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Budget 2021:2 – tilläggsyrkande 
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, i 
Individ och Familjeomsorgsnämnden 
 

Alla som växer upp i Borås oavsett social bakgrund ska rustas med kunskap och färdigheter att 
klara livet. Borås ska belöna flit, företagsamhet och framsteg. 

Genom tidiga och generella insatser från socialtjänsten ska staden arbeta med att stoppa 
rekryteringen till kriminell verksamhet. Det arbetet behöver ske i nära samarbete med skola, 
föreningsliv och öppen ungdomsverksamhet.  

Det är också viktigt att erbjuda personer i kriminell miljö möjlighet att hoppa av genom exit-
verksamhet, så kallad ”avhopparverksamhet”. Egenregins insatser ska kvalitetssäkras så att de 
lever upp till Socialstyrelsens krav på externa utförare. SSPF-arbetet (socialtjänst, skola, polis 
och fritid) är framgångsrikt och ska utvecklas. I grunden handlar det om att tillsammans skapa 
framtidstro, där skola, jobb och bostäder står i fokus.  

Idag finns en utvecklad samverkan mellan kommun, polis och det civila samhället där också 
näringslivet gör viktiga insatser när det kommer till det förebyggande arbetet, till exempel 
genom sponsring av läxläsning.  Samverkan mellan dessa parter är avgörande för att nå 
framgång och samarbetet behöver kontinuerligt utvärderas och utvecklas. Ett exempel på god 
samverkan är när socialtjänsten tidigare hade en person anställd med tjänst förlagd på 
polishuset. En sådan tjänst ska återinföras. På så vis kan broar byggas mellan polis och 
socialtjänst och insatser snabbare sättas in. 

Alltför många barn som växer upp i utsatta miljöer löper stor risk att ärva sina föräldrars 
problem och utsatthet. Hotet om social ärftlighet är ett misslyckande som bryter mot allt vad 
Borås borde stå för: att alla barn ska få en egen chans att bygga en bra framtid på sina egna 
meriter. För att avvärja hotet om social ärftlighet behöver andelen som barn i familjer, som 
uppbär försörjningsstöd, minska. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställs ofta inför svåra överväganden när val av insats ska 
göras. Ekonomin ska inte vara ett hinder för insatser som anses nödvändiga enligt nämndens 
bedömning.  
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Individ och Familjeomsorgsnämnden föreslås besluta:  
 

• En genomlysning av Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet ska 
genomföras i syfte att säkerställa att rätt insats nyttjas. Utredningen ska belysa 
egenregins insatsers kvalitet i jämförelse med RAM-upphandlade insatser samt 
redovisa vilka resultat som egenregins insatser har i jämförelse med RAM-
upphandlade insatser. Utredningen ska även redovisa om strukturella brister 
föreligger. 
 

• När minderårig gripits för brott, omhändertas enligt lagen för berusning eller 
orosanmälan inkommit, ska socialtjänsten alltid påbörja en utredning. 
 
 

• Socialtjänsten ska ha en tjänst kopplad till polishuset. 
 

 
 
 
För Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna  
 

Hasse Ikävalko (M) 

Wivi Roswall (M)  

Marcus Robertsson (M) 

Pernilla Gustafsson (M) 

Annette Nordström (M) 

Valéria Kant (KD) 


	Budget 2021:2 – tilläggsyrkande  Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, i Individ och Familjeomsorgsnämnden

