för barn och 

unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

 

I budget 2018 finns åtta indikatorer kopplade till målet. Två av åtta indikatorer bedöms ha koppling till 

granskat område (illustreras nedan i tabell 1).  

 

ANSVARIG NÄMND GRN3 GVUN4 

KOMMUNFULLMÄKTIGES 

INDIKATORER 

Andel elever som känner 

sig trygga i grundskolan, 

åk 4–9. 

Andel elever som känner 

sig trygga i gymnasie-

skolan. 

Tabell 1: Indikatorer till målet att ta gemensamt ansvar för barn och unga. Källa: budget 2018 

 

                                                
2 Individ- och familjeomsorgens förvaltningschef uppger att begreppen är definierade i lagstiftning och föreskrifter 
från Socialstyrelsen.  
3 Grundskolenämnden 
4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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I Borås stads budget för 2018 beskrivs att den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar.5 I stadens års-

redovisning för 2017 anges att gruppen barn och unga i befolkningen i staden ökar med 20 procent fram 

till år 2026.6  

 

Kommunfullmäktige anger i 2018 års budget att förskolenämnden, grundskolenämnden samt individ- 

och familjeomsorgsnämnden ytterligare ska stärka samverkan kring insatser för barn och unga.7 Enligt 

uppgift utgör detta varken ett mål eller uppdrag, utan en viljeinriktning.8  

 

Kommunfullmäktige har i 2018 års budget gett grundskolenämnden i uppdrag att utreda former för 

närmare samverkan mellan skola/fritidshem och föreningsliv. Vidare har grundskolenämnden, tillsam-

mans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fått i uppdrag att ta fram ett förebyggande styr-

dokument mot psykisk ohälsa. 

 

Kommunfullmäktige har även riktat ett antal generella samarbetsuppdrag till nämnderna. Enligt budget 

2018 innebär det att utsedd nämnd har befogenhet att sammankalla berörda nämnder. Vidare innebär 

det ett ansvar för att uppdraget kommer igång, att formulera mål för arbetet samt ansvar för uppföljning, 

utvärdering och redovisning. Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett samarbetsuppdrag avseende 

barn och unga. Likaså har fritids- och folkhälsonämnden ett samarbetsuppdrag avseende lokalt infly-

tande. 

 

I vår genomgång av kommunfullmäktiges budgetdokument kan konstateras att utöver vad som beteck-

nas som ”nya uppdrag” till nämnderna även finns andra skrivningar av uppdragsliknande karaktär. 

Dessa återfinns inte i nämndernas verksamhetsplaner. 

2.2.2. Program och handlingsplaner 

Kommunfullmäktige har antagit fyra program som är kopplade till arbetet med barn och unga. I program-

men anges ”verksamheter och metoder i riktning mot målen”. Kopplat till varje program finns en hand-

lingsplan9. 

 

 Barn- och ungdomspolitiskt program gäller hela staden inklusive bolag. Programmet anger 

stadens inriktning för att främja barn och ungas välfärd, utbildning, försörjning, hälsa och trygg-

het, kultur och fritid samt delaktighet och inflytande. Programmet antogs av kommunfullmäktige 

i januari 2016 och gäller till och med 2019. 

 

Kommunstyrelsen antog i januari 2016 en handlingsplan för perioden 2016–2017. Handlings-

planen innehåller sex aktiviteter fördelade på facknämnder och tidigare stadsdelsnämnder. 

Kommunstyrelsen ansvarar enligt programmet för att löpande revidera handlingsplanen och för 

att senast 2019 föreslå fullmäktige ett reviderat program.  

 

 Program för föräldraskapsstöd med tillhörande handlingsplan gäller för grundskolenämnden, 

förskolenämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, fritids- och folkhälsonämnden, sociala 

                                                
5 Borås stads budget 2018, s. 5 
6 Borås stads årsredovisning, s. 73 
7 Även vård- och äldrenämnden. 
8 Enligt uppgift från stadsledningskansliet kommer de viljeinriktningar som anges i kommunfullmäktiges budget 
2018 troligen att följas upp i muntlig dialog mellan kommunstyrelsen och berörda nämnder. 
9 Dokumentstudier visar att handlingsplanernas utformning skiljer sig åt. I vissa handlingsplaner återfinns 
aktiviteter, i andra prioriterade områden, utvecklingsområden respektive uppföljningsområden.  
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omsorgsnämnden, arbetslivsnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden samt tidigare utbild-

ningsnämnd. Programmet anger att staden ska erbjuda ett generellt och sammanhållet stöd till 

föräldrar med barn i åldern 0–17 år. Stödet ska erbjudas genom mötesplatser såsom öppna 

förskolor, kurser och individuell rådgivning. Programmet har fastställts av kommunfullmäktige. 

Datum för fastställande framgår ej. 

 

Majoriteten av aktiviteterna i handlingsplanen för 2018 är riktade till fritids- och folkhälsoförvalt-

ningen. Några är även riktade till individ- och familjeomsorgsförvaltningen och grundskoleför-

valtningen (elevhälsan). Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för revidering och årlig uppfölj-

ning av program och handlingsplan.  

 

 Drogpolitiskt program med tillhörande handlingsplan gäller hela staden inklusive bolag. 

Programmet anger tre mål som utgår ifrån de nationella målen på området10 varav ett är speci-

fikt inriktat på barn och unga. Programmet antogs av kommunfullmäktige i december 2016. 

 

I handlingsplan för 2018 återfinns utvecklings- respektive uppföljningsområden. Majoriteten är 

riktade till fritids- och folkhälsoförvaltningen, grundskoleförvaltningen, gymnasie- och vuxen-

utbildningsförvaltningen samt individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Fritids- och folkhälso-

nämnden ansvarar för revidering och årlig uppföljning av program och handlingsplan.  

 

 Program för ett tillgängligt samhälle med tillhörande handlingsplan gäller hela staden inklusive 

stadens bolag. Programmet anger att staden ska säkerställa att personer med funktionsned-

sättning får samma möjligheter som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldig-

heter. Programmet antogs av kommunfullmäktige i december 2016. 

 

Tillhörande handlingsplan reviderades i augusti 2018 och innehåller prioriterade områden 

riktade till bland annat grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt 

sociala omsorgsnämnden. Sociala omsorgsnämnden ansvarar för revidering och årlig uppfölj-

ning.  

  

Kommunfullmäktige har även antagit strategier som ska bidra till uppfyllelsen av stadens strategiska 

målområden. Kommunfullmäktige antog i februari 2016 en reviderad strategi för Bildningsstaden Borås. 

Dokumentet gäller för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden. I strategin finns identifierade utvecklingsområden som förvaltningar och enheter ska ta hän-

syn till i sina respektive verksamhetsplaner. Bland identifierade utvecklingsområden kan nämnas barn- 

och elevhälsoarbete samt systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Vi noterar att inget av granskade stadsövergripande program eller handlingsplaner är riktade till privata 

aktörer. 

2.2.3. Övriga uppdrag från kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar, utöver uppdragen i budget, även om andra uppdrag till nämnderna utifrån 

exempelvis motioner. Bland dessa återfinns uppdrag som rör arbete med barn och unga. Av dokument-

studier framgår att uppdrag kopplade till området barn och unga har riktats till nämnderna under såväl 

                                                
10 I skrivelsen En samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) redogör 
regeringen för de sex nationella mål som finns för ANDT-politiken.  
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2017 som 2018. Utifrån en översiktlig granskning kan i dessa uppdrag inte ses någon tydlig koppling till 

gemensamt definierade målgrupper eller till begreppet barn och unga som far illa/riskerar att fara illa.  

2.3. Ansvarsfördelning samt förebyggande insatser11  

2.3.1. Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens reglemente12 anger att nämnden bland annat ansvarar för kommunens 

övergripande folkhälsoarbete.   

2.3.1.1 Förebyggande arbete 

Nämndens förebyggande arbete kring barn och unga bedrivs av verksamhet Mötesplatser/Lokalt infly-

tande/Förebyggande arbete, Föreningsverksamhet samt verksamhet Folkhälsoarbete13. Arbetet bedrivs 

utifrån en årlig förvaltningsgemensam verksamhetsplan som gäller för samtliga verksamheter och 

enheter. Enligt intervju med förvaltningschef är ansvarsfördelningen tydlig avseende det förebyggande 

arbetet kring barn och unga.  

 

Förvaltningen uppges bedriva ett omfattande förebyggande arbete genom att tillhandahålla idrottsan-

läggningar och naturområden för fysisk aktivitet. Arbete pågår för att säkerställa tillgängligheten till samt-

liga anläggningar och naturområden.  

 

Ett förebyggande arbete bedrivs även genom öppen ungdomsverksamhet. Av nämndens antagna pro-

gram för den öppna ungdomsverksamheten framgår att verksamheten ska vara tillgänglig för alla och 

ska främja en jämlik hälsa hos unga, med fokus på åldrarna 10–18 år. Inom den öppna ungdomsverk-

samheten bedrivs ett drogförebyggande respektive våldsförebyggande arbete. Arbetet sker genom att 

enheter i staden utbildas i att stoppa och ingripa mot lindrigt våld, främja trygghet och utmana negativa 

normer. Förvaltningen ger även utbildning till personal i staden kring första hjälpen vid psykisk ohälsa.  

 

Enligt uppgift pågår ett arbete med att ta fram rutiner avseende polisanmälan och orosanmälan till 

socialtjänsten. De förväntas vara framtagna till våren 2019.  

 

Av intervju med förvaltningschef framgår att verksamhetens resurser i dagsläget anses vara tillräckliga 

utifrån verksamhetens uppdrag. Däremot framhålls att stadens gemensamma resurser generellt kan 

användas bättre genom mer samarbete och genom att etablera en större samsyn kring mål och arbets-

sätt. Detta förutsätter enligt förvaltningschef en tydligare styrning och strategisk inriktning på stadsöver-

gripande nivå. I nämndens delårsrapport 2018 framkommer att fritidsgårdsverksamheten genomgår 

stora förändringar avseende organisation, lokaler och personal.  

                                                
11 I detta avsnitt beskrivs ansvarsfördelningen mellan de nämnder som omfattas av granskningen samt i 
övergripande drag vilket förebyggande arbete kring barn och unga som bedrivs av respektive nämnd. Det 
förebyggande arbete som sker i samverkan återfinns i kapitel 3. 
12 Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-20, senast reviderat 2018-09-20. 
13 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5. 
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2.3.2. Förskolenämnden  

Förskolenämndens reglemente14 anger att nämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal för-

skola och kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfatt-

ningar.  

2.3.2.1 Förebyggande arbete 

Det förebyggande arbetet kring barn och unga bedrivs främst av barnhälsan (genom familjecentraler 

och öppna förskolor) samt på förskolorna15. Verksamheten kvalitet och utveckling bistår i uppföljning 

och utvärdering samt utvecklingsarbete. Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för det före-

byggande arbetet. Barnhälsochefen ansvarar för öppen förskola, familjecentraler och barnhälsa. Arbetet 

bedrivs utifrån årliga verksamhetsplaner för samtliga verksamheter och enheter.  

 

Enligt intervju med barnhälsochef är ansvarsfördelningen avseende det förebyggande arbetet tydlig. 

Barnhälsan ansvarar för strategiskt arbete kring främjande, förbyggande och åtgärdande barnhälso-

arbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Inom barnhälsa arbetar specialpedagoger, psykologer 

och enhetschef för familjecentral och öppen förskola. Varje specialpedagog är kopplad till specifika för-

skolor för att säkerställa kvalitet och kontinuitet. Barnhälsans uppdrag är tydliggjort genom en rutin för 

barnhälsans arbete som beskriver arbetsgång och olika relevanta mötesformer. I rutinen ingår en check-

lista för samtal om behov av stöd i förskolan. Checklistan används i dialog mellan förskolechef och 

pedagoger i ett arbetslag. Checklistan används sedan i samtal mellan förskolechef och förvaltning 

gällande behoven i förskolan. Det finns även rutiner för orosanmälan, för arbetet för likabehandling samt 

mot diskriminering och kränkande behandling samt vid misstanke om sexuella eller andra övergrepp.  

 

Barnhälsan arbetar förebyggande genom att erbjuda utbildningar för pedagoger i förskolorna kring hur 

olika behov hos barn kan förebyggas och bemötas. Vidare genomför barnhälsan orienteringsmöten där 

förskolechef och specialpedagog diskuterar och planerar insatser på organisations-, grupp- och individ-

nivå. Inför beslut om insatser till ett enskilt barn hålls ett barnhälsomöte för att diskutera insatserna med 

förskolechef, vårdnadshavare och barnhälsan samt eventuellt barnets pedagog.  

 

Förvaltningens förebyggande arbete uppges även ske genom öppna förskolan som erbjuder utbild-

ningar med rådgivning för föräldrar. Det bedrivs även uppsökande arbete genom en mobil öppen för-

skola som åker till områden där det saknas öppna förskolor. 

 

Intervjuad barnhälsochef framhåller att förvaltningen är relativt ny. Denne beskriver vidare att sam-

arbetet mellan barnhälsa och verksamheten för kvalitet och utveckling är under utveckling avseende 

samordning av insatser till förskolorna, projekt kring uppsökande verksamhet och systematiskt kvalitets-

arbete. Barnhälsochef uppger att förvaltningen prioriterar mellan olika uppdrag kopplat till det förebyg-

gande arbetet till följd av en begränsad budget.  

2.3.3. Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens reglemente16 anger att nämnden ansvarar för de uppgifter avseende kommunal 

förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen 

enligt skollagen och andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan.  

                                                
14 Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-17, reviderat 2016-11-23. 
15 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5. 
16 Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-17. 



 
 
 

11 

2.3.3.1 Förebyggande arbete 

Nämndens förebyggande arbete kring barn och unga bedrivs främst av elevhälsan17 som är bemannad 

med skolkuratorer, skolsköterska, skolpsykolog och specialpedagoger. Därtill uppges det förebyggande 

arbetet även bedrivas ute i skolorna. Arbetet bedrivs utifrån en verksamhetsplan som varje skola årligen 

tar fram. Verksamheten kvalitet och utveckling bistår i uppföljning, utvärdering samt utveckling. Chef för 

elevhälsa har det övergripande ansvaret för det förebyggande arbetet. Enligt intervju med förvaltnings-

chef är elevhälsans ansvar för det förebyggande arbetet tydligt.   

 

Det förebyggande arbetet styrs av planer och rutiner. Det finns exempelvis en förvaltningsgemensam 

rutin för frånvarohantering och program för att förebygga psykisk ohälsa. Samtliga rektorer ansvarar för 

att årligen ta fram en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Därtill har vissa 

skolor likabehandlingsplaner.  

 

Elevhälsan genomför olika förebyggande insatser som exempelvis enskilda samtal med elever, tema-

dagar/temaveckor kring hälsa och kartläggningar av behov hos eleverna. På skolorna bedrivs förebyg-

gande arbete genom bland annat pedagogiska luncher, rastvärdar, utvecklingssamtal och kamrat-

stödjare. Under 2018 har en satsning på studiecoacher genomförts. Vidare har en särskild undervis-

ningsgrupp för elever med svår social problematik startats upp. Skolorna arbetar även drogförebyg-

gande.  

 

Vid intervju med förvaltningschef framgår att förvaltningen tvingas prioritera mellan olika uppdrag dels 

till följd av en begränsad budget, dels till följd av antalet uppdrag som ges till nämnden.  

 

Vidare uppges att verksamheten har svårt att rekrytera framförallt till elevhälsan. Det uppges få konse-

kvenser för kontinuiteten i det förebyggande arbetet. Förvaltningen har under 2018 omorganiserat elev-

hälsan och förbättrat rutiner för arbetet mot kränkande behandling samt riktat mer fokus mot förebyg-

gande arbete i verksamhetsplanerna. 

 

Skolinspektionen genomförde under 2018 en uppföljande tillsyn av grundskolan där det bland annat 

konstaterades brister i tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola. Skolinspektion-

ens bedömning gjordes delvis mot bakgrund av att det på mer än hälften av skolenheterna saknades 

tillgång till en eller flera av de professioner i elevhälsan som enligt skollagen ska finnas. 

2.3.4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente18 anger att nämnden i enlighet med skollagen 

ansvarar för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymna-

sieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild 

utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom yrkeshögskolan. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden ansvarar även för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom 

elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

                                                
17 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5. 
18 Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderat 2016-11-23. 
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2.3.4.1 Förebyggande arbete 

Nämndens förebyggande arbete bedrivs främst av elevhälsan19. Inom elevhälsan arbetar två skol-

sköterskor, två kuratorer, två specialpedagoger och två studie- och yrkesvägledare.  

 

Det finns ett stort antal planer och rutiner för det förebyggande arbetet kring barn och unga såsom 

elevhälsoplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsplan samt rutiner för 

frånvarouppföljning och utredning om bristande närvaro. Vidare har förvaltningen tagit fram en hand-

lingsplan för drogaktivitet, ett program för att förebygga psykisk ohälsa samt en utvecklingsplan avse-

ende Bildningsstaden Borås. Det finns även en mall för hälsobesök som innehåller frågor om t.ex. trygg-

het och trivsel i skola och hemma, psykiskt mående och mobbing. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar förebyggande dels genom elevhälsan med kart-

läggning, samtal och stöd, dels genom sitt systematiska kvalitetsarbete där elevhälsa är ett identifierat 

utvecklingsområde. Förvaltningschefen anser att förvaltningens kvalitetsarbete är välfungerande och 

bidrar till en ändamålsenlig kartläggning av behov och riskområden. Vidare uppges ett aktivt drogföre-

byggande arbete bedrivas inom ramen för gymnasiechefernas arbete. 

 

Vid intervju med förvaltningschef uppges att resurserna för det förebyggande arbetet i huvudsak är till-

räckliga utifrån förvaltningens uppdrag. Elevhälsan har nyligen fått ytterligare resurser. Förvaltnings-

chefen framhåller att verksamheten är duktig på att tidigt upptäcka elever i riskzonen. Exempelvis iden-

tifieras riskgrupper i förvaltningens program för att förebygga psykisk ohälsa. Däremot lyfter förvaltnings-

chefen att förvaltningen behöver lägga mer fokus på att arbeta med främjade insatser istället för reaktiva 

insatser, något som även lyfts i förvaltningens senaste kvalitetsrapport. 

2.3.1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämndens reglemente20 anger att nämnden ansvarar för att fullgöra 

kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd vad avser individ- 

och familjeomsorg.  

2.3.1.1 Förebyggande arbete 

Nämndens förebyggande arbetet bedrivs främst inom verksamheten för barn och unga21. Arbetet be-

drivs i huvudsak genom socialrådgivning vid familjecentraler, familjerådgivning, fältverksamhet samt 

stödcentrum. Dialogcentrum erbjuder samtalsgrupper och stödgrupper för barn med olika be-

hov/svårigheter. Det finns också en barngruppsverksamhet som främst vänder sig till barn med separe-

rade föräldrar. Fältverksamheten arbetar uppsökande med kontaktskapande, kartläggning samt föränd-

ringsarbete. Den primära målgruppen för fältverksamhetens arbete är ungdomar i riskzonen 10–16 år 

och arbetet bedrivs utifrån tre områden; utsatthet på nätet, uppsökande arbete i prioriterade bostads-

områden och riktade stödgrupper till ungdomar med sociala problem på skolor och i bostadsområden.  

 

Av nämndens årsredovisning för 2017 framgår att det inom den sociala barn och ungdomsvården ges 

öppenvårdsinsatser som innebär stöd i ett tidigt skede för att minska risken för framtida psykologiska 

svårigheter. 

 

                                                
19 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5. 
20 Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-17. 
21 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.  



13 

Intervjuad förvaltningschef uppger att det pågår ett utvecklingsarbete kring att stärka den sociala barn- 

och ungdomsvården i staden. I januari 2017 antog individ- och familjeomsorgsnämnden ett program för 

stärkt social barn- och ungdomsvård. Utifrån programmet har samtlig personal inom verksamheten barn 

och unga involverats i utvecklingen en femårig handlingsplan. I handlingsplanen ingår aktiviteter för att 

strategiskt och långsiktigt stärka den sociala barn- och ungdomsvården i Borås stad.  

Det finns vissa rutiner för det förebyggande arbetet, exempelvis rutin för uppmärksammande och 

bedömning av våld från närstående. 

Intervjuad förvaltningschef uppger att förvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott för 2018. Enligt 

uppgift har underskottet delvis uppstått kring placeringar av barn och unga 13–20 år på hem för vård 

eller boende (HVB-hem) respektive familjehem.   

2.3.2. Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämndens reglemente22 anger att nämnden utövar ledningen av kommunens verk-

samhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare ska nämnden fullgöra 

kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd vad avser barn och 

unga upp till 18 år och personer med psykiska funktionsnedsättningar inkl. hemsjukvård. 

2.3.2.1 Förebyggande arbete 

Nämndens ansvar för barn och unga utifrån LSS är tydligt enligt intervjuad förvaltningschef. Enligt för-

valtningschef är ansvarsfördelningen mellan de sociala nämnderna utifrån SoL inte lika tydlig avseende 

barn och unga.  

Det förebyggande arbetet bedrivs främst inom LSS-team samt funktionshinderverksamheten23 och är i 

huvudsak begränsat till de barn och unga som har LSS-insatser. Enligt förvaltningschefen pågår arbete 

med att sprida kunskap om funktionsnedsättningar till olika aktörer i staden. Förvaltningen bedriver även 

förebyggande arbete inom ramen för studiecirkelprojektet Schysst kompis. Projektet har resulterat i en 

handbok som används av personal på korttidsverksamhet och i lägergrupper med syfte att stärka del-

tagarnas självkänsla. På så vis ska ges bättre förutsättningar till förbättrad hälsa och minskad risk att 

utsättas för och utsätta andra för hot eller våld. Ytterligare ett projekt har startats under året, Viktig 

Intressant Person (VIP), som också innefattar studiecirklar kring liknande teman.  

Nämnden har under året avslutat en utredning kring behov av mötesplatser för personer med psykisk 

ohälsa, som visade att det finns ett behov av ett aktivitetshus för målgruppen.  

Vid intervju med förvaltningschef framkommer att resurserna är tillräckliga utifrån de uppdrag förvalt-

ningen har idag.  

2.4. Bedömning 

Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för att verksamheten bedrivs i enlighet med de av full-

mäktige beslutade mål och riktlinjer samt gällande föreskrifter. Enligt socialtjänstlagen ska kommunens 

socialnämnd bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn 

22 Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderat 2016-12-21 samt 2018-09-20. 
23 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5. 
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och unga far illa. Skollagen anger att elever inom förskoleklass, grundskola och gymnasieskola ska ha 

tillgång till elevhälsa samt att det årligen ska upprättas en plan mot kränkande behandling. 

 

Granskningen visar att det finns reglementen för samtliga nämnder samt en fastställd organisation. An-

svarsfördelningen upplevs vara tydlig. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen utöva en 

samordnad styrning och samordna kommunens angelägenheter.  

 

I granskningen har framkommit att det saknas en kommungemensam dokumenterad definition av 

begreppet förebyggande arbete. Detta upplevs försvåra nämndernas styrning. I kommungemensamma 

mål och dokument saknas även en gemensam definition av barn som far illa respektive riskerar att fara 

illa. I intervjuer uppges att staden saknar en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbe-

tet.  

 

Granskningen visar dock att det finns mål och uppdrag i budget som kan anses ha koppling till förebyg-

gande arbete kring barn och unga. Därutöver finns stadsövergripande program och handlingsplaner 

som tangerar förebyggande arbete. Nämnderna har löpande under 2018 mottagit uppdrag från fullmäk-

tige kopplat till arbete med barn och unga.  

 

Enligt intervjuade upplevs styrningen av det förebyggande arbetet kring barn och unga som otydlig. 

Otydligheten anses främst bero på antalet uppdrag och aktiviteter som ges i budget, i program med 

tillhörande handlingsplaner samt löpande under året. Mängden uppdrag som ges tvingar förvaltningarna 

att prioritera bland uppdragen. 

 

Granskningen visar att inget av granskade stadsövergripande program eller handlingsplaner är riktade 

till privata aktörer. 

 

I granskningen har framkommit att det inom berörda nämnder har utarbetats rutiner kopplat till det före-

byggande arbetet. Inom flera nämnder pågår arbete med att utveckla rutiner. De berörda nämnderna 

genomför en rad olika aktiviteter som kan kopplas till förebyggande arbete. Enligt intervjuade har majo-

riteten av nämnderna i huvudsak tillräckliga resurser för arbetet. Granskningen visar att elevhälsan inom 

grundskolan har bedömts ha vissa brister vid tillsyn av Skolinspektionen.  

 

Inom flera av nämndernas framtagna program och förebyggande verksamheter för barn och unga finns 

identifierade riskgrupper. Exempelvis finns riskgrupper inom grundskole- och gymnasie- och vuxen-

utbildningens program för psykisk ohälsa samt individ- och familjeomsorgens fältverksamhet.  

 

Vi bedömer utifrån ovanstående att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala omsorgsnämnden i 

huvudsak har tillsett att det finns en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avseende det 

förebyggande arbetet.  

 

Utifrån vad som framkommit i granskningen bedömer vi att grundskolenämnden inte fullt ut har tillsett 

en ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan. Vi noterar dock att nämnden har vidtagit vissa 

åtgärder. 

 

Mot bakgrund av det granskningen visar angående nämndövergripande mål och uppdrag kopplat till det 

förebyggande arbetet finner vi att styrningen av det förebyggande arbetet har vissa utvecklingsområden. 

Vi bedömer därmed att kommunstyrelsen, utifrån sitt ansvar, inte fullt ut har tillsett att styrningen av det 

förebyggande arbetet är samordnad på ett ändamålsenligt sätt.  
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3. Samverkan kring barn och unga 

I detta kapitel redogörs för om Borås stads arbete inom området präglas av en samsyn samt om det 
finns en tillfredsställande samverkan mellan interna aktörer. Kapitlet inleds med en övergripande 
beskrivning av den nationella styrningen av samverkan. 

3.1. Nationell styrning avseende samverkan kring barn och unga 

Myndigheter har enligt både SoL och skollagen en särskild skyldighet att samverka i frågor som rör barn 

(under 18 år) som far illa eller riskerar att fara illa. Även LSS anger att kommunen ska samverka med 

organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder. Av SoL framgår att social-

nämnden aktivt ska verka för att samverkan kommer till stånd med berörda organisationer och sam-

hällsorgan i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.  I skollagen återges bland annat 

skolhuvudmännens skyldighet att samverka med socialtjänsten. Där framgår även att myndigheter vars 

verksamhet berör barn och unga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksam-

het får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. I förarbeten till skollagen angesatt arbete med 

elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personal-

grupper samt att det finns kompetens att tillgå för detta arbete. 

 

Socialstyrelsen har utarbetat en vägledning avseende samverkan24 riktad till huvudmän och verksam-

hetsansvariga. Socialstyrelsen betonar vikten av att barn och familj får rätt insatser i rätt tid utifrån en 

helhetssyn på barnets behov och situation. För att samverkan ska fungera framhåller Socialstyrelsen 

tre komponenter; styrning, struktur och samsyn. Styrning innefattar tydliga mål och uppföljning. I struktur 

ingår precisering av målgrupp och en tydlig arbetsfördelning samt rutiner. Samsyn handlar om att ha en 

gemensam värdegrund samt gemensam uppfattning om behov och lämpliga insatser. Gemensamma 

begrepp och kunskap om varandras begrepp underlättar samverkan.  

3.2. Kommunintern samverkan 

Vi noterar inledningsvis att varken kommunstyrelsen eller granskade nämnder har fastställt mål för sam-

verkan avseende barn och unga som far illa riskerar att fara illa25.  

 

Nedan beskrivs samverkan kring barn och unga.  

 

 Säker och trygg kommun 
Säker och trygg kommun är samlingsnamnet på en mängd olika initiativ i staden som i viss utsträckning 

även omfattar externa parter. Samverkan utgår från Vision Borås 2025. Utöver kommunens verksam-

heter ingår även Polisen, VGR och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i arbetet. Arbetet sker i 

flera former, varav några anges nedan26: 

 

Lokal samverkan  

                                                
24 Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer, Socialstyrelsen 
(2013).  
25 Förvaltningschef för individ- och familjeomsorg uppger i sakfelsgranskningen att nämnden beslutat om mål för 
samverkansarbetet. Vi kan emellertid inte tydligt utläsa detta utifrån dokumentstudier.  
26 Grupperna Lokal samverkan och Barn och unga i riskzon utför insatser på uppdrag av den strategiska 
utvecklingsgruppen. Den senare består av berörda nämnders presidier, förvaltningschefer samt viktiga externa 
samverkansparter. Till utvecklingsgruppen kopplas centrum för kunskap och säkerhet (en avdelning på 
stadsledningskansliet) samt Brottsförebyggande rådet i Borås. Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen. 
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar bland annat lokala nätverk för barn och unga 10–16 år. 

Nätverken utgår från geografiska områden och syftar till att öka inflytandet, tryggheten och samhörig-

heten hos barn och unga i Borås Stad. I det lokala nätverket för barn och unga ingår bland annat folk-

hälsa, enhetschef fritidsgrupper, rektorer, enhetschef fältassistenter samt Polis.  

 

Barn och unga i riskzon  

Individ- och familjeomsorgsnämnden samordnar arbetet kring barn och unga i riskzon. Styrgruppen för 

barn och unga syftar främst till att identifiera och utveckla metoder för samverkan så inget barn eller 

ungdom som befinner sig i riskzon ”trillar mellan stolarna”. Därutöver ska generellt förebyggande och 

främjande arbete som stärker de miljöer och kontexter som barn och unga befinner sig i identifieras. 

  

Gruppen består av verksamhetschefer från grundskoleförvaltningen, fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

individ- och familjeomsorgsförvaltningen, centrum för kunskap och säkerhet, arbetslivsförvaltningen, 

polisen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Arbetet bedrivs exempelvis genom insatser 

som SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid), Västbus och fältarbetet utför.  

 

 Samverkan vid skolövergångar 
 

Vid övergång mellan skolformer ska samverkan ske för att stödja barns och elevers övergångar. Sam-

verkan sker genom så kallade övergångsmöten.  

 

Det finns en av skolförvaltningarna gemensamt beslutad plan för övergångar inom och mellan skolor 

och skolformer. Av planen framgår att särskild uppmärksamhet ska ägnas de barn och elever som är i 

behov av särskilt stöd eller andra barn och elevgrupper som verksamheten särskilt behöver beakta. 

Planen innehåller barn och elevgrupper att särskilt beakta vid övergångar, bland annat: 

 barn och elever som är nyanlända, gömda och ensamkommande  

 barn/ungdom i familjer som systematiskt flyttar  

 barn och elever som är hemlösa  

 barn och elever med hög frånvaro 

Dokumentet riktar sig till förskola, förskoleklass, fritidshem, pedagogisk omsorg, de obligatoriska skol-

formerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Även friförskola och friskola kan nyttja planen. 

Chefen för elevhälsan ansvarar för revidering. 

 

Vid intervjuer framgår att övergången mellan grundskola och gymnasiet är problematisk kopplat till mål-

gruppen (barn och unga som far illa). Det föreligger en risk att vissa ungdomar faller mellan stolarna. 

Detta uppges delvis bero på att kommunens fältassistenter inte arbetar med gymnasieungdomar. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fullgör enligt uppgift kommunens uppgifter enligt det 

kommunala aktivitetsansvaret och ansvarar därmed för uppföljning och arbete med ungdomar som inte 

går på gymnasiet.  

 

Intervjuade framhåller att även överlämningen mellan förskola och grundskola kan förbättras.  För-

skolechefer och rektorer träffas inte så ofta vilket försvårar samarbetet.  

 

 Samverkan mellan barnhälsa respektive elevhälsa och individ- och familjeomsorg 
 

Samverkan sker mellan förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen respektive gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningens elevhälsoverksamheter och individ- och familjeomsorgsförvaltningen.  
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I intervjuer beskriver individ- och familjeomsorgsförvaltningen att en del samverkansstrukturer bröts upp 

i samband med avvecklingen av stadsdelsnämnderna. Framtagandet av nya strukturer och arbetsfor-

mer kring det förebyggande arbete beskrivs ha tagit tid. Intervjuade framhåller att omorganisationen 

bidragit till att förvaltningarna i hög utsträckning fokuserat på uppbyggandet av interna strukturer. Det 

har medfört att samverkansarbete inte alltid prioriterats.  

 

Såväl grundskoleförvaltningen som individ- och familjeomsorgsförvaltningen upplever att det finns 

utvecklingsområden i samverkansarbetet kopplat till förståelse för varandras uppdrag, samverkans-

strukturer och rutiner kopplade till dessa. Därutöver upplevs också att samverkansarbetet behöver 

prioriteras även när förvaltningarna bedriver ett internt utvecklingsarbete. I intervjuer framkommer att 

samverkan med skola, förskola och sociala omsorg i huvudsak fungerar bra i förhållande till individen. 

Däremot framkommer att de formella samverkansstrukturerna inte alltid efterlevs. Eftersom att berörda 

medarbetare har upparbetad relationer med varandra uppges att samverkansarbetet fungerar ändå.  

 

Under 2018 har grundskolans elevhälsa, rektorer och individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetat 

fram en ny gemensam rutin för samverkan kring stöd till barn och unga (SIP) 27 som far illa eller riskerar 

fara illa. Den nya rutinen träder i kraft den 1 januari 2019. Syftet är att stärka samverkansarbetet med 

den nya rutinen. I intervjuer framkommer att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens elevhälso-

verksamhet inte har varit delaktiga i arbetet med rutinen. Det anses vara ett utvecklingsområde. Sam-

verkan mellan gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens elevhälsa och individ- och familjeomsorg 

beskrivs i övrigt fungera bra, med regelbundna möten och dialog kring ansvar och uppdrag. 

 

Samverkan sker mellan förskoleförvaltningens barnhälsoverksamhet och individ- och familjeomsorgs-

förvaltningen och uppges vara välfungerande. Samverkan sker framför allt genom barnhälsoteamet som 

är ett forum för samverkan mellan socialtjänsten, förskolan och barnhälsovården riktat mot barn i åldern 

sex månader till fem år som är i behov av särskilt stöd. Barnhälsoteamet erbjuder professionellt stöd 

kring exempelvis barnets språkutveckling, allmänna utveckling eller oro för hemsituationen. Genom 

gemensamma och tidiga insatser vill verksamheterna tidigt identifiera barn i behov av stöd. Såväl 

individ- och familjeomsorgsförvaltningen som barnhälsan inom förskoleförvaltningen har rutiner för 

arbetet i barnhälsoteam. 

 

Inom förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen finns rutiner och mall för anmälan av oro för 

barn till individ- och omsorgsförvaltningen. I intervjuer uppges att dessa mallar anses fungera väl. 

Information om orosanmälningar till individ- och familjeomsorgsnämnden ingår i introduktionen av nya 

lärare på skolorna. I intervjuer framhålls att lärares kunskaper om orosanmälningar är ett utvecklings-

område.  

 

 Samverkan mellan skolverksamhet och fritidsverksamhet 
 

Trygga skolgårdar är ett förvaltningsövergripande projektarbete som bedrivs mellan grundskoleförvalt-

ningen, fritids- och folkhälsoförvaltningen, lokalförsörjningsförvaltningen och centrum för kunskap och 

säkerhet. Projektet syftar till att öka tryggheten på skolgårdar samt minska skadegörelse.  

 

Den öppna ungdomsverksamheten uppges ha ett sedan många år väl utvecklat samarbete med mer-

parten av grundskolorna i Borås Stad. Det innebär att fritidsledare under delar av dagen har sitt arbete 

förlagt till skolan. Uppdraget i skolan utgår till stor del från ett socialt trygghetsskapande arbete som 

                                                
27 En ny rutin för samordnad individuell plan (SIP) mellan vårdnadshavare, barnet/den unge, 
grundskoleförvaltningen och individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås stad. 
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exempelvis rastverksamhet och olika aktiviteter på gruppnivå. Enligt uppgift medför detta att det finns 

fler vuxna i skolan: Det uppges även bidra till en helhetssyn då fritidsledarna träffar ungdomarna både i 

skolan och på fritiden. Det uppges finns stora fördelar med samverkan skola-fritid sett ur ett Borås Stads 

perspektiv. Förvaltningschefen för fritids- och folkhälsoförvaltningen uppger att samverkan mellan 

grundskolan och den Öppna ungdomsverksamheten med fördel kan utökas/utvecklas. 

 

 Samverkan mellan fritidsverksamhet och individ- och familjeomsorg 
En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet bygger 

på samverkan mellan fritids- och folkhälsoförvaltningen, individ- och familjeomsorgen och arbetslivsför-

valtningen. Inom ramen för projektet uppges all personal inom mötesplatser/öppen ungdomsverksamhet 

fått grundläggande utbildning i våldsprevention. Projektet arbetar även med metodutveckling och kun-

skapshöjande insatser inom våldsprevention för föreningar, boendetrygghet och personal inom fält-

gruppen. Från 2017 ansvarar fritids- och folkhälsonämnden för projektet.  

 

 Samverkan mellan LSS-verksamhet och individ- och familjeomsorg 
 
Samverkan sker mellan individ- och familjeomsorgsförvaltningen och sociala omsorgsförvaltningen av-

seende barn med behov av insatser enligt SoL och/eller LSS. Enhetschefer inom båda förvaltningar 

träffas cirka tre gånger per termin och därutöver vid behov. En struktur beskrivs finnas för detta. Inter-

vjuad förvaltningschef inom den sociala omsorgen framhåller att merparten av rutinerna för samverkan 

är under utveckling. Sedan 2017 delar nämnderna ett gemensamt ledningssystem för kvalitet28. En del 

i lednings- och kvalitetsarbetet är att ta fram rutiner för samverkan. 

 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen tillämpar en arbetsmodell som de kallar för Rätt matchat stöd. 

Arbetsmodellen innebär att den samlade kompetensen inom individ- och familjeomsorgen nyttjas opti-

malt för att bäst matcha stöd till bland annat barn och unga. Aktörerna som finns kring individen ska 

tillsammans med denne verka som ett gemensamt team för att tillvarata de samlade resurserna och 

därmed effektivisera verksamheten. Sociala omsorgsförvaltningen ingår ibland i detta arbete. 

 

 Samverkan med privata aktörer29 

Förvaltningschef inom individ- och familjeomsorgen uppger att det inte sker någon samverkan kring 

barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa med privata förskolor respektive friskolor. Däremot 

ansvarar respektive förvaltning för förskola/skola för att informera privata aktörer inom sitt område om 

gällande rutiner. Intervjuad förvaltningschef inom individ- och familjeomsorgen framhåller att deras 

förebyggande arbete når behövande barn oavsett skolform.30 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samverkar med fristående gymnasieskolor. Nämnden 

besöker årligen skolorna. Kvalitetssamtal hålls årligen kring måluppfyllelse för att utvärdera samarbetet 

och diskutera förbättringar. Kvalitetssamtalen behandlar bland annat skolans lärartäthet, statistik över 

elevernas kunskaper samt skolans arbete med stöd till elever och resultatet av Skolklimat-

undersökningen.  

 

                                                
28 Ledningssystemet är även gemensamt med vård- och äldrenämnden samt arbetslivsnämnden.  
29 Vi har i granskningen efterfrågat men inte mottagit uppgifter om hur grundskoleförvaltningen samverkar med 
privata aktörer. Vi har även i granskningen efterfrågat men inte tagit del av dokumentation som rör granskade 
nämnders samverkan och förebyggande arbete med privata aktörer. 
30 Förvaltningen har inte utvecklat hur arbetet sker i praktiken.  
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Förvaltningschefen för fritids- och folkhälsoförvaltningen uppger att samverkan inom ramen för nätverket 

för barn och unga 10–16 år riktar sig till den kommunala verksamheten. Däremot är den öppna ung-

domsverksamheten (fritidsgårdar) tillgänglig för samtliga barn och unga i staden. 

3.2.1. Utvecklingsområden inom samverkan 

Intervjuade beskriver att det i samverkan många gånger finns olika prioriteringar hos de olika verksam-

heterna. Därutöver saknas en gemensam definition av förebyggande arbete. Flera av de intervjuade 

framhåller att det generellt saknas en tydlig målbild för samverkan i det förebyggande arbetet kring barn 

och unga. Det lyfts som ett utvecklingsområde.  

 

I intervjuer framförs även andra utvecklingsområden, bland annat: 

 att det saknas uppsökande verksamhet avseende ungdomar över 18 år. Enligt intervjuer ökar 

gruppen elever som inte går på gymnasiet.  

 arbetet med stöd till föräldrar 

 

Inom förvaltningschefsgruppen har diskuterats om arbetet med barn och unga kan vara ett lämpligt 

område för arbetssättet projektstudio (där kompetenser blandas från strategisk- till genomförandenivå 

och som utformar en projektgrupp). Enligt intervjuer skulle en projektstudio vara ett sätt för förvaltning-

arna att ”sätta barnen i centrum” och frångå förvaltningsstrukturerna. 

3.3. Extern samverkan 

Granskningen omfattar den interna samverkan i Borås stad, därför görs ingen fördjupad beskrivning av 

den samverkan som bedrivs med externa aktörer. I detta avsnitt har vi ändå valt att lyfta fram några 

exempel på extern samverkan som innefattar interna aktörer. 

 

 Brottsförebyggande rådet i Borås stad 
Det Brottsförebyggande rådet samordnas av fritids- och folkhälsoförvaltningen och verkar kommun-

övergripande. Arbetet utgår från samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndig-

heten.  

 

 SSPF (socialtjänst-skola-polis-fritid) 
Inom Borås stad samverkar verksamhetsföreträdare från skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) för 

trygga uppväxtvillkor och goda uppväxtmiljöer i Borås stad. Samverkan bedrivs med syftet att genom-

föra insatser utifrån ett helhetsperspektiv. Det har genomförts 12 SSPF-möten kring 12 individer sedan 

uppstart den 1 oktober 2017. Styrgruppen träffas fyra gånger per år. 

 

 Västbus 

Nämnderna i granskningen deltar i Västbus31 som är en överenskommelse mellan kommuner och 

Västra Götalandsregionen för samverkan kring barn och unga. Principerna bakom Västbus handlar om 

att förebygga att barn och unga hamnar mellan stolarna när flera verksamheter är inblandade. Det kan 

handla om problem i skolan eller med kompisar, psykisk ohälsa samt olika typer av funktionsnedsätt-

ningar. 

 

 Familjecentralsverksamhet 

                                                
31 Västbus är en förkortning av barn- och unga samverkan i Västra Götaland.  
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Samverkan mellan Borås stad och VGR med syfte att stödja föräldrar i föräldraskapet och främja en god 

och jämlik hälsoutveckling hos barn. På familjecentral bedrivs verksamheten i samverkan mellan fyra 

samlokaliserade basverksamheter: öppen förskola, socialtjänst med inriktning mot förebyggande 

arbete, mödrahälsovård och barnhälsovård. Målgruppen för arbetet är föräldrar som väntar barn eller 

som har barn som ännu inte har börjat förskoleklass och som är bosatta i Borås kommun. Det finns en 

samverkansöverenskommelse som styr arbetet. 

 

 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

Ett förebyggande arbete kring barn och ungas utsatthet bedrivs i en lokal arbetsgrupp (Barn och unga 

vuxna) med representanter från elevhälsan, individ- och familjeomsorg, funktionshinderverksamheten, 

BUP och primärvården. Arbetet är bland annat inriktat på psykisk ohälsa och social utsatthet. I intervju 

framgår att alla berörda kommunala verksamheter deltar förutom gymnasiet, något som upplevs som 

en brist.  

3.4. Bedömning 

Både socialtjänstlagen och skollagen föreskriver att verksamheter har en särskild skyldighet att sam-

verka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Enligt Socialstyrelsen framhålls tre 

komponenter för att samverkan ska fungera: styrning, struktur och samsyn. 

 

Granskningen visar att samverkan pågår i flera organiserade former samt mellan enskilda nämnder. I 

granskningen framkommer att det upplevs finnas vissa hinder i samverkan mellan vissa nämnder, fram-

förallt grundskolenämnd och individ- och familjeomsorgsnämnd. Dessa hinder tycks bland annat avse 

kunskap om respektive verksamhets uppdrag. I viss mån tycks det även saknas samsyn i arbetet. 

 

Granskningen visar att nuvarande samverkansstrukturer kring det förebyggande arbetet avseende barn 

och unga inte alltid efterlevs och behöver utvecklas, framförallt mellan grundskolenämnd och individ- 

och familjeomsorgsnämnd. En del samverkansstrukturer bröts upp i samband med den omorganisation 

som genomfördes år 2017. Det pågår arbete med att skapa nya strukturer och arbetsformer. Det uppges 

återstå arbete med att dokumentera nya samverkansrutiner. I granskningen har även framkommit att 

det generellt sett saknas gemensamma mål för samverkansarbetet.  

 

Utifrån ovanstående bedömer vi att samverkan mellan grundskolenämnden och individ- och familje-

omsorgsnämnden inte är fullt ut tillfredsställande. Vi grundar vår bedömning på de uppgifter som fram-

kommit om att samverkan i viss utsträckning är personberoende och frångår befintliga strukturer samt 

att det i vissa delar saknas strukturer för samverkan. Därtill finns utvecklingsområden avseende samsyn 

och förståelse för varandras uppdrag. Vi noterar att det pågår arbete med att utveckla samverkan mellan 

nämnderna. 

 

Vi bedömer att granskade nämnder inte tillsett att det finns mål för samverkansarbetet och att nämnder-

nas uppföljning av samverkan har utvecklingsområden.  Vi bedömer utifrån vad som framkommit i 

granskningen att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden och sociala omsorgsnämnden i huvudsak tillsett en tillfredsställande samverkan.  

 

I granskningen har framkommit att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samverkar med fristående 

gymnasieskolor genom verksamhetsbesök och kvalitetssamtal. Individ- och familjeomsorgen uppger att 

samtliga barn i staden omfattas av det förebyggande arbetet oavsett skolform. I övrigt har granskningen 

inte kunnat klarlägga hur granskade nämnder samverkar med privata aktörer.   
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4. Uppföljning 

4.1. Uppföljning och återrapportering till kommunstyrelsen 

Nämndernas uppföljning och återrapportering till kommunstyrelsen utifrån kommunfullmäktiges mål och 

uppdrag i budget sker i huvudsak genom årsredovisning och tertialrapporter. Nämndernas återrappor-

tering av det förebyggande arbetet kring barn och unga innehåller generellt sett en redovisning av 

genomförda aktiviteter och övergripande beskrivning av arbetet utifrån mål och uppdrag. Undantaget är 

fritids- och folkhälsonämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden men även till viss del sociala 

omsorgsnämnden som gör en mer omfattande verksamhetsanalys. 

 

Övriga uppdrag som kommit från kommunfullmäktige, exempelvis genom motioner följs upp och 

rapporteras årligen till kommunstyrelsen i separat redovisning32. Nämnderna rapporterar ingen samlad 

redovisning till kommunstyrelsen avseende aktiviteter som genererats av program och handlingsplaner 

och som ligger utanför ordinarie uppföljning. Granskningen visar att de aktiviteter som återfinns i hand-

lingsplaner rapporteras till kommunstyrelsen enligt anvisning. Undantaget är handlingsplan för föräldra-

skapsstöd respektive barn- och ungdomspolitik som inte har återrapporterats. 

 

Dokumentstudier visar att den återrapportering som sker till kommunstyrelsen inom ramen för den ordi-

narie uppföljningen inte innehåller någon utvärdering av resultat och effekter av det förebyggande arbe-

tet. Vi noterar att kommunstyrelsen under 2017 beslutat att uppdra till nämnderna att generellt utveckla 

analysen i sin uppföljning.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för revidering av det barn- och ungdomspolitiska programmet och tillhö-

rande handlingsplan. Kommunstyrelsen har inte reviderat handlingsplanen som var giltig till och med 

2017.  

4.1.1. Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden sammanställer vartannat år ett så kallat Välfärdsbokslut. Bokslutet 

beskriver utvecklingen inom nationella målområden som påverkar folkhälsa och innehåller en analys av 

resultaten. En skolenkät som genomförs vartannat år i åk 8 och år 1 på gymnasiet utgör en del av 

underlaget till bokslutet. Av 2016 års Välfärdsbokslut framgår att andelen elever som upplever psyko-

somatiska besvär ökar.  

 

Nämnden ansvarar även för uppföljning och revidering av program och handlingsplan för föräldraskaps-

stöd respektive drogpolitik. Uppföljning av program och handlingsplan genomfördes i maj 2018. Vid 

uppföljningen reviderades båda handlingsplanerna. I den drogpolitiska handlingsplanen riktas i övrigt 

ett uppdrag till grundskolenämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt gymnasie- och vuxen-

utbildningsnämnden om ta fram egna handlingsplaner utifrån det drogpolitiska programmet och förelig-

gande drogpolitiska handlingsplan. Granskningen visar att ingen av granskade nämnder har genomfört 

detta. 

 

Vid intervju uppger förvaltningschef att uppföljningen försvåras av att mål och uppdrag i program och 

handlingsplaner inte inkluderas i ordinarie uppföljning av budget.  

 

                                                
32 Redovisningen sker genom dokumentet Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget. 
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Det förebyggande arbetet eller samverkan kring barn och unga ingår inte i nämndens intern kontrollplan 

2018. 

4.1.2. Förskolenämnden 

Förskolenämnden sammanställer årligen kvalitetsrapporter som innehåller en uppföljning och analys av 

förskoleverksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Uppföljningen av kvalitetsarbetet bygger bland 

annat på anmälningar om kränkande behandling, kvalitetsdialoger mellan förskolechef och verksam-

hetschef och självskattningar.  

Kvalitetsrapporten för år 2018 visar att det finns behov av att skapa samsyn kring värdegrund på för-

skolorna samt ett behov av en dialog gällande anmälningsskyldigheten och vad en kränkning är inom 

förvaltningen och på varje enhet. Det sker ingen återrapportering av nämndens kvalitetsrapport till 

kommunstyrelsen. 

Nämndens intern kontrollplan 2018 innehåller kontroll av att rutin mot kränkningar av barn är känd och 

att den följs av förskollärarna. Nämnden följer årligen upp att rutin mot kränkningar är känd. 

4.1.3. Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden sammanställer årligen kvalitetsrapporter som innehåller en uppföljning och analys 

av grundskoleverksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Rapporten bygger på svar på värde-

grundsfrågor från skolklimatenkäten, skolornas planer för arbete mot diskriminering och kränkande 

behandling samt inkomna anmälningar om diskriminering och kränkande behandling av elever. I 

rapporten redovisas ett antal åtgärder som vidtagits och planeras 2017/2018 inom ramen för utveckl-

ingsarbetet inom området värdegrund. Det sker ingen återrapportering av nämndens kvalitetsrapport till 

kommunstyrelsen.  

Dokumentstudier visar att nämnden löpande under året tagit del av uppföljning avseende åtgärder kopp-

lade till Skolinspektionens kritik av det förebyggande arbetet.   

I skriftligt svar från chef för elevhälsa framgår att förvaltningen för statistik över frånvaro. Vidare sker 

månadsvis uppföljning och återkoppling utifrån hälsosamtal till elevhälsoteam och rektorer. Förvalt-

ningschefen anger vid intervju att nämndens uppföljning av det förebyggande arbetet kring barn och 

unga kan utvecklas genom utökad beskrivning och analys. I granskad kvalitetsrapport som nämnden 

tagit del av 2018 framgår att det inte redovisas någon analys av skolornas förebyggande arbete. I 

rapporten återfinns en beskrivning av vilka skolenheter som har fastställt planer för förebyggande och 

främjande åtgärder. 

Nämndens intern kontrollplan 2018 innehåller kontrollmoment utifrån identifierade risker som bland 

annat omfattar psykisk ohälsa bland elever, att inte kunna ta hand om barn i behov av särskilt stöd, våld 

i skolorna, att det inte finns tillräckligt med vuxna för att se vad som händer på skolgården samt bristande 

samarbete med andra nämnder som kan leda till parallella processer som inte gagnar eleverna. Nämn-

den har tagit del av uppföljning av intern kontrollen i tertialrapport 2 under 2018.   
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4.1.4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanställer årligen kvalitetsrapporter som innehåller en 

uppföljning och analys av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Återrapportering av nämn-

dens kvalitetsrapport görs även till kommunstyrelsen. Rapporten för läsåret 2017/2018 beskriver att 

verksamheten behöver fokusera mer på det främjande och förebyggande arbetet istället för ett reaktivt 

arbete. I rapporten utgör värdegrund och barn- och elevhälsoarbete identifierade utvecklingsområden.  

Av intervju med förvaltningschef framkommer att det inom stadens skolenheter sker dialog två gånger 

årligen för att dela erfarenheter kring kvalitetsarbetet. Dessutom besöker nämndens presidium årligen 

skolorna för att diskutera kvalitetsrapporten. Skolenheterna reviderar årligen verksamheternas utveck-

lingsplaner utifrån kvalitetsrapporten.  

Nämndens intern kontrollplan 2018 innehåller kontrollmoment utifrån identifierade risker som bland 

annat omfattar att elever i behov av särskilt stöd inte får särskilt stöd samt att riktlinjer inte följs. Kontroll 

av att skolornas elevhälsoarbete fungerar och kontroll att riktlinjer följs genomförs årligen av nämnden. 

4.1.5. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanställer årligen en patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse 

i enlighet med patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete. Av 2017 års patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse framgår att det finns behov av att 

göra konsekvensanalyser för barnfamiljer som hotas av vräkning samt att utveckla samverkan bland 

annat med SSPF. Förvaltningschefen beskriver att dessa rapporter används för diskussion och analys 

i ledningsgruppen.  

Nämndens intern kontrollplan 2018 omfattar inga risker kopplat till förebyggande insatser och sam-

verkan kring barn och unga. 

Nämnden följer månadsvis upp nyckeltal kring antalet aktualiserade barn och unga i socialtjänsten. 

4.1.6. Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämnden sammanställer årligen en patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse i enlighet 

med patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitets-

arbete. Av 2017 års patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse framgår att följsamheten till rutiner och 

arbetssätt brister inom förvaltningen samt att i vissa fall är de rutiner och arbetssätt som finns inte till-

räckliga. Berättelsen innehåller ingen särskild redovisning av förebyggande arbete med barn och unga. 

Nämnden ansvarar för uppföljning och revidering av program och handlingsplan för ett tillgängligt sam-

hälle. Uppföljning av program och handlingsplan genomfördes i februari 2018.  

Nämnden reviderade i maj 2018 handlingsplan för ett tillgängligt samhälle. Nämnden ansvarar även för 

revidering av plan för ledningssystem för kvalitetsarbete33 som gäller arbetslivsnämnden, individ- och 

familjeomsorgsnämnden, vård- och äldrenämnden samt sociala omsorgsnämnden. Av översiktlig 

protokollgranskning framgår att nämnden inte följt upp plan eller ledningssystem under 2018.  

Det förebyggande arbetet eller samverkan kring barn och unga ingår inte i nämndens intern kontrollplan 

2018. 

33 Antogs 27 april 2017. 
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4.2. Bedömning 

Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för att följa upp att den interna kontrollen är tillräcklig och 

att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  

Granskningen visar att samtliga nämnder följer upp sin verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål och 

uppdrag inom ramen för den ordinarie uppföljningen. Kommunstyrelsen tar del av denna uppföljning.  

Dokumentstudier visar att den uppföljning som görs av nämnder och kommunstyrelse inte innehåller 

någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller effekter av det förebyggande arbetet kring barn 

och unga. I viss mån återfinns beskrivningar av behov och analys av förebyggande arbete kopplat till 

barn och unga i dokumenterad uppföljning, exempelvis i Välfärdsbokslutet. I granskningen har fram-

kommit att mål och aktiviteter i program och handlingsplaner inte inkluderas i den ordinarie uppfölj-

ningen. Det upplevs försvåra arbetet med uppföljning och återrapportering.  

Vi noterar även att kommunstyrelsen inte har tillsett att den handlingsplan som är kopplad till barn- och 

ungdomspolitik har reviderats i enlighet med anvisningarna.  

Även om uppföljningen har vissa utvecklingsområden kopplat till analys och resultat bedömer vi utifrån 

ovanstående att kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas förebyggande arbete är i huvudsak till-

räcklig.  
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5. Samlad bedömning

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Har Borås Stads arbete inom områ-

det en tydlig och ändamålsenlig 

organisation, styrning, ansvarsfördel-

ning och samsyn? 

Delvis. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att 

styrningen av det förebyggande arbetet är samordnad på 

ett ändamålsenligt sätt. 

Nämndernas arbete med barn och unga styrs av kommun-

fullmäktiges mål och uppdrag i budget, av uppdrag från 

kommunfullmäktige samt genom program med tillhörande 

handlingsplaner. Styrningen av det förebyggande arbetet 

upplevs av berörda nämnder som otydlig, främst mot bak-

grund av antalet uppdrag och aktiviteter samt bristen på 

samordning av dessa. I staden anses det saknas en över-

gripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet. 

Det saknas kommungemensamma dokumenterade defini-

tioner av begreppen förebyggande arbete och barn och 

unga som far illa respektive riskerar att fara illa. Detta upp-

levs försvåra nämndernas styrning. 

Styrning, samsyn och förståelse för varandras uppdrag är 

utvecklingsområden i det förebyggande arbetet. 

Nämndernas ansvarsfördelning framgår av reglemente och 

lagstiftning. Vi bedömer att fritids- och folkhälsonämnden, 

förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämn-

den, individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala 

omsorgsnämnden i huvudsak har tillsett att det finns en 

ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avse-

ende det förebyggande arbetet. Utifrån de av Skolinspek-

tionen konstaterade bristerna avseende elevhälsan bedö-

mer vi att grundskolenämnden inte fullt ut har tillsett en 

ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan. 

Finns det ändamålsenliga styrande 

dokument med mål, riktlinjer och ruti-

ner som regelbundet följs upp och 

revideras kopplat till området? 

Delvis. 

Inom berörda nämnder har det utarbetats rutiner kopplat till 

det förebyggande arbetet. Inom flera nämnder pågår arbete 

med att utveckla rutiner. 

Det finns mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget 

som kan anses ha koppling till förebyggande arbete kring 

barn och unga utöver stadsövergripande program och 

handlingsplaner. Nämnderna har löpande under 2018 mot-

tagit uppdrag från fullmäktige kopplat till arbete med barn 

och unga. 
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Vilka insatser och aktiviteter genom-

för Borås Stad inom området och är 

dessa tillräckliga? 

Granskade nämnder genomför en rad olika aktiviteter som 

kan kopplas till förebyggande arbete. Den uppföljning som 

görs av nämnder och kommunstyrelse innehåller inte 

någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller effek-

ter av det förebyggande arbetet kring barn och unga. 

Finns tillräckliga resurser för arbetet? Enligt intervjuade har majoriteten av nämnderna i huvud-

sak tillräckliga resurser för arbetet. Förskolenämnden 

samt grundskolenämnden uppges prioritera bland uppdra-

gen utifrån begränsningar i budget. 

Finns en tillfredsställande samverkan 

mellan interna aktörer såsom social-

tjänst, skola, förskola, funktions-

hindersverksamhet och fritidsverk-

samhet? 

Delvis. 

Samverkan pågår i organiserade former samt mellan 

enskilda nämnder.  I granskningen har framkommit att det 

generellt sett saknas gemensamma mål för samverkans-

arbetet. 

Vissa hinder upplevs finnas i samverkan, framförallt mellan 

grundskolenämnd och individ- och familjeomsorgsnämnd. 

Nuvarande samverkansstrukturer kring förebyggande 

arbete avseende barn och unga efterlevs inte alltid. Det på-

går arbete med att utveckla samverkan mellan nämnderna. 

Vi bedömer att fritids- och folkhälsonämnden, förskole-

nämnden, gymnasie- och vuxen-utbildningsnämnden och 

sociala omsorgsnämnden i huvudsak tillsett en tillfredsstäl-

lande samverkan. Vi bedömer att samverkan mellan grund-

skolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden 

inte är fullt ut tillfredsställande. 

Hur säkerställs att Borås Stads 

arbete inom området även innefattar 

privata aktörer (exempelvis fri-

stående skolor/förskolor)? 

Granskningen visar att inget av granskade stadsövergri-

pande program eller handlingsplaner är riktade till privata 

aktörer. 

Det förekommer emellertid viss samverkan kring det före-

byggande arbetet avseende barn och unga. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden samverkar med fristående gym-

nasieskolor genom verksamhetsbesök och kvalitetssamtal. 

Vidare omfattas samtliga barn i staden av det förebyggande 

arbetet oavsett skolform enligt uppgift från individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen. Hur detta sker har inte kunnat 

fastställas. I övrigt har det i granskningen inte kunnat klar-

läggas hur granskade nämnder samverkar med privata 

aktörer. 
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5.2. Slutsats 

Granskningens syfte har varit att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styrdokument, 

bedöma om berörda nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i 

åldern 0–20 år är ändamålsenligt. Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår 

sammantagna bedömning att:  

 kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att styrningen av det förebyggande arbetet är samordnad

på ett ändamålsenligt sätt

 att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,

samt sociala omsorgsnämnden i huvudsak har tillsett att arbetet med samverkan och förebyg-

gande arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden

 att grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden inte fullt ut säkerställt ett ända-

målsenligt arbete med samverkan och förebyggande arbete. Vi ser positivt på det arbete som

pågår med att utveckla samverkan.

Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden. Vi rekommenderar 

 kommunstyrelsen att stärka sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet

 granskade nämnder att utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande

arbete

Göteborg den 21 januari 2019 

Maria Carlsrud Felander Helena Lind 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB

Genomförs en kontinuerlig uppfölj-

ning, utvärdering och återrapporte-

ring till kommunstyrelsen rörande 

resultat och effekter av arbetet med 

eventuella åtgärder som följd? 

I huvudsak. 

Vi bedömer att kommunstyrelsens uppföljning av nämnder-

nas förebyggande arbete är i huvudsak tillräcklig även om 

den har vissa utvecklingsområden. 

Nämndernas och kommunstyrelsens uppföljning innehåller 

inte någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller 

effekt av det förebyggande arbetet. I viss mån återfinns 

beskrivningar av behov och analys i dokumenterad uppfölj-

ning, exempelvis i Välfärdsbokslutet. Mål och aktiviteter i 

program och handlingsplaner inkluderas inte i den ordinarie 

uppföljningen. Det upplevs försvåra arbetet med uppföljning 

och återrapportering. 

Kommunstyrelsen har inte tillsett att den handlingsplan som 

är kopplad till barn- och ungdomspolitik har reviderats i 

enlighet med anvisningarna. 
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

Det finns höga förväntningar på en utvecklad samverkan kring barn och ungdomar i utsatta situationer, 

som far illa eller som riskerar att fara illa. Genom samverkan ska insatser kunna sättas in i ett tidigt 

skede när de blir mindre omfattande och kostsamma – både ur samhällets och ur de enskilda barnens 

och familjernas perspektiv.  

I Borås Stad utgår arbetet med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga från målom-

rådet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” i Vision 2025, och ett flertal nämnder bedriver arbete 

med barn och unga på olika sätt. Olika insatser från olika verksamheter erbjuds ofta samtidigt till barn 

och unga som far illa, som riskerar att fara illa eller som har särskilda behov. För barnet och familjen är 

det viktigt att få rätt insatser i rätt tid utifrån en helhetssyn på barnets situation och behov samt att 

samverkan sker när insatser ges från olika instanser samtidigt. En god samverkan förutsätter enligt 

Socialstyrelsens vägledning bland annat tydliga mål och uppdrag samt tydlig ansvarsfördelning. 
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Bilaga 2. Revisionskriterier 

Kommunallagen (2017:725) 

 Enligt 6 kap 6 § KL har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se till att verk-

samheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de

föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska nämnderna se till att den interna kontrollen

är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.

Socialtjänstlag (2001:453) 

3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m. 

 Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och

missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga.

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper, Barn och unga: 

 Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.

 Socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att

förhindra att barn och unga far illa.

 Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Nämnden ska aktivt verka för att samver-

kan kommer till stånd.

14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. 

 Myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att genast

anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn

far illa. Sådana myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma är skyldiga att lämna

socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd

och skydd.

Skollag (2010:800) 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet 

 Syftet med utbildningen inom skolväsendet är att barn och elever ska inhämta och utveckla

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en

livslång lust att lära. Den ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

 I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillna-

der i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning 

Elevhälsa 

 Elevhälsa ska finnas för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan,

specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska,

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara före-

byggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.

3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen 

Särskilt stöd 
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 Rektor ska tillse att en elevs behov av särskilt stöd utreds om eleven uppvisar svårigheter i sin

skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en

utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

Prop. 2009/10:165 

 I förarbetena till skollagen anges bland annat att arbete med elevhälsa förutsätter en hög grad

av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper samt att det finns

kompetens att tillgå för detta arbete. Där anges vidare att det också är angeläget att samverkan

sker med socialtjänsten. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för

att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. (Prop. 2009/10:165 s. 276)

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 

 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och

elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en

plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande

behandling av barn och elever.

29 kap. Övriga bestämmelser 

Samverkan och anmälan till socialnämnden 

 Huvudmannen för verksamheten och den som är anställd i sådan verksamhet, ska på social-

nämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 

Verksamhetens mål och allmänna inriktning 

 Verksamheten ska enligt LSS främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet

för de personer som anges i 1 §. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som

andra.

 Verksamheten enligt LSS ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda

samhällsorgan och myndigheter. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande

utvecklas och säkras.

 Barnets bästa ska särskilt beaktas när åtgärder rör barn.

Insatserna för särskilt stöd och särskild service 

 I samband med att en insats beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med

beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. I planen ska även

åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas

fortlöpande och minst en gång om året.

Särskilda uppgifter för kommunen 

 Kommunen ska följa upp vilka som omfattas av lagen och deras behov av stöd samt verka för

att behoven blir tillgodosedda.

 Vidare ska kommunen medverka till att de personer som omfattas av lagen får tillgång till arbete

eller studier samt verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för dessa

personer.

 Kommunen ska även samverka med organisationer som företräder människor med omfattande

funktionshinder.

Socialstyrelsens vägledning av barns behov av insatser från flera aktörer (2013) 
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Socialstyrelsens vägledning ger stöd till huvudmän och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård 

och socialtjänst men även i skolans olika skolformer och elevhälsan i deras arbete med att i samverkan 

ge insatser till barn och unga. Vägledningen beskriver bland annat att kommunerna bör upprätta tydliga 

ledningssystem, rutiner, skriftliga avtal och samverkansstrukturer. Dessutom kan kommunerna säker-

ställa att verksamheterna har tydliga uppdrag och ansvarsfördelningar för planering, genomförande och 

uppföljning av olika insatser.  

Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn 

och unga (2016:12) 

Socialstyrelsens allmänna råd innehåller krav på socialnämnden avseende hur information ska ges till 

allmänheten om hur anmälan om missförhållanden kan göras samt hur de som berörs av anmälan och 

eventuell utredning ska informeras. Socialstyrelsen beskriver hur socialnämnden ska utreda ett barns 

behov av skydd eller stöd samt hur det ska följas upp. 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitets-

arbete (SOFS 2011:9) 

Föreskrifterna och allmänna råden om ledningssystem gäller verksamheter som omfattas av lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 3 kap 3 § tredje stycket i socialtjänstlagen, SoL. 

Föreskriften anger att huvudmannen ansvarar för att det finns ett ledningssystem som är anpassat för 

verksamheten som används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 

kvalitet. Enligt föreskriften ska rutiner finnas på plats som anger ett bestämt tillvägagångssätt för utfö-

randet av en aktivitet samt hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. Dessutom ska huvud-

mannen identifiera de processer där samverkan behövs och ange i processer och rutiner hur samverkan 

ska bedrivas i den egna verksamheten samt med andra aktörer.  
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Bilaga 3. Begreppsförklaring 

I definitionen av vad det kan innebära att ett barn riskerar att fara illa eller far illa utgår vi från Social-

styrelsens definition som bland annat står att finna i handboken Anmäla oro för barn34. Socialstyrelsen 

beskriver att barn kan fara illa i många olika situationer av flera olika orsaker. Det kan exempelvis handla 

om barn och unga som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, 

fysisk eller psykisk försummelse eller familjer där det förekommer allvarliga relationsproblem mellan 

barnet och övriga familjen. Skadlig behandling av barn omfattar fysiskt och psykiskt våld, sexuella över-

grepp, kränkningar samt fysisk och psykisk försummelse. Barn och unga kan även fara illa på grund av 

sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende 

eller för att de utsätts för hot, våld eller andra övergrepp från jämnåriga. 

I definitionen av förebyggande arbete har vi valt att utgå från Socialstyrelsens beskrivning35. Social-

styrelsen delar in förebyggande arbete i tre olika kategorier:  

 Universell prevention definieras som en åtgärd som inte tar hänsyn till skillnader mellan hög- 

och lågriskgrupper. Ingen enskild individ eller grupp väljs ut av något skäl. Åtgärden är tänkt att

främja alla oavsett grad av risk.

 Selektiv prevention definieras som en åtgärd riktad till undergrupper i målgruppen som expo-

neras för en eller flera riskfaktorer. Enskilda individer identifieras inte – det är gruppen, inte

individen, som bedöms befinna sig i riskzon. Ett exempel på selektiv prevention kan vara grupp-

verksamhet till barn vars föräldrar har missbruksproblem.

 Indikerad prevention definieras som en åtgärd för individer med identifierade problem.

34 Socialstyrelsen (2014) Anmäla oro för barn – stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare.  
35 Socialstyrelsen (2008) Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn - En nationell 
inventering i kommuner och landsting. 
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Bilaga 4. Källförteckning 

Genomförda intervjuer 

 Barnhälsochef förskoleförvaltningen

 Förvaltningschef grundskoleförvaltningen

 Förvaltningschef gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

 Förvaltningschef fritids- och folkhälsoförvaltningen, enhetschef med ansvar för lokala BRÅ

 Förvaltningschef sociala omsorgsförvaltningen

 Förvaltningschef individ- och familjeomsorgsförvaltningen

 Verksamhetsutvecklare Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS)

Gruppintervju/workshop 

 Biträdande chef Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet fritids- och folkhälsoförvalt-

ningen

 Elevstödssamordnare grundskoleförvaltningen

 Enhetschef förebyggande individ- och familjeomsorgsförvaltningen

 Enhetschef LSS sociala omsorgsförvaltningen

 Enhetschef myndighetsutövning individ- och familjeomsorgsförvaltningen

 Förskolechef förskoleförvaltningen

 Förskolechef förskoleförvaltningen

 Gymnasiechef gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

 Rektor grundskoleförvaltningen

 Skolkurator grundskoleförvaltningen

 Skolkurator gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Dokumentation 

Nämndövergripande 

 Barn- och ungdomspolitiskt program och handlingsplan 2016

 Bildningsstaden Borås

 Borås stads rutiner för polisanmälningar i skolan och anmälningar till socialtjänsten

 Borås stads styr- och ledningssystem

 Budget Borås stad 2018

 Drogpolitiskt program och handlingsplan 2018

 Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2018

 Borås Stad Plan för ledningssystem för kvalitetsarbete

 Program och handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018–2020

 Program och handlingsplan för föräldraskapsstöd 2018

 Reglemente kommunstyrelsen

 Samtliga nämnders, samt kommunstyrelsens, protokoll under 2018

 Samverkansöverenskommelse mellan Borås stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde

Borås 2018–2020

 Samverkansöverenskommelse mellan Borås stad och Västra Götalandsregionen för perioden

2018–2023

 Välfärdsbokslut 2016

 Årsredovisning Borås stad 2017

Fritids- och folkhälsonämnden 
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 Förebyggande arbete inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet

 Förebyggande arbete inom Mötesplatser och Öppen Ungdomsverksamhet

 Program för Öppen ungdomsverksamhet

 Reglemente fritids- och folkhälsonämnden

 Samarbetsuppdrag FoF – Lokalt inflytande 2018

 Tertial 2 2018

 Verksamhetsplan 2018

Förskolenämnden 

 Anmäla oro för barn – stöd för anmälningsskyldiga

 Kvalitetsrapport 2018 Värdegrund

 Reglemente förskolenämnden

 Rutin för barnhälsan

 Rutin för förskolans arbete för likabehandling samt mot diskriminering och kränkande behand-

ling

 Rutin vid misstanke om sexuella eller andra övergrepp på förskolor i Borås stad

 Tertial 2 2018

 Verksamhetsplan 2018

Grundskolenämnden 

 Beslut efter uppföljning grundskola Borås kommun - Skolinspektionen

 Gemensam rutin grundskoleförvaltningen och IFO

 Kvalitetsrapport Värdegrund 2018

 Lokal samordnad individuell plan (LoSIP)

 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 18/19

 Program för att förebyggana psykisk o hälsa

 Reglemente grundskolenämnden

 Rutiner för grundskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling

 Rutiner som ingår i plan mot kränkande behandling

 SSPF reviderad

 Tertial 2 2018

 Verksamhetsplan 2018

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 Policy Cederns samarbete med de kommunala gymnasieskolorna

 Bildningsstaden

 Discpl. åtgärder gy, vux – avstängningsmanual

 Almåsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

 Bäckäng – elevhälsoplan

 Bäckängsgymnasiers likabehandlingsplan 2017–2018

 Rutin för frånvarouppföljning AL

 Utredning om frånvaro till rektor 2018

 Gemensam plan för övergångar inom och mellan skolor och skolformer

 Handlingsplan för drogaktivitet

 Kvalitetsrapport 17–18

 Program för att förebygga psykisk ohälsa

 Reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

 Rutin – skolgång för placerade elever

 Rutin KAA inom Sjuhärad och inom UBF
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 Rutiner för likabehandling

 Samarbete insyn fristående skolor

 Tertial 2 2018

 Verksamhetsplan 2018

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 Barn och unga i riskzon – Individ- och familjeomsorgsnämndens uppdrag

 Familjecentral samverkansöverenskommelse

 FamRätt rutin våld

 Fältgruppens mål och inriktning 2018–2019

 Förlängning av överenskommelsen med föreningen Agape – IOP

 Gemensam rutin grundskoleförvaltningen och IFO

 IFO rutin SSPF

 Kallelse LoSIP

 Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelse 2017

 Program och handlingsplan för stärkt social barn- och ungdomsvård 2018–2022

 Reglemente individ- och familjeomsorgsnämnden

 Rutin – samverkan avseende barn med behov av insatser

 Rutin barnhälsoteam

 Rutin LVU

 Rutin och handläggningsstöd i ärenden som rör barn och bevittnat våld

 Rutin ROS-möten

 Rutin samverkan IFON SON SoL LSS

 Rutiner för samverkan över förvaltningsgränserna i enskilda ärenden

 Samtycke vid skolövergång för familjehemsplacerade barn

 SSPF samverkansparternas uppföljning vid avslutad handlingsplan

 Tertial 2 2018

 Verksamhetsplan 2018

Sociala omsorgsnämnden 

 Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelse 2017

 Reglemente sociala omsorgsnämnden

 Riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse

 Tertial 2 2018

 Verksamhetsplan 2018
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Bilaga 5. Organisationsscheman 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

Bild 1: Organisationsschema över fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Förskoleförvaltningen 

Bild 2: Organisationsschema över förskoleförvaltningen. 
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Grundskoleförvaltningen 

Bild 3: Organisationsschema över grundskoleförvaltningen. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

Bild 4: Organisationsschema över gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 
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Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

Bild 5: Organisationsschema över individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

Sociala omsorgsförvaltningen 

Bild 6: Organisationsschema över sociala omsorgsförvaltningen. 
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GRANSKNING AV SAMVERKAN OCH 
FÖREBYGGANDE ARBETE KRING BARN 
OCH UNGA 
Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Borås Stads arbete med samverkan och förebyggande 
arbete kring barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete inom området inte fullt ut är 
ändamålsenligt. 

Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen stärker sin styrning 
och samordning av det förebyggande arbetet inom området och bl.a. arbetar fram en övergripande 
strategisk målbild och klargör kommungemensamma definitioner av för området centrala begrepp. 
Kommunstyrelsen behöver dessutom utveckla en övergripande analys och utvärdering av resultat och 
effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga.

Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens 
bedömning säkerställa en ändamålsenlig samverkan och förebyggande arbete inom området.

Stadsrevisionen bedömer vidare att även övriga granskade nämnder behöver utveckla sin styrning och 
uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Man behöver också arbeta 
mot en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan inom 
området mellan nämnderna. 

Stadsrevisionen vill i sammanhanget poängtera att identifierade brister inom området medför att barn 
och unga i Borås Stad riskerar att inte få det stöd och hjälp som de behöver i ett tidigt skede utifrån 
ett helhetsperspektiv. Åtgärder inom området är angelägna då både kostnader och konsekvenser ur 
ett kommunalekonomiskt-, individuellt- och folkhälsoperspektiv kan minskas om välfungerande 
samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga säkerställs. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultaten i bilagd rapport.

Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs berörda nämnder. Svar från 
nämnderna emotses senast 2019-05-30.

Nils-Gunnar Blanc Boris Preijde  
Ordförande första revisorsgruppen Ordförande andra revisorsgruppen

Missiv
2019-01-21

Kommunstyrelsen
Grundskolenämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förskolenämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

Fritids- och folkhälsonämnden
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Stadsrevisionen i Borås stad har genomfört en granskning 
av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om berörda 
nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete 
kring barn och unga i åldern 0–20 år är ändamålsenligt. 
Granskningen har avsett Fritids- och folkhälsonämnden, 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 
samt Sociala omsorgsnämnden. Granskningen har genomförts 
med hjälp av en extern konsult från EY.  

Granskningen har inriktats mot följande revisionsfrågor:

• Har Borås Stads arbete inom området en tydlig och
ändamålsenlig organisation, styrning, ansvarsfördelning
och samsyn?

• Finns det ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras 
kopplat till området?

• Vilka insatser och aktiviteter genomför Borås Stad inom
området och är dessa tillräckliga?

• Finns tillräckliga resurser för arbetet?

• Finns en tillfredsställande samverkan mellan
interna aktörer såsom socialtjänst, skola, förskola,
funktionshindersverksamhet och fritidsverksamhet?

• Hur säkerställs att Borås Stads arbete inom området även
innefattar privata aktörer (exempelvis fristående skolor/
förskolor)?

• Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och
återrapportering till kommunstyrelsen rörande resultat
och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd?

Nämndernas arbete med barn och unga styrs av 
Kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget, av uppdrag 
som kommer löpande från Kommunfullmäktige samt genom 
program med tillhörande handlingsplaner. Styrningen av det 
förebyggande arbetet upplevs av berörda nämnder som otydlig, 
främst mot bakgrund av antalet uppdrag och aktiviteter samt 
bristen på samordning av dessa. I staden anses det vidare saknas 
en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet 
samt samverkan kring detta. Det saknas kommungemensamma 
dokumenterade definitioner av begreppen förebyggande arbete 
och barn och unga som far illa respektive riskerar att fara illa. 
Detta upplevs försvåra nämndernas styrning. Granskningen 
visar att styrning, samsyn och förståelse för varandras uppdrag 
är utvecklingsområden i det förebyggande arbetet. 

Granskade nämnder har i huvudsak tillsett att det finns en 
ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avseende 
det förebyggande arbetet kring barn och unga, med undantag 
för Grundskolenämnden som inte fullt ut har tillsett en 
ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan. 

Granskade nämnder genomför en rad olika aktiviteter som 
kan kopplas till förebyggande arbete. Den uppföljning som 

görs av nämnder och Kommunstyrelse innehåller dock inte 
någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller effekter 
av det förebyggande arbetet kring barn och unga. 

Samverkan pågår i organiserade former samt mellan 
enskilda nämnder. Vissa hinder upplevs finnas i samverkan, 
framförallt mellan Grundskolenämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Granskningen visar vidare att 
nuvarande samverkansstrukturer kring förebyggande arbete 
avseende barn och unga inte alltid efterlevs. Granskade nämnder 
bedöms i huvudsak ha tillsett en tillfredsställande samverkan, 
med undantag för samverkan mellan Grundskolenämnden 
och Individ- och familjeomsorgsnämnden som bedöms som 
inte fullt ut till fredsställande. Det pågår ett arbete med att 
utveckla samverkan mellan nämnderna.

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning 
är den sammantagna bedömningen: 

• Kommunstyrelsen har inte fullt ut tillsett att styrningen av
det förebyggande arbetet är samordnat på ett ändamålsenligt 
sätt

• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden,
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, samt Sociala
omsorgsnämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med
samverkan och förebyggande arbete är ändamålsenligt
även om det finns vissa utvecklingsområden

• Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgs-
nämnden har inte fullt ut säkerställt ett ändamålsenligt
arbete med samverkan och förebyggande arbete

Stadsrevisionen ser positivt på det arbete som pågår med att 
utveckla samverkan.

Under granskningen har följande förbättringsområden 
identifierats:  

• Kommunstyrelsen behöver stärka sin styrning och
samordning av det förebyggande arbetet inom området
och b.la. arbeta fram en övergripande strategisk målbild
och klargöra kommungemensamma definitioner av för
området centrala begrepp

• Kommunstyrelsen behöver utveckla en övergripande analys 
och utvärdering av resultat och effekter av det
förebyggande arbetet kring barn och unga

• Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgs-
nämnden behöver säkerställa en ändamålsenlig samverkan 
och förebyggande arbete inom området

• Granskade nämnder behöver utveckla sin styrning och
uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring
barn och unga

• Granskade nämnder behöver även arbeta mot en ökad
samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i
att utveckla samverkan inom området mellan nämnderna
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Datum 

2019-11-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00860 1.1.6.4 

  

 

Årets studentstad 2020/2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Nomineringen av Borås som Årets Studentstad 2020/2021 godkänns.    

Sammanfattning 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) utser varje år Årets studentstad och bjuder 

nu in till nomineringsprocessen för läsåret 2020/2021.  

 

I Borås har vi numer ett strategiskt samarbete som syftar till att göra livet bra 

för våra studenter. Det övergripande målet med samarbetet är att studenter ska 

lockas till Borås för att studera, trivas bra under sin studietid och trivas så bra 

att de väljer att stanna i Borås för att leva och arbeta här. 

 

Borås Stad lämnar därför in en nominering om att bli Årets studentstad 

2020/2021. Nomineringen görs tillsammans med Studentkåren i Borås, 

Högskolan i Borås och Borås Näringsliv. 

 

Kommunstyrelsen godkänner nomineringen.            

Ärendet i sin helhet 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) utser varje år Årets studentstad och bjuder 

nu in till nomineringsprocessen för läsåret 2020/2021. 

 

I Borås har vi numer ett strategiskt samarbete som syftar till att göra livet bra 

för våra studenter. Det övergripande målet med samarbetet är att studenter ska 

lockas till Borås för att studera, trivas bra under sin studietid och trivas så bra 

att de väljer att stanna i Borås för att leva och arbeta här. 

 

Borås Stad lämnar därför in en nominering om att bli Årets studentstad 

2020/2021. Nomineringen görs tillsammans med Studentkåren i Borås, 

Högskolan i Borås och Borås Näringsliv.  

 

Att få utnämningen Årets studentstad 2020/2021 sammanfaller också väl med 

vår ambition att uppmärksamma stadens 400-årsjubileum 2021.  

 

Ansökan innehåller bland annat följande enligt SFS rubriker: 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

En studentstad med ett fungerande studentinflytande 

 Studentstad Borås – styrgrupp och arbetsgrupper: 

o Näringsliv och arbetsmarknad 

o Bostäder för studenter 

o Kultur och nöje 

 Högskolans arbete med studentinflytande 

 Studentkåren i Borås 

 Staden, högskolan och näringslivet stöttar studentkåren 

En studentstad med samarbeten för studenternas bästa 

 ”Den gemensamma studenten” – vårt tidiga samarbete 

 VFU – verksamhetsförlagd utbildning 

 STARK-dagarna 

 Opus-dagen 

 EXIT – examensutställningen för ingenjörer, ekonomer och 

textilstudenter  

 Företag söker dig 

 Praktik och examensarbeten i Borås Stad 

En studentstad som värnar om alla studenter 

 Högskolans arbete med breddad rekrytering 

 En stad tillgänglig för alla 

 Borås Pride  

 Borås – en förbättrad cykelstad 

En studentstad att studera, leva och trivas i 

 Introduktion för nya studenter 

 Exempel på aktiviteter och sammankomster som arbetsgruppen 

Näringsliv och arbetsmarknad anordnar 

 Bostadsgruppens arbete  

 Beskrivning av kultur- och nöjesutbudet i Borås 

 

SFS Fullmäktige  

Hur ser möjligheten och viljan ut att agera värd för SFS Fullmäktige 2021?  

Vi vill välkomna studenter från hela landet att samlas till SFS Fullmäktige-möte 

under vårt jubileumsår och fira tillsammans med oss. Studenterna skulle inte 

bara bli en del av vårt firande utan också kunna bidra med studentens 

perspektiv på framtidens städer – t ex Vilken är er framtidsspaning på ett 

hållbart Borås?  

 

Tidplan 

 Ansökan lämnas till Sveriges förenade studentkårer (SFS) senast 30 

november 2019. 

 För de som nomineras av SFS genomförs ett platsbesök i februari eller 

mars 2020. 
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 Vinnaren utses av SFS styrelse och offentliggörs i vinnarstaden i början

av april 2020

 Priset delas ut under SFS fullmäktige i Halmstad, 17-19 april 2020

Beslutsunderlag 

1. Bilaga: ansökan som lämnas via formulär på SFS webbplats.

2. Bilaga: brev från Sveriges Förenade Studentkårer

Ulf Olsson

Kommunstyrelsens ordförande 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 



  

 

 

Ansökan Årets studentstad 

Borås är med sina 112 000 invånare den näst största staden i Västra Götaland. Högskolan i Borås 

har 12 000 studenter och är tillsammans med Studentkåren i Borås viktiga parter, ja, nyckelspelare 

i Borås strävan att fortsätta växa som textil-, handels- och kunskapsstad. 2021 firar Borås 400 år 

och om vi får säga det själva, är Borås en riktigt pigg 400-åring vars mål är att bygga för 

framtiden.   

Borås har ett samlat campus mitt i city där studenterna blir en naturlig del i stadens myller och liv. 

Deras närvaro och medverkan berikar staden genom en outtröttlig innovationskraft. Vi arbetar på 

olika nivåer för att såväl attrahera nya studenter, som att skapa bra förutsättningar för dem under 

studietiden. Självklart vill vi att studenterna ska välja att stanna kvar för att arbeta, leva och bo i 

Borås efter studietiden.  

Högskolan i Borås har unika utbildningar i form av den internationellt välrenommerade 

Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. Vi erbjuder forskarutbildningsrättigheter inom 

resursåtervinning, människan i vården, biblioteks- och informationsvetenskap samt inom det 

textila området - en generell och en konstnärlig. Inför läsåret 19/20 är Högskolan i Borås det 

lärosäte som gjort den största procentuella ökningen i antal antagna studenter. 

Bakom den här ansökan står Borås Stad, Högskolan i Borås, Studentkåren i Borås och Borås 

Näringsliv (sammanslutning som organiserar företag i Borås). Men det finns även fler parter som 

i form av dedikerat arbete på olika nivåer (i styr- och arbetsgrupper och på andra sätt) deltar i 

arbetet med att förbättra livet för studenterna. Dessa är Borås TME (destinationsbolag), Borås 

City (bolag som verkar för en levande stadskärna) och AB Bostäder (kommunalt bostadsbolag). 

När vi i den här ansökan skriver ”vi” så är det samtliga dessa parter som avses.  

Vi har i Borås försökt stärka arbetet för studenter i många år och på många olika sätt, men 

upptäckt att för att lyckas med våra intentioner så är nyckelordet tillsammans. Vi inser att vi 

behöver arbeta tillsammans, sida vid sida, för att göra verkstad av idéerna.  

En studentstad med ett fungerande studentinflytande 

Vi har ett strukturerat arbetssätt för vårt studentinflytande som innebär att vi har en styrgrupp 

och tre arbetsgrupper som arbetar för studenternas bästa. Målet med de tre arbetsgrupperna är 

skapa möjligheter till ett konkret studentinflytande i frågor som rör hela studietiden – hur 

studenterna lever, bor och verkar i Borås.  

”Studentstad Borås” – styrgrupp och arbetsgrupper 

Syftet med styrgruppen för Studentstad Borås är att uppnå ett tätare, effektivare och framför allt 

sektoröverskridande samarbete. I styrgruppen ingår kommunchefen, högskolans rektor, 

Studentkårens ordförande och deras kanslichef, vice ordförande för Borås Näringsliv, högskolans 

kommunikationschef och stadens kommunikationschef.  

Under styrgruppen finns tre arbetsgrupper inom områden som är viktiga för studenter. I samtliga 

arbetsgrupper ingår studentrepresentanter som bevakar studentens perspektiv i frågorna. 

Arbetsgrupperna är: 



1. Näringsliv och arbetsmarknad 

2. Bostäder 

3. Kultur och nöje 

Värt att notera är att dessa områden inte är ristade i sten, vi är lyhörda för att det i framtiden kan 

komma andra områden som blir viktigare.  

Arbetsgruppen Näringsliv och arbetsmarknad 

Arbetsgruppens syfte är att identifiera, stärka och uppmuntra mötesplatser där student och 

framtida arbetsgivare kan skapa kontakt. 

Arbetsgruppen leds av vice ordförande från Borås Näringsliv och sammanträder fyra gånger per 

år.  Däremellan genomför vi aktiviteter och insatser som ett resultat av arbetsgruppens idéer.   

Inom ramen för den här arbetsgruppen arbetar vi för att ständigt utveckla, aktiviteter och arenor 

för att etablera studenterna i näringslivet i Borås.  

Mer om dessa aktiviteter och arenor återfinns under rubriken En stad att studera, leva och trivas i. 

Arbetsgruppen Bostäder 

Bostadsgruppens syfte är att sammanföra personer som har en möjlighet att underlätta och driva 

arbetet med studentbostäder. Det kan gälla akuta och tillfälliga lösningar i det korta perspektivet, 

till nyproduktion av bostäder för studenter i det långa perspektivet. 

Det korta perspektivet hanterar bostadsfrågan för studenter här och nu, genom bland annat 

förmedling av privata rum och lägenheter. I den här arbetsgruppen möts vi fyra gånger per år –

inför och strax efter varje terminsstart – för att stämma av det aktuella bostadsläget. Staden 

annonserar i lokal press och via andra kanaler efter privata uthyrare med målet att få in 

bostadsannonser till bostadsförmedlingen BoråsBo, som stadens miljöförvaltning administrerar. 

Efter varje terminsstart sammanträder gruppen för att följa upp bostadsläget för studenterna.  

Det långa perspektivet handlar om stadens planarbete och fastighetsägarnas – såväl de privata 

som allmännyttans – planer för att bygga fler bostäder. Gruppen leds av kommunalrådet som är 

ansvarig för bostadsfrågor. Här följer vi upp status på pågående projekt och detaljplanearbeten i 

Borås och i början av nästa ska vi åka på en studieresa till Trollhättan för att ta del av hur de 

arbetar med sin bostadsgaranti och hur de utvecklar nya bostäder. 

Det finns en ambition om att bygga 300 nya bostäder för studenter i Borås under den närmaste 

treårsperioden.  

”Studentkåren träffar regelbundet beslutsfattare i både Borås Stad och olika bygg- och fastighetsföretag för 

att diskutera behovet av bostäder för studenter. De är alla tillmötesgående och lyssnar på våra åsikter, vilket 

gör oss hoppfulla inför framtiden.” 

John Lindskog, ordförande Studentkåren i Borås. 

Arbetsgruppen Kultur och nöje 

Syftet med den här arbetsgruppen är att göra kultur-, nöjes- och fritidsutbudet i staden tydligt och 

tillgängligt för studenterna. Tydlighet innebär att studenterna lätt ska kunna hitta information om 

utbudet och tillgänglighet handlar om allt ifrån studentrabatter till öppettider och kollektivtrafik 

som kan underlätta studenternas närvaro i utbudet.  



Den här arbetsgruppen leds av stadens kulturchef och i övrigt ingår representanter från Borås 

TME, studentkåren, Borås City, Borås Näringsliv och fler tjänstepersoner från Borås Stad.  

Det som har efterfrågats av studenterna är en kanal för att hitta vad Borås har att erbjuda för att 

de ska ha ett gott liv på sin fritid och trivas i Borås. Därför har vi tagit fram en portal (som är 

under ständig utveckling) som är ”en väg in” med information som är bra att veta för en student, 

nyinflyttad såväl som övriga.  

Portalen hittas på boras.com/student och samlar information om till exempel utbudet för 

studentens fritid, cykelkarta och rabatter för studenter.  

Alla tre arbetsgrupper utgör en nav för vårt samarbete för studentinflytande och för studenternas 

bästa. Vi är ödmjuka inför att det gäller att vara uthållig och innovativ i det här arbetet, men vi är 

alla övertygade om att vi, genom att arbeta tillsammans, kunna hitta nya vägar och idéer för att 

göra Borås till en ännu bättre plats för studenten att leva, verka och stanna kvar i.  

Högskolan arbetar strukturerat med studentinflytande 

Utifrån högskolans perspektiv så finns också många aspekter kring frågan om studentinflytande 

att arbeta med. En viktig förutsättning för studenters välmående är möjligheten att kunna påverka 

själva studiesituationen. Högskolan och studentkåren har ett mycket gott samarbete som 

säkerställer studentinflytandet och rätten att kunna påverka sin studiesituation. Studenterna har 

möjlighet att sitta med i alla beslutande och beredande organ som finns vid högskolan och kan på 

så vis förändra eller påverka på många nivåer. Givetvis finns de med i styrelsen vid Högskolan i 

Borås, andra exempel är rektors ledningsråd samt forsknings- och utbildningsnämnden.  

Med studentinflytande menar vi studenter, på samtliga utbildningsnivåer, som i någon form är 

involverade i en direkt inverkan på utbildningen. Högskolan och studentkåren stöttar 

studentrepresentanter med den utbildning som krävs för det givna uppdraget. 

Studentkåren i Borås  

Studentkåren i Borås är lyckligt lottad då den har ett lärosäte som förstår vikten av 

studentinflytande och som är beredd att betala studentkåren för det arbete som görs. Detta ger de 

som arbetar inom studentkåren arbetsro att kunna koncentrera sig på uppdraget att bevaka 

studenters och doktoranders intressen istället för att söka finansiärer på annat håll. Där andra 

studentkårer gett uttryck att de känner sig fast i en beroendeställning till sitt lärosäte på grund av 

sin finansiering är det något Studentkåren i Borås aldrig känt, högskolan är väldigt mån om 

studentkårens oberoende, eller som en anställd på högskolan uttrycker det ”vi betalar ju er för att 

vara besvärliga” 

En avgörande pusselbit i det goda samarbete över tid som högskolan och studentkåren har är att 

personer i ledande ställning på lärosätet tagit en tydlig ställning till att studentinflytandet är 

avgörande för kvalitén på skolans utveckling och utbildningar i synnerhet, 

Staden, högskolan och näringslivet stöttar studentkåren 

En förutsättning för studentinflytandet är en välmående studentkår. För att kunna vara det 

behöver föreningen ha möjligheter att bedriva social verksamhet i flexibla lokaler. Allt sedan 1994 

har staden, lärosätet och näringslivet stöttat och hjälpt studentkåren med lokaler. I de nuvarande 

lokalerna som studentkåren har går Borås Stad in med ett hyresbidrag som täcker halva hyran, 

https://www.boras.com/student/


resterande täcks av en fond från ett gammalt kårhus där företagen i Sjuhäradsbygden gick in med 

medel. 

Sedan det togs initiativ att bjuda in studentkåren till de olika mötesforum som finns i staden där 

företrädare från näringsliv, kommun och högskola träffas har studentinflytandet i staden tagit ett 

stort kliv framåt. Nu ges studentkåren möjlighet att påverka stadens utveckling från början och 

kan följa förslag från ax till limpa för högskolans utveckling där välmående studenter bidrar till en 

bättre studiemiljö.   

En studentstad med samarbeten för studenternas bästa 

På flera olika sätt och från olika perspektiv sker samarbeten för studenternas bästa. Innan arbetet 

med styrgrupper och arbetsgrupper under ”Studentstad Borås” tillkom, fanns ett annat samarbete 

som kallades ”Den gemensamme studenten”. Under den rubriken beskriver vi hur vi arbetade då, 

för att belysa att just samarbeten för studenters bästa har pågått länge i Borås. 

”Den gemensamma studenten”  

”Den gemensamma studenten” var en samarbetsform där Borås Stad tillsammans med Borås 

TME, högskolan och studentkåren samverkade för studentens behov och möjligheter.  

Borås Stad, Borås TME och högskolan sköt årligen till medel med syftet att etablera långsiktiga 

insatser och undvika att fälla goda idéer på grund av resursbrister. Studentkåren fick uppdraget att 

mer målfokuserat arbeta med studiesociala aktiviteter. En aktivitet som vi genomförde var en 

familjedag på Borås Djurpark för nya studenter och deras familjer. 

Vi genomförde många bra aktiviteter och initiativ men det krävdes att arbetet drevs med ett 

bredare fokus än vad studentkåren kunde mäkta med. Så efter några år fann vi att vi behövde 

lyfta samarbetet och bli mer strategiska. Vi förstod att vi behöver hitta samverkansformer där vi 

får möjligheten att ta till oss studentens perspektiv på ett mer strukturerat sätt. Det lagstadgade 

studentinflytandet som varje lärosäte är ålagd att följa är självklart bra för studentens påverkan i 

frågor som har med studierna att göra, men när det kommer till inflytandet över studentens liv 

och leverne i Borås ville vi bli ännu bättre.  

Det är därför som vi idag istället har det strategiska samarbetet som vi kallar för ”Studentstad 

Borås”. Syftet är att skapa arenor för såväl studentinflytande som samarbeten för studenternas 

bästa både före, under och efter studietiden.  

Utöver arbetet i Studentstad Borås sker många andra aktiviteter och insatser för studentens bästa.  

VFU – verksamhetsförlagd utbildning 

Hundratals studenter från förskollärar-, grundskollärar- och vårdutbildningarna gör varje år sina 

verksamhetsförlagda studier (VFU:s) på arbetsplatser runt om i Borås. För vårdutbildningarna är 

ambitionen att varje student, en gång under sin studietid, ska få göra sin VFU på en 

utbildningsvårdavdelning där vårdande och lärande integreras. För grundskollärarutbildningen är 

det cirka 200 studenter som varje år gör sin VFU på skolor runt om i Borås och för 

förskollärarutbildningen är det cirka 270 studenter.   

Syftet med VFU-verksamheten är dubbelt – dels vill arbetsgivarna vara en aktiv del av 

utbildningarna och dels vill vi visa att vi har attraktiva arbetsplatser i såväl Borås Stad som i 

Borås.  



Samarbetet med högskolor och universitet är viktigt för oss i Borås Stad och de studenter som kommer till 

våra skolor, förskoleklasser och fritidshem ska ses som blivande kollegor. Lärare som handleder gör en viktig 

och värdefull insats, samtidigt som de utvecklar sitt ledarskap. 

             Ida Legnemark, VFU-samordnare, Grundskoleförvaltningen i Borås Stad 

STARK-dagarna 

Varje år anordnar högskolan i nära samarbete med studentkåren arbetsmarknadsdagarna STARK 

som är en mässa i två dagar där arbetsgivare och studenter möts. Den första dagen är inriktad 

mot offentliga arbetsgivare och den andra dagen är inriktad mot privata företag. Arrangemanget 

är välordnat och drivs med högt engagemang av högskolan och studentkåren. Närmare 100 

utställare brukar delta för att erbjuda arbete. Det kan röra sig om jobb efter eller vid sidan av 

studierna, sommarjobb eller en miljö för uppsatsskrivande. Dessutom har vårdutbildningarna och 

Textilhögskolan egna arbetsmarknadsdagar då arbetsgivare och studenter möts. 

Opus-dagen 

Den 2 oktober i år anordnades den första OPUS-dagen, med en förhoppning att starta ett 

återkommande event och möjliggöra en ömsesidig påverkan på studenter och arbetsgivare. För 

de studenter som läser OPUS (Organisations- och personalutvecklare i samhället), offentlig 

förvaltning eller industriell ekonomi ges möjligheten att knyta kontakter med arbetslivet och 

inspireras till vad de kan göra efter examen.  

Ansatsen kom på fråga när initiativtagarna såg behovet att sammankoppla studenter med aktörer 

i branschen som de annars enbart möter när de är färdigutbildade. 

EXIT  

EXIT är en stor examensutställning som genomförs varje vår där textil-, ingenjörs- och 

ekonomstudenterna visar upp sina examensjobb på kandidat- och masternivå. Finalen brukar 

locka till en stor publik och har oftast en medial närvaro. Efter premiären i slutet av maj brukar 

modedesignstudenterna från Textilhögskolan också visa sina examenskollektioner under 

modeveckorna i Stockholm och London. 

Företag söker dig 

Företag söker dig är ett samlingsnamn för alla tjänster som Högskolan i Borås erbjuder för att 

öka studenternas chanser att få arbete efter avslutade studier. Det handlar till exempel om studier 

nära verkligheten, tillgång till karriärvägledare och mentorer, föreläsningar, frukostseminarier, 

praktik och utlandsstudier. Dessutom kan företag annonsera efter personal via Jobbhjälpen på 

Facebook och via webbsidan Företag söker dig.  

Praktik och examensarbeten i Borås 

Borås Stad, som är en stor organisation med 10 000 medarbetare och 250 olika yrken, tar emot 

praktikanter och studenter som genomför projekt och skriver sina examensarbeten. 

Välfärdssektorn står idag inför stora rekryteringsutmaningar, både nu och i framtiden, ett faktum 

som gör att studenterna är mycket viktiga för staden när det gäller att rekrytera kvalificerad 

arbetskraft till sina yrken.  

Borås har med sina 12 000 företag i staden dessutom stora möjligheter att erbjuda praktik, 

uppsatsarbeten och arbetstillfällen.   

En studentstad som värnar om alla studenter 

Studenter är ingen homogen grupp och det finns flera perspektiv på hur vi i Borås är en 



studentstad som värnar om alla studenter. Våra högt ställda mål genomsyrar stadens, näringslivets 

och högskolans arbete genom att vi hörsammar grundprinciper såsom öppenhet, tolerans och 

mångfald och vi arbetar efter de demokratiska värdena.  

Högskolans breddade rekrytering  

Högskolan i Borås ser breddad rekrytering och breddat deltagande som en del av lärosätets 

hållbarhetsprofil och mer specifikt som en del av lärosätets arbete för inkludering och lika villkor.   

Högskolan strävar efter att skapa lika möjligheter för alla studenter genom inkluderande 

undervisning samt efter en breddad rekrytering till alla utbildningar, det vill säga en representativ 

fördelning till högskolan avseende kön, etnicitet och social bakgrund.  

En inkluderande studiemiljö handlar också om den fysiska miljön. Högskolan jobbar tillsammans 

med studenterna för ett attraktivt och grönt campusområde med många inbjudande mötesplatser 

att umgås på. 

”Studentens lärande i centrum” är högskolans ledord för studielivet i Borås. Det innebär en 

lärandemiljö utifrån aktuell forskning och möjliggöra att studenterna aktivt blir involverade i ett 

tidigt stadie; studenter ska ges stora möjligheter att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande. 

En stad tillgänglig för alla 

Borås Stad har ett program och en handlingsplan för ett tillgängligt samhälle och därtill sker 

många konkreta arbeten för att förbättra tillgängligheten i staden. Det finns flera samarbeten med 

funktionshinderföreningar, och Borås Stad använder sig av Tillgänglighetsdatabasen. I den kan 

personer med olika funktionsnedsättningar få information om lokalers utformning och 

beskaffenhet.  

Samverkan i tillgänglighetsfrågor sker i olika funktionshinderråd och vi arbetar med tillgänglig 

kultur och fritid. Nyligen inrättade vi det så kallade Följa med-kortet som gör det lättare för 

personer som har funktionsnedsättning att ta del av kultur- och fritidsverksamheter. Med kortet 

kan personer som har funktionsnedsättning ta med en vän gratis på olika aktiviteter i Borås Stad.   

Staden har också genom Fritids- och folkhälsonämnden länge medvetet satsat på 

tillgänglighetsanpassade platser och möjligheter i friluftslivet, både stadsnära och ute i naturen. 

Det finns på flera ställen runt om i och kring staden tillgänglighetsanpassade spår och leder, här 

finns en film som berättar om detta.  

2015 tilldelades Borås Stad EU:s tillgänglighetspris Access City Award 2015 för sitt arbete med 

den fysiska tillgängligheten.    

Borås Pride 

En självklar del i Borås arbete för allas lika värde är vår Pridefestival som varje år arrangeras av 

RFSL. Studentkåren och högskolan deltar under samma flagg för att manifestera sitt stöd och 

samarbete. Borås Stad deltar under sin flagg: ”Borås <3 Pride”. Många företag och organisationer 

deltar också. 

Vi jobbar på att bli en bättre cykelstad 

I tio år i rad har Borås deltagit i mätningen Kommunvelometern som är Cykelfrämjandets årliga 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/tillganglighetsarbete.4.3a190f22158fdcf7b0c253d1.html
https://www.boras.se/upplevaochgora/friluftslivochnatur/tillgangligtfriluftsliv.4.2dfd33de15f3b9c34b2b46b9.html


benchmarking-studie. Studien är en jämförelse av kommuners satsningar på att öka cykling och 

att göra cykling säkrare och mer attraktivt. Tidigare år har Borås hamnat på 20:e-25:e plats men i 

år klättrar kommunen ordentligt och hamnar på en 16:e plats, enbart ett fåtal poäng efter 

storstadskommuner som Malmö och Stockholm. 

 

Det finns cykelgarage, cykelkartor och en rad projekt som handlar om cykling, till exempel 

samarbetet mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen som handlar om vintercykling.  

 

En stad att studera, leva och trivas i 

Vi vill självklart att våra studenter ska ha en så bra studietid som möjligt och också trivas så bra 

att de väljer att stanna kvar för att arbeta och bo i Borås. 

 

Introduktion för nya studenter 

En viktig fråga är att nya studenter blir bra bemötta och känner sig välkomna till Borås och till 

högskolan. Varje höst och vår när nya studenter börjar på Högskolan i Borås hälsas de varmt 

välkomna till högskolan, studentkåren och Borås. Under några veckor finns många möjligheter 

för den nytillkomne studenten att upptäcka aktiviteter och händelser i staden. Självklart är någon 

av stadens högsta politiker med och hälsar studenten välkommen.  

Arbetsgruppernas arbete för att få studenterna att trivas 

Målet med våra arbetsgruppers insatser är att våra studenter ska ha en bra studietid, bo bra och 

trivas under studietiden och naturligtvis stanna kvar för att arbeta, bo och leva i Borås.  

Arbetsgruppernas strävan är därför att hitta meningsfulla och arbetsdrivande samarbeten, 

aktiviteter och arenor för våra studenter, ombesörja bostadsfrågan och arbeta för att främja 

kultur- och nöjeslivet.  

Exempel på aktiviteter och arenor som Näringsliv och arbetsmarknad anordnar eller 

öppnat för studentmedverkan: 

 Mingelluncher med politiker i Borås Stad, representanter från högskolan, 

studentkåren och deras sektioner, Borås Näringsliv och tjänstemän från Borås Stad.  

 Inbjudan till Borås Stads anordnade näringslivsluncher. 

 Inträden för studenter till Näringslivsdagen, en heldag i oktober varje år där ett 

stort antal företagare, staden och Borås Näringsliv möts för kunskapsutbyte och 

nätverkande.  

 Inbjudan till e-Handelsstadens frukostföreläsningar. E-handelsstaden Borås är en 

plattform för samspel mellan näringslivet, Borås Stad, Högskolan i Borås och 

övriga utbildningsaktörer. 

 Inbjudan till Borås Möts-möten (normalt 4/år). Borås Möts är ett mötesforum där 

staden, näringslivet och akademin möts för att prata om Borås framtid. 

 Branschträffar:  

o Bygg-pub för ingenjörsstudenter 

o Sjuksköterskemingel för sjuksköterskestudenter  

o E-Handelsmingel för handelsstudenter 

Bostäder för studenter 

Studenter behöver en bra bostad, det är en grundförutsättning för att kunna utföra sina studier 

https://ehandelsstaden.se/


och trivas i Borås. Här har vi två arbetsgrupper som arbetar med frågan på både kort och lång 

sikt, som vi beskrivit i kapitlet En studentstad med ett fungerande studentinflytande – 

Arbetsgruppen Bostäder.  

Kultur och nöjen i Borås 

Borås har ett rikt kulturliv. Vartannat år är det skulpturbiennal i staden, då gästspelande 

konstnärer ställer ut sina verk runt om i stadsmiljön – det kan stå en skulptur på ett tak och 

ibland får besökaren leta efter små miniskulpturer uppkrupna på ett fönsterbleck. Däremellan är 

det street art-festival, då gatukonstnärer från hela världen kommer till Borås för att till exempel 

pryda en husgavel med sina alster. Under nästa street art-festival som går 2020 kommer 

arrangören Borås TME att speciellt rikta sig till studenter som en viktig målgrupp och ett 

samarbete med Studentkåren kommer därför inledas inom kort. Arrangören vill få in 

studenternas perspektiv för att veta vad de vill ha med och tycker är viktigt. 

Självklart finns ett textilmuseum eftersom Borås bär ett stolt textilarv. Textilmuseet är placerat i 

Textile Fashion Center, som i sin tur är en del av högskolans campus. Textile Fashion Centers 

grundläggande verksamheter finns inom Borås Stad, Högskolan i Borås och det samlade 

näringslivet i Sjuhärad som tillsammans bildar Triple Helix – samverkan mellan akademi, 

näringsliv och offentlig verksamhet. Grundidén är att kreativa processer sker bäst i samspel 

mellan kommun, samhälle, företag och akademi.  

I staden finns många restauranger, caféer och klubbar. Studentkåren har ett mycket fint 

samarbete med en av klubbarna – X&Y – där studenterna får bra rabatter och en god service från 

klubbägaren. Nästa steg i utvecklingen för studenternas bästa, är att vi arbetar på att få till ett 

samarbete med regionen så att busstider kan anpassas för klubbens öppettider, med målet att få 

hem studenterna på ett säkert sätt via kollektivtrafiken.  

Borås är också en stad med en strategisk satsning på sport- och föreningsliv. 2017 blev Borås 

utsedd till Årets bästa breddidrottskommun, för våra insatser på olika fronter som främjar 

idrottsutövning i staden. Juryn vägde i priset bland annat in framgångar med att använda idrott 

som verktyg för integration och jämställdhet, utveckling av spontanidrott, liksom tillgång till bra 

träningslokaler för alla människor. Under de senaste åren har Borås satsat cirka 6-7 miljoner 

årligen för att skapa intressanta spontanidrottsplatser. Nyligen antogs en ny plan i vilken det tas 

mer hänsyn till flickors möjlighet att aktivt använda platserna. Att utveckla spår och leder är 

också en viktig del i kommunens satsningar, där man ger fler boråsare möjlighet att röra på sig i 

sin närmiljö. Här ser vi det som en viktig punkt i vårt samarbete för studentens trivsel, att 

ombesörja att studenterna får vetskap om vilka möjligheter som finns i staden.  

Till sist 

Att bli och vara en bra studentstad är hårt arbete alla dagar i veckan och en ständig process. Vi 

arbetar kontinuerligt med att samverka för studenternas bästa – ett arbete som skett och sker 

oavsett om vi skulle lämnat in en ansökan om att bli Årets Studentstad eller inte.  

SFS Fullmäktige 

Studentkåren i Borås skulle tillsammans med Borås Stad, Högskolan i Borås och Borås Näringsliv 

med glädje och stort nöje stå värd för SFS Fullmäktige 2021.  

Borås fyller 400 år 2021 och vi vill välkomna studenter från hela landet att samlas till SFS 

Fullmäktige-möte under vårt jubileumsår och fira tillsammans med oss. Studenterna skulle inte 



bara bli en del av vårt firande utan också kunna bidra med studentens perspektiv på framtidens 

städer – t ex Vilken är er framtidsspaning på ett hållbart Borås? 

Borås har över åren utvecklats från en textilindustristad till en ort med textil spjutspetsteknologi, 

ett e-handelsnav och en stark entreprenörsanda. Detta skulle inte vara möjligt utan studenternas 

närvaro i staden. Vi vill därför fira vår stad tillsammans med er.  

Faciliteter för boende, logi, aktiviteter och festligheter finns tillgängliga i olika former.  

Då vi arbetar för ett hållbart samhälle ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv 

kommer vår strävan vara att SFS Fullmäktige-möte ska arrangeras så miljömässigt smart som 

möjligt. 

 

 

 

 



Från: Leo Nyström <leo.nystrom@sfs.se> 
Skickat: den 2 oktober 2019 15:35 
Till: Leo Nyström 
Ämne: Snart är det dags för nominering till Årets studentstad! 
 

  

  
 

Å r e t s  s t u d e n t s t a d  2 0 2 0 / 2 0 2 1  
  

  
 

  
Sveriges förenade studentkårer kommer utse Årets studentstad i april nästa år. Det 
här är en inbjudan att nominera er stad, nomineringen öppnar den 1 november och 
stänger 31 november. 

 Är ni en stad med samarbeten för studenternas bästa? 
 En studentstad som värnar om alla studenter? 
 En studentstad med ett fungerande studentinflytande? 
 En stad att studera, leva och trivas i? 

Syftet med Årets studentstad är att uppmärksamma det hårda arbetet som gör tillvaron 
bättre för studenter. Priset har delats ut sedan 1999 och är det enda i sitt slag. Ett 
vinnande bidrag brukar såklart vara väldigt uppskattat av studenter, lärosäten och 
kommuner, och kan locka många nya att söka sig till staden. 

Mellan den 1 november och 30 november kan ni gå in på sfs.se/arets-studentstad och fylla 
i nomineringsformuläret. Nomineringen görs tillsammans av (minst) en studentkår och en 
kommun. Vinnaren utses av SFS styrelse och offentliggörs i en presskonferens som hålls i 
vinnarstaden i början av april, samt en prisceremoni under SFS fullmäktige i Halmstad den 
17-19 april 2020. 

Om ni har några frågor får ni gärna höra av er till ordförande Matilda Strömberg på 
matilda.stromberg@sfs.se 

Vi ser fram emot er nominering! 
  

 

http://sfs.se/arets-studentstad
mailto:matilda.stromberg@sfs.se
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00758 1.1.2.1 
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Handläggare 
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Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Borås Stads remissyttrande över Remiss - 

länsgemensamt inriktningsdokument för organiserat 

integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 

missbruk och beroende 

Beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker länsgemensamt inriktningsdokument för 

organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och 

beroende. 

Sammanfattning 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2020 

har förslag till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 

för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram. En 

arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen (VGR) samt brukarföreträdare har tagit fram förslaget. 

Styrgrupp har varit Styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa som ställde sig 

bakom förslaget att skicka det på remiss för sin del den 3 maj 2019. Det samma 

gjorde Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) 29 maj och det politiska 

samrådsorganet (SRO) den 29 augusti.  

Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i 

Västra Götaland med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för 

organiserat integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga 

insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet skall vara ett stöd vid 

uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna. 

Borås Stad tillstyrker inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete och 

ser fram mot en länsgemensam samordning för att säkra utveckling av jämlik 

vård och stöd.  

Borås Stad vill skicka med följande synpunkter; 

Under rubriken likvärdighet kan tilläggas vikten av likvärdig uppföljning gärna 

med någon form av regionövergripande forum utifrån ett lärande perspektiv. 



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

Brukarinflytande är viktigt, kan vara bra att reglera i avtal hur det ska gå till. 

När det gäller ekonomiskt fördelning kan lokala avtal behövas hos respektive 

huvudman som komplement. 

KOMMMUNSTYRELSEN 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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Länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och 

kommunerna i Västra Götaland 

Organiserat integrerat arbete för 

personer med psykisk ohälsa, missbruk 

och beroende    

Uppdragsgivare    

Uppdragshandling beslutad av Thomas Jungbeck, direktör, VästKom  

och Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen (VGR). 

Uppdragstagare 

Processledare Eva Hallberg, VGR och Kerstin Söderlund, VästKom i samarbete 

med representanter från kommunerna och VGR, NSPHIG och Brukarrådet för 

missbruksfrågor i Västra Götaland.  

Remissversion  

Styrgrupp psykisk hälsa 2019-05-03 
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Sammanfattning 

Inriktningsdokument Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 

missbruk och beroende  riktar sig till ledningsfunktioner inom region och kommuner i 

Västra Götaland. Dokumentet ska underlätta utveckling och kvalitetssäkring för 

integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de två 

huvudmännen. Integrerat arbete behöver organiseras för att hållbarhet ska kunna 

säkras. Inriktningsdokumentet belyser struktur och innehåll som behöver beaktas; 

• Avtal/överenskommelse gällande uppdrag

• Organisation

• Verksamhetens innehåll

• Uppföljning och utvärdering

Utvecklingsbehov noteras inom området för organiserat integrerat arbete som ges på 

flera platser i länet under samma namn, t ex Mini-Maria. Länsgemensam samordning 

behövs för att säkra utveckling av jämlik vård och stöd. 
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Organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 

missbruk och beroende    

Inledning 
Uppdraget med att ta fram ett länsgemensamt inriktningsdokument är kopplat till 
handlingsplan psykisk hälsa. Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och 
kommuner i Västra Götaland. Verksamheter som omfattas är primär- och specialistvård, 
socialtjänst och andra kommunala verksamheter. Andra huvudmän kan bjudas in i 
samverkansavtal vid behov. 

Syfte, mål och målgrupp 
Detta länsgemensamma inriktningsdokument utgör gemensam grund för kommunernas 

och VGR;s organiserade integrerade arbete. Dokumentet ska underlätta utveckling och 

kvalitetssäkring. Målgrupp är personer i alla åldrar med sammansatta behov inom 

området psykisk ohälsa, missbruk och beroende när behoven behöver tillgodoses 

genom insatser från båda huvudmännen.  

Organiserat integrerat arbete 

Integration är ett centralt och återkommande begrepp i dokumentet. Enligt 

Nationalencyklopedin definieras integration som ”Resultatet av att skilda enheter 

förenas”. 

Delar som förenas till en helhet behöver organiseras för att skapa hållbarhet över tid. 

Inriktningsdokumentet belyser struktur och innehåll som behöver beaktas när ett 

integrerat arbete ska organiseras. Bilaga 1 innehåller en checklista som stöd vid praktiskt 

utvecklingsarbete av organiserat integrerat arbete.   

Avgränsning 
Samverkan sker dagligen inom och mellan huvudmännen och är ett grundläggande sätt 

att verka för att använda huvudmännens gemensamma resurser och insatser 

professionellt för den enskildes bästa. Detta inriktningsdokument avgränsas till den 

samverkan som är organiserad, integrerad och avtalad. 

Aktuellt inriktningsdokument tar inte ställning till 

• samverkansformer som inte stöds av skriftliga avtal/överenskommelser

• vilka organiserade integrerade arbeten som bör finnas i Västra Götaland

• benämningar/namn på integrerade arbeten

• vilken ekonomisk fördelning, i termer av kronor eller procent, som ska göras i

olika former av organiserat integrerat arbete.

Likvärdighet 
Huvudmännen strävar efter ökad samordning och jämställdhet inom psykisk ohälsa och 

missbruks- och beroendevård. När organiserat integrerat arbete ges på flera platser i 

länet under samma namn t ex Mini-Maria, bör de organiseras på ett likvärdigt sätt och 

innehålla likvärdig vård/stöd. Ett namn ger förväntningar om innehåll och påverkar 

därmed upplevelsen av likvärdighet och kvalitet. Ansvariga för sådana verksamheter 
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behöver löpande kommunicera med varandra för att kvalitetssäkra organisation och 

innehåll.  

Struktur och innehåll för organiserat integrerat arbete 

1. Avtal/överenskommelse om samverkan
Organiserat integrerat arbete behöver en struktur som möjliggör en långsiktig, 

professionell och hållbar samverkan. En förutsättning är att avtal/överenskommelse om 

samverkan sker skriftligt mellan huvudmännen. 

Parter 

Parter är VGR och kommunerna i Västra Götalands län. Överenskommelse om 
organiserat integrerat arbete gäller under förutsättning att beslut tas av behörig instans 
hos respektive part. Vid behov kan fler parter ingå i avtalet/överenskommelsen t ex 
kriminalvården. Respektive huvudman ansvarar för att samverkan etableras och 
fungerar.  

Ansvarsfördelning  

Ett organiserat integrerat arbete bygger på gemensamt ansvarstagande för den avtalade 

verksamheten. Varje huvudman ansvarar för de insatser som ligger inom det egna 

ansvarsområdet och lagrummet.     

Styrgrupp  

Ett organiserat integrerat arbete behöver ha en styrgrupp med representanter från 

respektive huvudman med mandat att fatta beslut om arbetets gemensamma 

inriktning.  

1. 
Avtal/överens-

kommelse

2. 
Organisation

3. 
Verksamhetens 

innehåll

4. 
Uppföljning/
utvärdering
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Uppdrag  

I avtal/överenskommelse bör uppdraget vara tydligt formulerat avseende målgrupp och 

syfte. Verksamheten bör ha en flexibel utformning som kan följa förändringar i 

omvärlden. Justeringar i uppdraget ska alltid genomföras i samverkan mellan parterna.  

Mål   

En verksamhet ska ha konkreta och mätbara mål med tydlig koppling till målgruppen. 

Personalresurser  

Verksamheten ska organiseras så att resurser nyttjas optimalt. Parterna bör komma 

överens om vilka personalresurser som verksamheten ska förfoga över. Varje huvudman 

äger sin egen personal som verkar inom respektive ansvarsområde. Personal ska vara väl 

förankrad i sin egen profession.  

Brukarinflytande   

Ett organiserat integrerat arbete bör ha organisation och rutiner för 

brukarinflytande. Brukarinflytande bör finnas vid uppbyggnad av verksamhet men också 

vid uppföljning och utvärdering av verksamhet.   

Ekonomisk fördelning  

Den ekonomiska fördelningen ska vara förhandlad och klargjord innan start. Principen 

bör vara att varje huvudman har sin budget och bär sina egna kostnader (främst 

personal). Gemensamma kostnader fördelas enligt avtal (gemensam 

kompetensutveckling, utvärdering, handledning, lokaler, städning, material etc.). För 

organiserat integrerat arbete som använder samma namn, och därmed har likartad 

organisation och verksamhetsinnehåll, bör den ekonomiska procentuella fördelningen 

vara likartad oavsett placering i relation till förvaltning och kommun. 

Säkerhet 

Arbetsmiljöarbetet åligger respektive huvudman. Vård och stöd för den enskilde ska 

systematiskt följas upp enligt patientsäkerhetslagen.  Rutiner för säkerhet ska finnas. 

Avvikelse och tvist   

I avtal/överenskommelse ska rutin för avvikelse och tvist framgå. 

2. Organisation

Former: samlokalisering, mobilt arbete, digitala insatser  

Utgångspunkten är att individens/målgruppens behov är av sådan karaktär att det krävs 

att olika vård- och stödgivare samverkar i ett interprofessionellt samarbete. Arbetet sker 

utifrån integrerade arbetssätt där flera olika professioner arbetar utifrån 

överenskommen metodik. Insatserna anpassas till individen/målgruppen. Insatserna kan 

integreras inom och mellan huvudmännen samt genomföras parallellt och samtidigt.   

Organiserat integrerat arbete kan ske med eller utan samlokalisering. Lokala 

förutsättningar avgör vad som är önskvärt och möjligt.  

Exempel:  

• En samlokaliserad mottagning, personal från båda huvudmännen arbetar under

samma tak och/eller inom mobila team.

https://lagen.nu/2009:400
https://lagen.nu/2009:400
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• En mobil verksamhet som bygger på att man möts i aktivitet, var och en i

personalen har sin egen hemvist.

• Digitala insatser och tjänster utvecklas snabbt och huvudmännen bör tillse att

dessa kan utvecklas och rymmas inom det integrerade arbetet.

Oavsett organisationsform bör utveckling ske med fokus på digitala samverkansformer.  

Ledning av det dagliga arbetet  

Det behöver finnas en funktion som leder det dagliga arbetet. Ansvar och finansiering 

för detta regleras i avtal/överenskommelse. 

Ansvarsgränser och rutiner  

Ansvarsgränser och rutiner ska vara tydliga. Ansvarsgränser bygger på lagutrymme, 

hälso- och sjukvårdsavtal/överenskommelse men också i de specifika riktlinjer/rutiner 

som finns inom och mellan respektive huvudman. De ska vara kända. Ett sådant viktigt 

område är dokumentation. Samtycke till samordnad individuell plan (SIP) är en 

förutsättning för att integrerat arbete ska kunna genomföras. 

Teambaserat arbete  

I ett interprofessionellt team samorganiseras olika yrkesgrupper. Huvudmännen har ett 

gemensamt ansvar för att personal har kunskap om lagar, riktlinjer och policy för båda 

huvudmännens områden. Arbetet karaktäriseras av hög tillgänglighet, ett uttalat 

samarbete mellan olika professioner, tydliga rutiner för hur samarbete och 

kommunikation ska ske. Det är ett gemensamt ansvar för huvudmännen att personal ges 

förutsättningar och tid för att utveckla ett teambaserat arbete.  

3. Verksamhetens innehåll

Verksamhet ska bygga på bästa tillgängliga kunskap   

Vård och stöd ska bygga på bästa tillgängliga kunskap. Stöd för båda huvudmännen finns 

bland annat i Nationella Riktlinjer och i Nationella vård- och insatsprogram (VIP).  

Kunskapsspridning   

I det interprofessionella samarbetet deltar fler än en huvudman. De samarbetar från 

olika kompetenser. Metoder för gemensamt lärande kan vara kontinuerlig 

kommunikation, gemensam utbildning och handledning. 

Kunskapsspridning sker gemensamt inom de områden som rör samverkan men för 
utveckling av professionsfrågor sker vidareutbildning inom ramen för den egna 
huvudmannens ansvar.  

Insatser anpassas till individens behov  
Vård och insatser ska utgå ifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det är viktigt att 

samsjuklighet och psykosociala hinder uppmärksammas så att individen får samtidiga 

insatser för de behov hen har. Insatser bör kunna ges till barn, vuxna och närstående. 

Det organiserade integrerade arbetet bör stärka och mobilisera personens möjlighet att 

vara delaktig i och påverka alla beslut, från planering till utförande av insatserna och 

utvärdering av dessa. Lämpligt arbetssätt är till exempel RACT, FACT, Vård och 

stödsamordning.  Samordning av insatser bör ske inom ramen för SIP. Insatser anpassas 
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till ålder och funktionsnivå. För personer under 18 år ska vårdnadshavare alltid 

involveras och närstående är alltid en viktig samarbetspart oavsett personens ålder. 

4. Uppföljning och utvärdering
Huvudmännen ska gemensamt följa upp och utvärderas både utifrån process och 
resultat. Frekvens och ansvar regleras i avtal/överenskommelse.  

Översikt - organiserat integrerat arbete 

Samverkansform Organiserat integrerat arbete 

Styrning och 
ledning Båda huvudmännen styr och leder gemensamt verksamheten 

 utifrån lagar, avtal och överenskommelser  

Ansvarsområde 
Huvudmännens ansvarsområde regleras i lag 

Samordnad individuell plan (SIP) är en förutsättning för samverkan 

med individen i fokus 

Organisering av 
enheter 

Integrerad 
mottagning 

Mobila team Mobila 
arbetsformer 

Digitala 
vårdformer och 

tjänster 

Oftast 
samlokaliserade 

eller ”vägg i 
vägg” 

Oftast 
samlokaliserade 

Varje 
huvudman 

utgår från sin 
egen 

mottagning, 
man samlas i 

aktivitet 

Inte nödvändigt 
att vara 

samlokaliserad 

Kompetens Interprofessionellt teamarbete – olika yrkesgrupper med en gemensam 
teamidentitet som samarbetar på ett integrerat sätt  

Arbetssätt Exempel: Assertive Community Treatment (ACT), 
Resurs ACT (RACT), Flexibel ACT (FACT),  

Case Management, Vård och stödsamordning 

Insatser Samordnade, parallella insatser från respektive huvudman 
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Utvecklingsområden 
Det är första gången som ett inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete 

upprättas. En uppföljning av värdet av inriktningsdokumentet bör göras och ligga till 

grund för eventuell revidering och utveckling. En fråga som diskuterats under arbetets 

gång är värdet av länsgemensam samordning för att säkra utveckling av jämlik vård och 

stöd t ex avseende Mini-Maria.  
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Bilaga 1 

Checklista 

Del Underrubrik Ansvar Tid 
Avtal/ök Nedtecknat 

avtal/överenskommelse  
Ansvarsfördelning 

Styrgrupp 

Uppdrag 

Mål 

Personalresurser  
Brukarinflytande 

Fördelning av kostnader och 
medel 
Säkerhet 

Avvikelse och tvist  
Organisation  Form för arbetet; mottagning, 

mobilt, digitalt  
Ledning av det dagliga arbetet 

Ansvarsgränser och rutiner 

SIP - samtycke 

Teambaserat arbete 

Verksamhetens 
innehåll 

Bästa tillgängliga kunskap, val av 
insatser 
Delat beslutsfattande – rutiner för 
arbetssätt 
Anpassning av insatser 

Kunskapsspridning  
Gemensam 
utbildning/metodstöd/handledning 

Uppföljning och 
utvärdering 

Process  

Resultat 



10 

Bilaga 2 

Arbetsgrupp 

Västra Götalandsregionen Kommuner 

Rose-Marie Sandberg 

Verksamhetschef psykiatri Skaraborgs 

Sjukhus 

Dirk Vleugels 

Chefsläkare Närhälsan 

Ulf Sammels 

Enhetschef Mini-Maria/SU Göteborg 

Representant BUP, vakant 

Regionutvecklare Anna Karlsson 

Regionutvecklare Maria Sahlin 

(adjungerad sedan 19-02-13)   

Camilla Johansson 

Göteborgsregionen, Partille Kommun, 

Enhetschef socialpsykiatri och Stöd- och 

beroendeteamet  

Anita Intto 

Fyrbodals kommunalförbund, Trollhättans 

kommun, områdeschef, beroende 20+  

Patrik Ekman 

Skaraborgs kommunalförbund, Lidköpings 

kommun, Barn- och elevhälsa   

Agneta Kettil 

Boråsregionens kommunalförbund, 

Verksamhetschef IFO barn/unga   

Andreas Ericsson  

Göteborgs stad, planeringsledare 

(sedan 19-02-13) 

Processledare Västra Götalandsregionen  Processledare VästKom 

Eva Hallberg, Kunskapsstöd psykisk hälsa Kerstin Söderlund, Skaraborgs 

kommunalförbund  

Brukarrepresentation 

Elisabeth Lundberg, Elena Orrlöv, Sara Svensson, samtliga NSPHIG 

Jan Linde, Brukarrådet för missbruksfrågor i Västra Götaland 
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Bilaga 3 

Kunskapskälla 

AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete  

Bergmark, M. 2017. Integrerade psykosociala insatser.  

Bringlöv, Å. 2016. Varför kommer de tillbaka?  FoU Södertörns skriftserie nr 145/16 

Bångsby, A.  2018. Collaborative challenges in integrated care: Untangling the 

preconditions for collaboration and frail older people’s participation. 

Danemark, B. 2003. Samverkan – himmel eller helvete. 

Grell, P. 2016. Komplexa behov eller komplexa organisationer. Institutionen för socialt 

arbete, Umeå.   

Handlingsplan psykisk hälsa. 2018.  Uppdragshandling; Länsgemensamt 
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Remiss, 2019-08-29 

Synpunkter på förslag till  
Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende 

Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2020 har förslag till 
gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, 
missbruk och beroende tagits fram. En arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen (VGR) samt brukarföreträdare har tagit fram förslaget. Styrgrupp har varit 
Styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa som ställde sig bakom förslaget att skicka det på remiss för sin 
del den 3 maj 2019. Det samma gjorde Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) 29 maj och det politiska 
samrådsorganet (SRO) den 29 augusti.  

Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom VGR och kommuner i Västra Götaland med syfte att 

underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då den enskilde individen har 

behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet skall vara ett stöd vid uppbyggnad 

eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna.  

Bakom uppdraget står Thomas Jungbeck, direktör, VästKom och Ann Söderström, hälso- och 
sjukvårdschef, VGR.  

Huvudmännen ges nu möjlighet att inkomma med synpunkter - svar önskas senast 2019-11-20 

Frågor besvaras av processledarna för arbetet:  
Kerstin Söderlund, VästKom  Eva Hallberg, Västra Götalandsregionen 
kerstin.soderlund@skaraborg.se  eva.k.hallberg@vgregion.se  
Tfn; 073-270 14 48 Tfn; 076-267 87 00 

Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter till: 
Regionens Hus 
Ulrika Söderlund  
405 44 Göteborg  

ulrika.soderlund@vgregion.se 

Kommunernas synpunkter lämnas till respektive kommunalförbund: 

Göteborgsregionen Fyrbodals kommunalförbund 

Cecilia Axelsson  
Göteborgsregionen 
Box 5073 
402 22 Göteborg 
cecilia.axelsson@goteborgsregionen.se 

Annica Johansson 
Fyrbodals kommunalförbund 
Box 305 
451 18 Uddevalla  
annica.johansson@fyrbodal.se 

Skaraborgs Kommunalförbund Boråsregionen 

Kerstin Söderlund 
Skaraborgs Kommunalförbund 
Box 54 
541 22 Skövde 
kerstin.soderlund@skaraborg.se 

Helen Nordling 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Skaraborgsvägen 1 A 
506 30 Borås 
info@borasregionen.se  
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mailto:ulrika.soderlund@vgregion.se
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Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Ida Legnemark (V), Inger Landström 

(V) och Anita Spjuth (V): Motverka människohandel och 
prostitution

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Motionen besvarad 

Datum 

2019-11-05 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-11-13 Niklas Arvidsson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-11-14 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag
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SVAR PÅ MOTION 
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Datum 

2019-11-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00426 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Ida Legnemark (V), Inger Landström 

(V) och Anita Spjuth (V): Motverka människohandel och

prostitution

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad 

Sammanfattning 

Ida Legnemark (V), Inger Landström (V) och Anita Spjuth (V) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-25 lämnat in förslaget att Borås 

Stad startar ett nätverk för att förebygga, förhindra och upptäcka prostitution 

och människohandel. 

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden som föreslår att 

motionen ska bifallas. Arbetslivsnämnden menar att Relationsvåldsenheten som 

idag arbetar mot målgruppen våldsutsatta skulle kunna arbeta med prostitution 

och i uppdraget inkludera att skapa ovan nämnda nätverk om det tillförs 

kommunbidrag för en ny tjänst.   

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad. Detta baseras på att 

Arbetslivsnämnden i Mitt-S-samverkans budget för 2020 får i uppdrag att 

fortsätta sitt arbete att motverka prostitution. Arbetet föreslås alltså fortsätta 

efter att uppdraget i budget för 2019 om att utreda förutsättningarna för en 

stödverksamhet som riktar sig till personer i prostitution är genomfört. I 

uppdraget om att Arbetslivsnämnden fortsätter sitt arbete med att motverka 

prostitution kan förslagsvis ett nätverk likt ovan nämnda inkluderas. Detta ska 

ske inom nämndens befintliga ekonomiska ram. 

Ärendet i sin helhet 

Ida Legnemark (V), Inger Landström (V) och Anita Spjuth (V) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-04-25 lämnat in förslaget att Borås 

Stad startar ett nätverk för att förebygga, förhindra och upptäcka prostitution 

och människohandel. I budget 2019 finns det beslut om att utreda inrättandet 

av en stödenhet för personer i prostitution men påpekar också att det krävs en 

attitydförändring i samhället och det behövs insatser som riktar sig till 
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förövarna. I motionen tas ett nätverk som startade i Helsingborg upp som 

exempel. Arbetet i Helsingborg har fallit ut väl och det går att se att exempelvis 

sexhandel på stadens hotell har minskat. Motionärerna önskar därför liknande 

nätverk, i tätt arbete med andra aktörer och civilsamhälle, i Borås i syfte att 

förebygga, förhindra och upptäcka prostitution i större utsträckning.  

Motionen har skickats på remiss till Arbetslivsnämnden som föreslår att 

motionen ska bifallas. Uppdraget att utreda förutsättningarna för en 

stödverksamhet som riktar sig till personer i prostitution är genomfört. 

I Borås Stad är det flera nämnder som ansvarar för att utöva kommunens 

socialtjänst. Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar bland annat för 

delområde barn- och ungdomsvård som har en lagstadgad skyldighet att 

uppmärksamma och erbjuda stödinsatser till målgruppen, vilket inkluderar 

personer i prostitution och/eller människohandel för sexuella ändamål. Vidare 

ansvarar Individ- och familjeomsorgsnämnden också för vård av vuxna som i 

sitt arbete fokuserar på missbruk. Verksamheter uppger att det finns klienter 

som säljer sexuella tjänster för att finansiera sitt drogmissbruk.  

Under Arbetslivsnämnden ligger Relationsvåldsenheten som i sitt arbete möter 

våldsutsatta personer, vilket inkluderar personer i prostitution. Dock är det 

enbart personer som blivit utsatta av en nära anhörig som ingår i 

verksamhetens målgrupp vilket innebär att det idag inte finns någon del i 

socialtjänsten i Borås Stas som erbjuder stödinsatser till vuxna utsatta för 

prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Relationsvåldsenheten 

skulle kunna utöka sitt uppdrag och arbeta med prostitution om det tillförs 

kommunbidrag för en ny tjänst.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad. Detta baseras på att 

Arbetslivsnämnden i Mitt-S-samverkans budget för 2020 får i uppdrag att 

fortsätta sitt arbete att motverka prostitution. Arbetet föreslås alltså fortsätta 

efter att uppdraget i budget för 2019 om att utreda förutsättningarna för en 

stödverksamhet som riktar sig till personer i prostitution är genomfört. I 

uppdraget om att Arbetslivsnämnden fortsätter sitt arbete med att motverka 

prostitution kan förslagsvis ett nätverk likt ovan nämnda inkluderas. Detta ska 

ske inom nämndens befintliga ekonomiska ram.  

Beslutsunderlag 

1. Motion Motverka människohandel och prostitution, 2019-04-25

2. Arbetsnämndens yttrande, 2019-08-27

3. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-11-25

Ulf Olsson

Kommunstyrelsens ordförande

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 



Motion: Motverka människohandel och prostitution 

Människohandel och prostitution, som ibland kallas vår tids slaveri, är allvarliga brott som 
omfattar många olika typer av utnyttjande och olika grad av kränkning, trauma, fysiskt och 
psykiskt våld för den utsatte. I budget för Borås Stad 2019 fattades på Vänsterpartiets initiativ 
beslut om att utreda inrättandet av en stödverksamhet för personer i prostitution, ett viktigt 
steg på vägen till ett jämställt samhälle, men insatser behöver också riktas mot förövarna. 
Undersökningar visar att en av tio svenska män någon gång har köpt sex. Sexköparna finns 
inom alla samhällsgrupper och åldrar, men är vanligtvis män. Det de har gemensamt är 
attityden: att de anser sig ha rätt att köpa en annan människas kropp. Därför måste samhället 
arbeta såväl attitydförändrande, förebyggande som förhindrande mot prostitution.  

I Helsingborg startades 2016 ett nätverk mot människohandel och prostitution, 
Frälsningsarmén har varit drivande i arbetet. De arbetar som civilsamhällesaktör både 
nationellt och lokalt mot människohandel och prostitution, bland annat genom att samverka 
inom den civila plattformen mot människohandel. De har till exempel ordnat utbildningar, 
föreläsningar och utställningar för att öka medvetenheten om förekomsten av människohandel 
och prostitution. Denna satsning har fallit väl ut och man kan exempelvis se att sexhandeln på 
stadens hotell har minskat. Prostitution existerar fortfarande i Helsingborgs stad men en stor 
del av sexhandeln har i stället flyttat till andra platser, vilket har föranlett beslut om att 
kommunen ska ta ett tydligare ansvar i arbetet, för att samverka mellan olika förvaltningar, 
kommunala bostadsbolag, andra myndigheter som polisen och länsstyrelsen liksom med 
privata aktörer – allt i syfte att förebygga, förhindra och upptäcka prostitution i större 
utsträckning.  

Borås Stad borde följa Helsingborgs exempel och starta ett nätverk för samverkan för att 
förebygga, förhindra och upptäcka prostitution och människohandel. Samverkan kan med 
fördel ske med civilsamhällesaktörer, men också mellan kommunala förvaltningar och bolag, 
liksom med andra myndigheter och privata aktörer. Tillsammans med civilsamhällesaktörer 
kan också ett viktigt upplysande och attitydförändrande arbete göras. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet: 
- Att Borås Stad i enlighet med motionens intentioner startar ett nätverk för att

förebygga, förhindra och upptäcka prostitution och människohandel.

Borås 2019-04-23 

Ida Legnemark (V) 
Inger Landström (V) 
Anita Spjuth (V) 
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Sammanträdesdatum 

2019-08-20 

Arbetslivsnämnden 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 94 Dnr ALN 2019-00054 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss Motion Motverka 
människohandel och prostitution 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden föreslås bifalla motionen ” Motverka människohandel och 
prostitution”.         

Sammanfattning av ärendet 

Uppdraget att utreda förutsättningarna för en stödverksamhet som riktar sig till 
personer i prostitution är genomfört.  

Enligt polisen finns det ingen öppen gatuprostitution i Borås, men det 
förekommer bland annat på krogarna runt om i staden. Största delen 
prostitution sker dock via nätet där polisen uppger att de har en ganska bra 
bevakning av de större eskortsajterna.  

I Borås Stad är det flera nämnder som ansvarar för att utöva kommunens 
socialtjänst.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden som ansvarar för delområde barn- och 
ungdomsvård och vård av vuxna. Verksamheten barn- och ungdomsvård har 
en lagstadgad skyldighet att uppmärksamma och erbjuda stödinsatser till 
målgruppen, vilket inkluderar minderåriga personer i prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål. Vård av vuxna fokuserar sitt arbete på 
missbruk. Verksamheten uppger att det finns klienter som säljer sexuella 
tjänster för att finansiera sitt drogmissbruk.  

Arbetslivsnämndens Relationsvåldsenheten möter i sitt arbete våldsutsatta 
personer, vilket inkluderar personer i prostitution. Dock är det enbart personer 
som blivit våldsutsatta av en nära anhörig som ingår i verksamhetens målgrupp. 
Detta innebär att idag inte finns någon del av socialtjänsten i Borås Stad som 
erbjuder stödinsatser till vuxna personer utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål. 

Relationsvåldsenheten som arbetar med målgruppen våldsutsatta skulle kunna 
arbeta med prostitution om det tillförs kommunbidrag för en ny tjänst. I 
uppdraget ingår också att skapa ett nätverk för att förebygga, förhindra och 
upptäcka prostitution och människohandel

Beslutsunderlag 

1. 1. Bilaga remiss: Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för
personer i prostitution.



Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Lennart Gustavsson 
Handläggare 
033-35 33 98

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-08-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00054 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss Motion Motverka 

människohandel och prostitution 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden föreslås bifalla motionen ” Motverka människohandel och 

prostitution”.        

Ärendet i sin helhet 

Uppdraget att utreda förutsättningarna för en stödverksamhet som riktar sig till 

personer i prostitution är genomfört.  

Enligt polisen finns det ingen öppen gatuprostitution i Borås, men det 

förekommer bland annat på krogarna runt om i staden. Största delen 

prostitution sker dock via nätet där polisen uppger att de har en ganska bra 

bevakning av de större eskortsajterna.  

I Borås Stad är det flera nämnder som ansvarar för att utöva kommunens 

socialtjänst.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden som ansvarar för delområde barn- och 

ungdomsvård och vård av vuxna. Verksamheten barn- och ungdomsvård har 

en lagstadgad skyldighet att uppmärksamma och erbjuda stödinsatser till 

målgruppen, vilket inkluderar minderåriga personer i prostitution eller 

människohandel för sexuella ändamål. Vård av vuxna fokuserar sitt arbete på 

missbruk. Verksamheten uppger att det finns klienter som säljer sexuella 

tjänster för att finansiera sitt drogmissbruk.  

Arbetslivsnämndens Relationsvåldsenheten möter i sitt arbete våldsutsatta 

personer, vilket inkluderar personer i prostitution. Dock är det enbart personer 

som blivit våldsutsatta av en nära anhörig som ingår i verksamhetens målgrupp. 

Detta innebär att idag inte finns någon del av socialtjänsten i Borås Stad som 

erbjuder stödinsatser till vuxna personer utsatta för prostitution eller 

människohandel för sexuella ändamål. 

Relationsvåldsenheten som arbetar med målgruppen våldsutsatta skulle kunna 

arbeta med prostitution om det tillförs kommunbidrag för en ny tjänst. I 

uppdraget ingår också att skapa ett nätverk för att förebygga, förhindra och 

upptäcka prostitution och människohandel
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Beslutsunderlag 

1. 1. Bilaga remiss: Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för

personer i prostitution.

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Förvärv av del av fastigheten Gåshult 3:1 i Bredared 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunen köper del av fastigheten Gåshult 3:1 av Bengt Tage Egon Moqvists 

Dödsbo för 3 335 000 kronor enligt upprättat köpeavtal samt att kostnaden för 

sanering/städning in- och utvändigt, uppskattat till cirka 60 000 kronor, får 

belasta markförvärvskontot. 

Datum 

2019-11-07 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-11-13 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-11-14 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00911 3.1.2.1 Programområde 04 

Handläggare: Peter Zettergren 

Datum 

2019-10-30 Elisabeth Eickhoff 

Avdelningschef 

M1 
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Postadress 

501 80 Borås 
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boras.se 
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033-35 70 00 vxl

Peter Zettergren 
Handläggare 
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Datum 

2019-11-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00911 3.1.2.1 

Förvärv av del av fastigheten Gåshult 3:1 i Bredared 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen köper del av fastigheten Gåshult 3:1 av Bengt Tage Egon Moqvists 

Dödsbo för 3 335 000 kronor enligt upprättat köpeavtal samt att kostnaden för 

sanering/städning in- och utvändigt, uppskattat till cirka 60 000 kronor, får 

belasta markförvärvskontot. 

Ärendet i sin helhet 

Gården Gåshult är en av de finaste kvarvarande miljöerna med mycket artrika 

slåttermarker som skötts på traditionellt sätt med bete och slåtter. Området har 

mycket höga naturvärden och är ett intressant botaniskt utflyktsmål. Ett förvärv 

är av stort allmänt intresse för är att säkra de artrika ängsmarkerna och den 

speciella skötsel som krävs för att dessa ska kunna bevaras.  Det förslag på 

avstyckning som har tagits fram omfattar enbart de delar som är intressant för 

framtida skydd genom bildande av naturreservat. Syftet med förvärvet är att 

säkerställa ett stort allmänt intresse genom att köpa in del av en gård med väl 

dokumenterade höga naturvärden och besöksvärden att skydda och sköta för 

framtiden. 

Den del av fastigheten som förvärvas omfattar de öppna markerna med höga 

naturvärden samlat kring gårdsmiljön samt Gåsasjön med omgivande skog. 

Skogsmarken kring sjön angränsar i öster till det befintliga naturreservatet 

Tränningen och innehåller liknande miljöer med äldre skog med höga 

naturvärden och kulturspår, myrmark samt några mindre yngre bestånd. Dessa 

utgör enbart en mindre del av den skogsmark som hör till fastigheten Gåshult. 

Övriga skogsbestånd ingår inte. 

Ett markförvärv med syfte att utveckla markens naturvärde stämmer väl 

överens med intentionerna i miljömålens Mål 5. Tillgänglig och rik natur för 

människor, växter och djur och har stöd i stadens markstrategiska dokument. 

För mer information hänvisas till Miljö- och konsumentnämndens beslut i 

protokoll 2019-02-26 där nämnden initierar frågan om markförvärv för 

naturvård med syfte att möjliggöra bevarande av de naturvärden som finns på 

fastigheterna genom säkerställt skydd som naturreservat eller annan 

skyddsform. 
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Kommunen har genom Skogsbyrån blivit uppmärksammad på att fastigheten 

Gåshult 3:1 är till försäljning. Hela fastigheten, som idag ägs av ett dödsbo med 

sex delägare, är på cirka 100 hektar och ligger cirka 10 km nordväst om 

Bredared. Kommunen har blivit erbjuden att förvärva cirka 28 hektar av 

fastigheten Gåshult 3:1 för 3 335 000 kronor. Inom markområdets södra del 

finns de öppna ängs- och slåttermarkerna på cirka 12 hektar och det är inom 

detta område som kommunen på sikt vill bilda ett kommunalt naturreservat. 

I förvärvet ingår även flera byggnader i tidstypisk stil, byggnaderna består av ett 

bostadshus, två ladugårdar, två uthus, två sågverksbyggnader samt ett garage. 

Köpet medför kostnader för kommunen utöver inköp och sanering/städning. 

Bland annat behöver byggnaderna rustas upp, ängsmarkerna måste skötas för 

att naturvärdena ska bestå, kostnader för att bilda själva reservatet, en årlig 

driftbudget för reservatet m.m.  

Vid bildande av ett kommunalt naturreservat har kommunen möjlighet att söka 

ekonomiskt stöd i form av LONA-bidrag samt upp till 50 procent i statligt 

bidrag från Naturvårdsverket för markförvärvet.  För initial restaurering av 

ängsmarker innan ett reservat är bildat finns också möjlighet att söka medel ur 

Borås Stads naturvårdsfond. 

Beslutsunderlag 

1. Köpekontrakt

2. Bilaga 1, depositionsavtal

3. Bilaga 2, objektsbeskrivning

4. Bilaga 3, fastighetsregisterutdrag

5. Bilaga 4, brandförsäkringsbevis

6. Bilaga 5, kopia lantmäteriansökan

7. Karta, Gåshult 3:1, del av

8. Översiktskarta

9. Miljö- och konsumentnämndens beslut i protokoll 2019-02-26

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 















































 

Gåshult 3:1, del av

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



 

Översiktskarta: Gåshult 3:1, del
av

3km210

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:100000
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