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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, grundskolenämnden, 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 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 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 tillfredsställande.
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 förebyggande arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden
att grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden inte fullt ut säkerställt ett ändamålsenligt 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 revisionsfrågorna:


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, slutsatser 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, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala omsorgsnämnden.
Granskningen omfattar Borås stads interna arbete inom området och inte hur samverkan och förebyggande 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. Dokumentoch 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 ansvarsfördelning 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 verksamheten. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsens
reglemente1 anger att styrelsen ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska leda kommunens verksamhet 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, grundskolenämnden, 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.

Program och
handlingsplaner
Mål och uppdrag
i KF:s budget

Övriga uppdrag
från KF

Nämndernas
arbete kring
barn och
unga
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.
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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 handlingsplaner 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 kvalitetssäkring 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 nämnder. 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 verksamhetsplaner 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
KOMMUNFULLMÄKTIGES
INDIKATORER

GRN3
Andel elever som känner
sig trygga i grundskolan,
åk 4–9.

GVUN4
Andel elever som känner
sig trygga i gymnasieskolan.

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 årsredovisning 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 individoch 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, tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fått i uppdrag att ta fram ett förebyggande styrdokument 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 inflytande.
I vår genomgång av kommunfullmäktiges budgetdokument kan konstateras att utöver vad som betecknas 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 programmen anges ”verksamheter och metoder i riktning mot målen”. Kopplat till varje program finns en handlingsplan9.


Barn- och ungdomspolitiskt program gäller hela staden inklusive bolag. Programmet anger
stadens inriktning för att främja barn och ungas välfärd, utbildning, försörjning, hälsa och trygghet, 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. Handlingsplanen 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
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.
6
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omsorgsnämnden, arbetslivsnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden samt tidigare utbildningsnämnd. 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 folkhälsoförvaltningen. Några är även riktade till individ- och familjeomsorgsförvaltningen och grundskoleförvaltningen (elevhälsan). Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för revidering och årlig uppföljning 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 området 10 varav ett är specifikt 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 vuxenutbildningsförvaltningen samt individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Fritids- och folkhälsonämnden 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 funktionsnedsättning får samma möjligheter som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. 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 uppföljning.

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 vuxenutbildningsnämnden. I strategin finns identifierade utvecklingsområden som förvaltningar och enheter ska ta hänsyn till i sina respektive verksamhetsplaner. Bland identifierade utvecklingsområden kan nämnas barnoch 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 dokumentstudier 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 inflytande/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 idrottsanläggningar och naturområden för fysisk aktivitet. Arbete pågår för att säkerställa tillgängligheten till samtliga anläggningar och naturområden.
Ett förebyggande arbete bedrivs även genom öppen ungdomsverksamhet. Av nämndens antagna program 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 ungdomsverksamheten 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 arbetssätt. Detta förutsätter enligt förvaltningschef en tydligare styrning och strategisk inriktning på stadsövergripande 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 förskola och kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.

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 förebyggande 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 barnhälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Inom barnhälsa arbetar specialpedagoger, psykologer
och enhetschef för familjecentral och öppen förskola. Varje specialpedagog är kopplad till specifika förskolor 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 checklista 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 individnivå. 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 utbildningar med rådgivning för föräldrar. Det bedrivs även uppsökande arbete genom en mobil öppen förskola som åker till områden där det saknas öppna förskolor.
Intervjuad barnhälsochef framhåller att förvaltningen är relativt ny. Denne beskriver vidare att samarbetet mellan barnhälsa och verksamheten för kvalitet och utveckling är under utveckling avseende
samordning av insatser till förskolorna, projekt kring uppsökande verksamhet och systematiskt kvalitetsarbete. Barnhälsochef uppger att förvaltningen prioriterar mellan olika uppdrag kopplat till det förebyggande 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.
För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.
16 Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-17.
15
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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 förvaltningschef 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, temadagar/temaveckor kring hälsa och kartläggningar av behov hos eleverna. På skolorna bedrivs förebyggande arbete genom bland annat pedagogiska luncher, rastvärdar, utvecklingssamtal och kamratstödjare. Under 2018 har en satsning på studiecoacher genomförts. Vidare har en särskild undervisningsgrupp för elever med svår social problematik startats upp. Skolorna arbetar även drogförebyggande.
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 konsekvenser för kontinuiteten i det förebyggande arbetet. Förvaltningen har under 2018 omorganiserat elevhälsan och förbättrat rutiner för arbetet mot kränkande behandling samt riktat mer fokus mot förebyggande 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. Skolinspektionens 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 gymnasieskola, 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
18

För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.
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 skolsköterskor, 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 handlingsplan för drogaktivitet, ett program för att förebygga psykisk ohälsa samt en utvecklingsplan avseende Bildningsstaden Borås. Det finns även en mall för hälsobesök som innehåller frågor om t.ex. trygghet och trivsel i skola och hemma, psykiskt mående och mobbing.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar förebyggande dels genom elevhälsan med kartläggning, 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 drogförebyggande arbete bedrivas inom ramen för gymnasiechefernas arbete.
Vid intervju med förvaltningschef uppges att resurserna för det förebyggande arbetet i huvudsak är tillräckliga utifrån förvaltningens uppdrag. Elevhälsan har nyligen fått ytterligare resurser. Förvaltningschefen framhåller att verksamheten är duktig på att tidigt upptäcka elever i riskzonen. Exempelvis identifieras riskgrupper i förvaltningens program för att förebygga psykisk ohälsa. Däremot lyfter förvaltningschefen 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 reglemente 20 anger att nämnden ansvarar för att fullgöra
kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd vad avser individoch familjeomsorg.

2.3.1.1 Förebyggande arbete
Nämndens förebyggande arbetet bedrivs främst inom verksamheten för barn och unga 21. Arbetet bedrivs i huvudsak genom socialrådgivning vid familjecentraler, familjerådgivning, fältverksamhet samt
stödcentrum. Dialogcentrum erbjuder samtalsgrupper och stödgrupper för barn med olika behov/svårigheter. Det finns också en barngruppsverksamhet som främst vänder sig till barn med separerade föräldrar. Fältverksamheten arbetar uppsökande med kontaktskapande, kartläggning samt förändringsarbete. 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 bostadsområden 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.
Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-17.
21 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.
20
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Intervjuad förvaltningschef uppger att det pågår ett utvecklingsarbete kring att stärka den sociala barnoch 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 verksamhet 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 förvaltningschef är ansvarsfördelningen mellan de sociala nämnderna utifrån SoL inte lika tydlig avseende
barn och unga.
Det förebyggande arbetet bedrivs främst inom LSS-team samt funktionshinderverksamheten 23 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 deltagarnas 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 förvaltningen har idag.

2.4. Bedömning
Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för att verksamheten bedrivs i enlighet med de av fullmäktige 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
23

Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderat 2016-12-21 samt 2018-09-20.
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. Ansvarsfördelningen 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 arbetet.
Granskningen visar dock att det finns mål och uppdrag i budget som kan anses ha koppling till förebyggande arbete kring barn och unga. Därutöver finns stadsövergripande program och handlingsplaner
som tangerar förebyggande arbete. Nämnderna har löpande under 2018 mottagit uppdrag från fullmäktige 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 förebyggande 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 majoriteten 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 vuxenutbildningens 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 socialnämnden aktivt ska verka för att samverkan kommer till stånd med berörda organisationer och samhällsorgan 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 verksamhet 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 personalgrupper samt att det finns kompetens att tillgå för detta arbete.
Socialstyrelsen har utarbetat en vägledning avseende samverkan24 riktad till huvudmän och verksamhetsansvariga. 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 samverkan avseende barn och unga som far illa riskerar att fara illa 25.
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 verksamheter ingår även Polisen, VGR och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i arbetet. Arbetet sker i
flera former, varav några anges nedan26:

Lokal samverkan

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.
24
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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 samhörigheten hos barn och unga i Borås Stad. I det lokala nätverket för barn och unga ingår bland annat folkhälsa, 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. Samverkan 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 skolformerna, 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 målgruppen (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. Förskolechefer 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 arbetsformer 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, samverkansstrukturer 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 elevhälsoverksamhet inte har varit delaktiga i arbetet med rutinen. Det anses vara ett utvecklingsområde. Samverkan 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 familjeomsorgsförvaltningen 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 utvecklingsområde.


Samverkan mellan skolverksamhet och fritidsverksamhet

Trygga skolgårdar är ett förvaltningsövergripande projektarbete som bedrivs mellan grundskoleförvaltningen, 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 merparten 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 arbetslivsförvaltningen. Inom ramen för projektet uppges all personal inom mötesplatser/öppen ungdomsverksamhet
fått grundläggande utbildning i våldsprevention. Projektet arbetar även med metodutveckling och kunskapshöjande insatser inom våldsprevention för föreningar, boendetrygghet och personal inom fältgruppen. 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 avseende 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. Intervjuad 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 optimalt 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 Skolklimatundersökningen.

28

Ledningssystemet är även gemensamt med vård- och äldrenämnden samt arbetslivsnämnden.
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.
29
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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 ungdomsverksamheten (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 verksamheterna. 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 förvaltningarna 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 kommunövergripande. Arbetet utgår från samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten.
 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 genomföra 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 funktionsnedsättningar.


31

Familjecentralsverksamhet

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 samverka 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, framförallt 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 individoch 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 familjeomsorgsnämnden inte är fullt ut tillfredsställande. Vi grundar vår bedömning på de uppgifter som framkommit 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 nämndernas uppföljning av samverkan har utvecklingsområden. Vi bedömer utifrån vad som framkommit i
granskningen att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 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 återrapportering 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 redovisning 32. 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 handlingsplaner rapporteras till kommunstyrelsen enligt anvisning. Undantaget är handlingsplan för föräldraskapsstöd respektive barn- och ungdomspolitik som inte har återrapporterats.
Dokumentstudier visar att den återrapportering som sker till kommunstyrelsen inom ramen för den ordinarie uppföljningen inte innehåller någon utvärdering av resultat och effekter av det förebyggande arbetet. 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 tillhörande 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 psykosomatiska besvär ökar.
Nämnden ansvarar även för uppföljning och revidering av program och handlingsplan för föräldraskapsstöd 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 vuxenutbildningsnämnden om ta fram egna handlingsplaner utifrån det drogpolitiska programmet och föreliggande 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 verksamhetschef och självskattningar.
Kvalitetsrapporten för år 2018 visar att det finns behov av att skapa samsyn kring värdegrund på förskolorna 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 värdegrundsfrågor 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 utvecklingsarbetet 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 kopplade 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. Förvaltningschefen 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. Nämnden 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 nämndens 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 utvecklingsplaner 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 samverkan 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 kvalitetsarbete. 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 tillräckliga. 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 samhälle. 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 kvalitetsarbete 33 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 framkommit att mål och aktiviteter i program och handlingsplaner inte inkluderas i den ordinarie uppföljningen. 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 tillräcklig.
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5. Samlad bedömning
5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Bedömning

Har Borås Stads arbete inom området en tydlig och ändamålsenlig
organisation, styrning, ansvarsfördelning 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 kommunfullmäktiges 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 bakgrund av antalet uppdrag och aktiviteter samt bristen på
samordning av dessa. I staden anses det saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet.
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.
Styrning, samsyn och förståelse för varandras uppdrag är
utvecklingsområden i det förebyggande arbetet.

Finns det ändamålsenliga styrande
dokument med mål, riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och
revideras kopplat till området?

Nämndernas ansvarsfördelning framgår av reglemente och
lagstiftning. Vi bedömer 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 de av Skolinspektionen konstaterade bristerna avseende elevhälsan bedömer vi att grundskolenämnden inte fullt ut har tillsett en
ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan.
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 mottagit uppdrag från fullmäktige kopplat till arbete med barn
och unga.
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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?

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 effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga.
Enligt intervjuade har majoriteten av nämnderna i huvudsak tillräckliga resurser för arbetet. Förskolenämnden
samt grundskolenämnden uppges prioritera bland uppdragen utifrån begränsningar i budget.
Delvis.
Samverkan pågår i organiserade former samt mellan
enskilda nämnder. I granskningen har framkommit att det
generellt sett saknas gemensamma mål för samverkansarbetet.
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 pågår arbete med att utveckla samverkan mellan nämnderna.

Hur säkerställs att Borås Stads
arbete inom området även innefattar
privata aktörer (exempelvis fristående skolor/förskolor)?

Vi bedömer att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxen-utbildningsnämnden och
sociala omsorgsnämnden i huvudsak tillsett en tillfredsställande samverkan. Vi bedömer att samverkan mellan grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden
inte är fullt ut tillfredsställande.
Granskningen visar att inget av granskade stadsövergripande program eller handlingsplaner är riktade till privata
aktörer.
Det förekommer emellertid viss samverkan kring det förebyggande arbetet avseende barn och unga. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samverkar med fristående gymnasieskolor 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 klarläggas hur granskade nämnder samverkar med privata
aktörer.
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Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till kommunstyrelsen rörande
resultat och effekter av arbetet med
eventuella åtgärder som följd?

I huvudsak.
Vi bedömer att kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas 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 uppföljning, 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.

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 förebyggande arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden
att grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden inte fullt ut säkerställt ett ändamålsenligt 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
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Helena Lind
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB
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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 målområdet ”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 verksamheten 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 samverkan 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 skillnader 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 förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen
Särskilt stöd

29



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 socialnämndens 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 säkerställa 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 kvalitetsarbete (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 utförandet av en aktivitet samt hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. Dessutom ska huvudmannen 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 Socialstyrelsens definition som bland annat står att finna i handboken Anmäla oro för barn 34. 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 övergrepp, 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. Socialstyrelsen delar in förebyggande arbete i tre olika kategorier:
 Universell prevention definieras som en åtgärd som inte tar hänsyn till skillnader mellan högoch 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 exponeras 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 gruppverksamhet till barn vars föräldrar har missbruksproblem.
 Indikerad prevention definieras som en åtgärd för individer med identifierade problem.

Socialstyrelsen (2014) Anmäla oro för barn – stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare.
Socialstyrelsen (2008) Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn - En nationell
inventering i kommuner och landsting.
34
35
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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 folkhälsoförvaltningen
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 behandling
 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.

38

