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Datum

2021-01-25
Instans

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed
till sammanträde i Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 26 januari
2021 kl. 14:00
Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde är under rådande
Coronapandemi inte öppet för allmänheten.
Vid sammanträdet deltar på plats endast ordförande, protokolljusterande
ledamot och ersättande protokolljusterande ledamot.
Övriga ledamöter, både ordinarie och ersättare, deltar i sammanträdet via
Teamsuppkoppling.
Gruppmöten inför nämndens sammanträde hålls via Teamsuppkoppling.

Ernad Suntic
Individ- och familjeomsorgsnämndens
Ordförande

Hans Abrahamson
Förvaltningschef

Förhinder anmäls alltid till Margareta Jensholm, 033 357073 eller via e-post:
margareta.jensholm@boras.se
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Ärende
1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
2.

Fastställande av föredragningslista

3.

Information från förvaltningschefen

4.

Närvaro för ledamöter i Individ- och familje-omsorgsnämnden med
anledning av Coronapandemin
Dnr 2020-00225 1.1.3.0 1

5.

Val av ledamöter till socialutskott
Dnr 2021-00011 1.3.1.0 1

6.

Lokalbehovsplan planperiod 2022-2024
Dnr 2020-00211 2.6.4.0 1

7.

Revidering av Miljöledningssystem för Individ- och
familjeomsorgsnämnden
Dnr 2020-00228 1.1.3.0 1

8.

Miljörapport Tertial 3 2020
Dnr 2021-00001 1.2.4.2 1

9.

Kortrapport - Uppföljande granskning av det kommunala
aktivitetsansvaret
Dnr 2020-00227 1.1.3.0 1

10. Anmälningsärenden 2021-01-26
Dnr 2020-00222 1.3.1.0 1
11. Delegationsbeslut 2021-01-26, sekretess
Dnr 2020-00221 1.3.1.0 1
12. Upphörande av umgängesbegränsning, sekretess
Dnr 2021-00002 3.7.2.25 1
13. Övrigt
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2021-01-26

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2020-00225 1.1.3.0

Margareta Jensholm
Handläggare
033 357073

Närvaro för ledamöter i Individ- och familjeomsorgsnämnden med anledning av Coronapandemin
Individ och familjeomsorgsnämndens beslut
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutar Individ- och
familjeomsorgsnämnden att nämndens sammanträden i första hand ska hållas
helt digitalt med ordförande och justerande personer på plats samt med de
tjänstepersoner som krävs.
I andra hand ska sammanträden genomföras genom en kombination av fysisk
och digital närvaro. Fackliga företrädare ska ges möjlighet att närvara digitalt.
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att presidiet utformar närvaron
vid och former för nämndsmöten, under tidsperioden 2021-02-01 – 2021-06-30.
Sammanfattning
Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet
personer på sammanträden. 27 augusti 2020 kom en ny rekommendation, som
innebar att sammanträden skulle genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens
och Smittskyddet i Västra Götalands läns rekommendationer.
Nu har pandemin tagit ny fart och nya rekommendationer finns, vilket gör att
följande bör gälla för framtida sammanträden för Individ- och
familjeomsorgsnämnden.
Sammanträdet hålls helt digitalt med undantag för en representant från presidiet
(ordförande), justerande personer samt med de tjänstepersoner som krävs.
I andra hand ska sammanträden genomföras genom en kombination av fysisk
och digital närvaro.
Fackliga företrädare ska ges möjlighet att närvara digitalt.
Ärendet i sin helhet
Samtliga kommunalråd uppmanar i skrivelsen ”Uppdaterad rekommendation
om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt
bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av Coronapandemin” att nämnderna
fattar beslut om sammanträden med anledning av Coronapandemin.
Sammanträden ska i första hand hållas helt digitalt. I andra hand ska
sammanträden genomföras i en kombination av fysiskt och digital närvaro, med
ledamot/ersättare på plats samt ledamot/ersättare på distans.

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

ifo@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Möteslokalen ska garantera att avstånd kan hållas för de som är på plats.
Närvaron från tjänstepersoner på sammanträdena ska begränsas och i första
hand ske digitalt.
Fackliga företrädare ska ges möjlighet att närvara digitalt.
Nämnder/bolag uppmanas fortsatt samverka kring lokaler som är anpassade för
distanssammanträden.
För Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås att presidiet utformar
närvaron vid och former för de nämndsmöten som infaller under tidsperioden
2021-02-01 – 2021-06-30.
Beslutsunderlag
Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen,
övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av
Coronapandemin.
Samverkan
Ärendet har 2021-01-21 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
Ingen expediering.

Ernad Suntic
Ordförande
Hans Abrahamson
Förvaltningschef
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2020-11-04
Carl Morberg, 033 - 35 84 29
carl.morberg@boras.se

Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter
i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i
bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av
Coronapandemin
Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet
personer på sammanträden, 27 augusti 2020 kom en ny rekommendation. Den
innebar då att sammanträden ska genomföras men utifrån
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Nu har pandemin tagit ny fart och nya rekommendationer finns, vilket gör att
följande bör gälla för framtida sammanträden för Kommunstyrelsen, nämnder
och bolagsstyrelserna.
Sammanträden

Sammanträden ska i första hand ske helt digitalt.
Digitalt
Sammanträdes hålls helt digitalt med undantag för en representant från
presidiet (förslagsvis ordförande) och en justeringsperson samt de
tjänstepersoner som krävs. Fackliga företrädare bör ges möjlighet att närvara
digitalt.
I andra hands ska sammanträden genomföras i en kombination av fysiskt- och
digital närvaro.
Hybrid
Sammanträda med ledarmöten/ersättare på plats samt ledarmöten/ersättare på
distans. Salen för mötet bör garantera att avstånd kan hållas för de som är på
plats. Närvaron från tjänstepersoner på sammanträdena ska också begränsas
och i första hand ske digitalt. Fackliga företrädare bör dock ges möjlighet att
närvara.
Nämnden/bolaget ska besluta om hur sammanträden ska hållas utifrån de
rekommendationer som finns.
Nämnder/bolag uppmanas fortsatt samverka kring lokaler som är anpassade
för distanssammanträden.

Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

Borås Stad
501 80 Borås

Stadshuset
Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx
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Närvaro via Teams

Förtroendevalda som ansluter till ett sammanträde via Teams ska göra detta
med sitt konto tillhandahållet av Borås Stad. Ansluter man till mötet som ”gäst”
eller på annat sätt som gör att hela namnet, för och efternamn, inte syns ska
personen plockas bort från sammanträdet.
Digitala möten

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut en promemoria för
”Sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser m.m. i kommun,
region och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar
sjukdomen covid-19”. SKRs rekommendation för digitala möten ska följas i så
hög utsträckning som möjligt. Distansdeltagande ska ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra och delta på lika villkor.
Deltagande på distans bör ses som ett komplement till fysiskt deltagande i
fysiska möten, oavsett vilket organ det gäller. I nuvarande situation kan det
däremot anses motiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge
Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller
styrelsesammanträde kan delta på distans samtidigt. Den som leder
sammanträdet måste däremot alltid finnas på plats i lokalen där det fysiska
mötet äger rum, ett nämndsammanträde kan sägas äga rum på den fysiska
platsen varifrån ordföranden leder sammanträdet, även om samtliga ledamöter
deltar på distans.
För kommunala bolag

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut ”Beslutsfattande utan
fysiska möten i kommunala bolag med anledning av covid-19”. SKRs
rekommendation för digitala möten ska följas i så hög utsträckning som möjligt.
En bolagsstyrelse är som huvudregel beslutför om mer än hälften av hela
antalet styrelseledamöter är närvarande.
Styrelsen får som huvudregel inte fatta beslut i ett ärende om inte samtliga
styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett
tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. I brådskande fall kan styrelsen
dock fatta beslut trots att alla styrelseledamöter inte har hunnit involveras i
ärendet.
Bolagsstyrelserna avgör själva om sammanträden ska hållas som fysiska möten
eller på distans (t.ex. som telefonmöte eller videokonferens). Ska man hålla
distansmöte torde alla som har rätt att delta i mötet behöva gå med på formerna
för mötet.
Om samtliga styrelseledamöter är överens om förfarandet kan styrelsen fatta
beslut utan att något sammanträde hålls. Besluten tas då in i ett protokoll som
anger att besluten har tagits utan sammanträde (per capsulam) och samtliga
styrelseledamöter skriver under protokollet.
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En bolagsstämma kan på samma sätt som ett styrelsemöte genomföras på
distans eller per capsulam förutsatt att alla aktieägare är överens.
Vett och etikett vid digitala möten

När du som förtroendevald är med på digitala möten ska du uppträda som om
du vore på plats på mötet fysiskt.
Testa din utrustning
Se till att testa din utrustning i god tid innan mötet kommer att ske. Om du t.ex.
vill använda headset så testa genom att ringa upp någon kollega dagen innan för
att säkerställa att det fungerar.
Använd din webbkamera
Det lagkrav på att man ska se den som har ordet. Dessutom är kroppsspråk och
ansiktsuttryck en stor del i vår kommunikation så därför är det viktigt att vi kan
se varandra.
Välj rätt miljö
Du bör välja en lugn och behaglig miljö för att genomföra ett onlinemöte. Att
vara på resande fot fungerar inte om du ska ha ett aktivt deltagande. Sitter du på
ditt kontor bör du signalera till dina kollegor att du inte ska bli störd för att inte
bli avbruten.
Se till att minimera allt eventuellt buller och att platsen du sitter på har en bra
belysning. Du ska inte sitta med störande ljud i bakgrunden. Det är ditt ansvar
att stänga av din mikrofon vid de tillfällen du inte ska prata. Ordförande är
ansvarig för att deltagare följer ovanstående.
Stadig anslutning
Att skicka både ljud-bild-och presentationsmaterial kan ta en hel del bandbredd
i anspråk. Se därför till att du har en robust uppkoppling.

Ulf Olsson
Socialdemokraterna

Annette Carlson
Moderaterna

Andreas Exner
Sverigedemokraterna

Ida Legnemark
Vänsterpartiet

Anna Svalander
Liberalerna

Tom Andersson
Miljöpartiet

Kerstin Hermansson
Centerpartiet

Niklas Arvidsson
Kristdemokraterna
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2021-01-26

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2021-00011 1.3.1.0

Margareta Jensholm
Handläggare
033 357073

Val av ledamöter till socialutskott
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Maria Hyllstam (MP) valdes till ledamot i nämndens socialutskott.
Ärendet i sin helhet
Vid ny mandatperiod eller vid behov, ska val av ledamöter till Socialutskott
beslutas av Individ- och familjeomsorgsnämnden. Socialutskottet behandlar
individärenden gällande IFO Barn och unga samt IFO Vuxen/unga vuxna.
Individ- och familjeomsorgsnämndens Socialutskott består av tre ordinarie
ledamöter och två ersättare. En ledamot i Socialutskottet ska utses.
Beslutet expedieras till
Ingen expediering.

Ernad Suntic
Ordförande
Hans Abrahamson
Förvaltningschef
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Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2020-00211 2.6.4.0

Hans Abrahamson
Handläggare

Lokalbehovsplan planperiod 2022-2024
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker upprättad lokalbehovsplan
2022-2024 för Individ- och familjeomsorgsnämnden och översänder den till
Lokalförsörjningsnämnden.
Ärendet i sin helhet
Nämnderna och bolagen lämnar årligen in underlag som ligger till grund för
Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. Syftet är att uppnå
ett effektivt nyttjande av kommunens lokaler. Både nuläget med de lokaler
nämnden har och de förändrade behoven redovisas.
Under 2020 genomfördes flera större inflyttningar på Fabriksgatan 11 och
Österlånggatan 64. Även lokalförflyttningar gjordes på Österlånggatan 74.
Hem för vård och boende Torstenssonsgatan byggdes om och Öppenvård och
Förebyggandeverksamheten lämnade Stora Brogatan. 2021 förväntas bli ett år
med färre förändringar. Vissa lokaler behöver mindre ombyggnationer.
Nämnden har ett behov av att förändra och eventuellt avetablera del av
kontorslokaler på Österlånggatan 74 där det finns en överkapacitet.
Beslutsunderlag
Lokalbehovsplan 2022-2024
Samverkan
Ärendet har 2021-01-21 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se

Ernad Suntic
Ordförande
Hans Abrahamson
Förvaltningschef

Individ och familjeomsorgsnämnden
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Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

ifo@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Individ- och familjeomsorgsnämnden
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1 Inledning
Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2022-2024. Behovet kommer att
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i
investeringsplanen.

2 Demografi
Borås har under 2000-talet haft en stabil och stadigt ökande befolkning .Prognosen är att Borås ökar
med ca 1200 personer per år under de närmaste 5 åren. Barn och ungdomar under 18 år förväntas öka
med ca 2000 personer under motsvarande tidsperiod. Även unga vuxna och övriga vuxna ökar. Individoch familjeomsorgsnämnden märker även en ökning i form av anmälningar och ansökningar, vilket
medför ökat behov av insatser.
Under perioden 2018-2020 har få ensamkommande kommit till Borås och prognosen för de närmaste
åren är att detta även gäller framöver. Det finns dock ett behov av att se över behovet av anskaffning
av boende för de som lämnar våra verksamheter och då främst de som varit på familjehem och på Hem
för vård och boende.

3 Övergripande nulägesanalys
Befolkningsutvecklingen påverkar inte på kort sikt nämndens lokalbehov. Långsiktigt kan ett ökat
behov av öppenvård även ge ökade lokalbehov för utökad öppenvård.
Under 2019-2020 har nämnden arbetat för att få sammanhängande kontorslokaler för
myndighetsverksamhet, Familjerätt, och barn och unga-verksamhetens öppenvård i fastigheterna
Österlånggatan 64 (benämnt Saturnus) och Fabriksgatan 11. Detta var klart under våren 2020.
Öppenvården och förebyggandeverksamheten som tidigare funnits på Stora Brogatan och som haft
bekymmer med ventilation och vattenläckor har nu flyttat in på Österlånggatan 64. Till Österlånggatan
64 har även Familjerätten flyttat. På detta sätta har Österlånggatan blivit en fastighet som inrymmer en
stor del av utåtriktad mottagande verksamhet för barn och ungdomar. Utöver nämndens helt egna
verksamhet så finns i samma fastighet Barnahus (som nämnden är driftsansvarig för) och
Ungdomsmottagningen, Närhälsans verksamhet och Ungas psykiska hälsa. Mini- Maria är även på väg
in i angränsande lokaler.
Nämnden har en överkapacitet av lokalyta på Österlånggatan 74 och då främst på plan 2 där en stor del
av lokalytan för närvarande inte nyttjas. Plan är att se över möjligheter att flytta till mindre lokaler
framöver eller på annat sätt minska lokalyta. Delar av lokalytan är olämplig för kontor till följd av
tillkomsten av näraliggande garagebyggnad.
Boenden för ensamkommande flyktingar har kunnat avvecklas under 2019. Långsiktigt planerar
verksamheten för att avsluta blockförhyrningar för unga personer dels ensamkommande men även
några övriga som flyttat ut från stödboende till andrahandskontrakt. Detta behöver dock ske stegvis
och under förutsättning att dessa personer kan ordna annat boende. Förhyrningen av Moldegatan och
Hultasjögatan har avslutats under 2020 och planeringen är att under 2021 kunna avsluta
blockförhyrningen på Södra Kyrkogatan.
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4 Nuläge lokaler
4.1 Besöksmottagning och kontor
Kapa
citet
2021

Kapa
citet
2022

Kapa
citet
2023

Inflyttade under 2020 från
St Brogatan 11 och
Österlånggatan 74

60

60

60

Delar av plan 3 och plan 5
är inhyrt för Barn och
unga och
mottagningsenhet för
barn, unga , unga vuxna
och Vuxna.
Familjehemsenheten finns
på plan 5 och nyligen
renoverade.

90

90

90

Objekt

Nuläge

Österlånggatan 64

Fabriksgatan 11

Kapa
citet
2024

Kapa
citet
2025

Kapa
citet
2026

4.2 Besöksmottagning och kontor Barn och Unga
Objekt

Nuläge

Österlånggatan 63

Lokalen fungerar väl för
närvarande för den
verksamhet som den är
avsedd för

Kapa
citet
2021

Kapa
citet
2022

Kapa
citet
2023

Kapa
citet
2024

Kapa
citet
2025

Kapa
citet
2026

Kapa
citet
2023

Kapa
citet
2024

Kapa
citet
2025

Kapa
citet
2026

4.3 Besöksmottagning och kontor Vuxna
Objekt

Nuläge

Yxhammargatan 8-10

Mottagning för vuxna med
alkohol, drog och
spelmissbruk.
Ställningstagande har
gjorts om att hyra
ytterligare yta. Dialog
pågår med
fastighetsägaren.

Kapa
citet
2021

Kapa
citet
2022
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4.4 Boende Barn unga och unga vuxna
Objekt

Nuläge

Torstenssonsgatan

Ombyggnation genomförd
och avslutad 2020

Kapa
citet
2021

Kapa
citet
2022

Kapa
citet
2023

Kapa
citet
2024

Kapa
citet
2025

Kapa
citet
2026

Kapa
citet
2021

Kapa
citet
2022

Kapa
citet
2023

Kapa
citet
2024

Kapa
citet
2025

Kapa
citet
2026

Kapa
citet
2021

Kapa
citet
2022

Kapa
citet
2023

Kapa
citet
2024

Kapa
citet
2025

Kapa
citet
2026

4.5 Boende unga vuxna
Objekt

Nuläge

Södra Kyrkogatan 33

Varierande storlek på
rummen som hyrs ut i
andra hand . Ett steg i en
boendetrappa för
ungdomar
aktuella/tidigare aktuella
inom IFO.

10

4.6 Boende Vuxen
Objekt

Nuläge

Badhusgatan

Tillfälligt boende med
målsättning att de akut
boende får stöd till annan
boendelösning. Numera
öppet året runt.

16

16

Kaptensgatan

Flera fastigheter på
Kaptensgatan 6. Finns
samlingssal och
personallokaler med
ca 160 m2. I övrigt är
lägenheter uthyrda.

40

40

40

Klintesväng 1

Inga specifika lokalbehov
för närvarande. Möjlighet
till utökat platsantal har
nyligen genomförts i och
med att akutplatserna nu
ingår i Badhusgatans
akutboende.

18

18

18

Badhusgatan

Finns behov av översyn
av vissa delar i fastighet
kopplat till säkerhet och
brand

10

10

10
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Objekt

Nuläge

Träningslägenheter
kopplade till
Kaptensgatan

Dessa lägenheter finns
inte men önskvärt är att
hyra dessa när möjlighet
ges.

Kapa
citet
2021

Kapa
citet
2022

Kapa
citet
2023

Kapa
citet
2024

Kapa
citet
2025

Kapa
citet
2026

3

3

4

Kapa
citet
2021

Kapa
citet
2022

Kapa
citet
2023

Kapa
citet
2024

Kapa
citet
2025

Kapa
citet
2026

40

40

40

Kapa
citet
2021

Kapa
citet
2022

Kapa
citet
2023

Kapa
citet
2024

Kapa
citet
2025

Kapa
citet
2026

Kapa
citet
2021

Kapa
citet
2022

Kapa
citet
2023

Kapa
citet
2024

Kapa
citet
2025

Kapa
citet
2026

4.7 Kontor
Objekt

Nuläge

Österlånggatan 74

Kontorslokaler på plan 2
och 5 för central
administration, Mobilt
team,
Vräkningsförebyggande
enhet och Boendesocial
enhet

4.8 Mötesplats
Objekt

Nuläge

Stora Kyrkogatan 12

I lokalen finns idag öppen
träffpunkt för vuxna med
missbruksproblematik,
Träffen.

4.9 Stödboende Barn och Unga
Objekt

Nuläge

Stödboende Ungdom

Lägenheter

Individ- och familjeomsorgsnämnden, Lokalbehovsplan 2022-2024
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5 Förändrat behov
5.1 Besöksmottagning och kontor Vuxna
Objekt

Yxhammargatan
8-10
Klientmottagning
samt kontor.
Lokalytan: 295
m2.

Förändrat
behov

Förändrat
behov av
kapacitet
2021

Förändrat
behov av
kapacitet
2022

Förändrat
behov av
kapacitet
2023

Förändrat
behov av
kapacitet
2024

Behov av
byggnation

Yxhammargatan 8-10

Förändrat behov och orsak
En utökning av lokalytan har genomförts. OVK har genomförts och utifrån denna ska vissa åtgärder
göras. För närvarande inte i behov av ytterligare förändringar men kan på sikt få ett behov av att
utökas om samtlig verksamhet inom öppenvård Vuxna ska samlas i denna fastighet. I så fall handlar
detta om 2023

5.2 Boende unga vuxna
Objekt

Södra Kyrkogatan 33
Andrahandslägenheter
för unga vuxna 18 år+
Blockförhyrt av LFF
Lokalyta: 542 m2
Yta som hyrs ut i
andra hand är 214 m2

Förändrat
behov

Förändrat
behov av
kapacitet
2021

Förändrat
behov av
kapacitet
2022

Förändrat
behov av
kapacitet
2023

Förändrat
behov av
kapacitet
2024

Avetablering

Södra Kyrkogatan 33

Förändrat behov och orsak
Blockförhyrningen är uppsagd till LFF utifrån att det finns en total överkapicitet av denna form av
blockförhyrningar. LFF hanterar processen i samverkan med Individ- och familjeomsorgsnämnden.

Inflyttning/Utflyttning
2021-12

Individ- och familjeomsorgsnämnden, Lokalbehovsplan 2022-2024
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5.3 Boende Vuxen
Förändrat
behov

Objekt

Förändrat
behov av
kapacitet
2021

Förändrat
behov av
kapacitet
2022

Förändrat
behov av
kapacitet
2023

Förändrat
behov av
kapacitet
2024

Badhusgatan
Akutboende för
personer med akut
hemlöshet dels med
biståndsbeslut och
dels utan
biståndsbeslut
Träningslägenheter
kopplade till
Kaptensgatan
Lägenhet

Badhusgatan

Förändrat behov och orsak
Lokalen är inte helt ändamålsenlig. Endast trappor till ett våningsplan. behöver långsiktigt finna annan
lokal.

Träningslägenheter kopplade till Kaptensgatan

Förändrat behov och orsak
Finns behov av några lägenheter som geografiskt ligger nära Kaptensgatan 6 för de som klarar en annan
form av boende med mindre omfattande stöd.

Inflyttning/Utflyttning
2020-12

5.4 Kontor
Objekt
Österlånggatan
74
Kontorslokaler,
mottagning
Familjerätten
Lokalytan: 4625
m2

Förändrat
behov

Förändrat
behov av
kapacitet 2021

Förändrat
behov av
kapacitet 2022

Förändrat
behov av
kapacitet 2023

Förändrat
behov av
kapacitet 2024

Behov av
byggnation
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Österlånggatan 74

Förändrat behov och orsak
Finns behov av att minska lokalyta eller eventuellt avetablera och flytta verksamhet till annan mindre
lokal.

5.5 Mötesplats
Förändrat
behov

Objekt

Förändrat
behov av
kapacitet
2021

Förändrat
behov av
kapacitet
2022

Förändrat
behov av
kapacitet
2023

Förändrat
behov av
kapacitet
2024

Stora
Kyrkogatan 12
Besöksmottagning
Vuxna, öppen
träffpunkt. ca 300
m2.

Stora Kyrkogatan 12

Förändrat behov och orsak
Översyn av lokal , flytta verksamheten eller samverkan med annan idéburen verksamhet.

5.6 Stödboende Barn och Unga
Objekt

Förändrat
behov

Förändrat
behov av
kapacitet 2021

Förändrat
behov av
kapacitet 2022

Förändrat
behov av
kapacitet 2023

Förändrat
behov av
kapacitet 2024

Stödboende
Ungdom
Stödboende i
lägenhetsform
främst Lars
Kaggsgatan
kristineberg

Stödboende Ungdom

Förändrat behov och orsak
Inte för närvarande

Individ- och familjeomsorgsnämnden, Lokalbehovsplan 2022-2024
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Datum

Instans

2021-01-26

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2020-00228 1.1.3.0

Revidering av Miljöledningssystem för Individ- och
familjeomsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden antar revideringen av nämndens egna
miljöledningssystem.
Ärendet i sin helhet
Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättade för första gången ett
miljöledningssystem i januari 2019. Systemet är inte certifierat men följer olika
steg och upplägg av innehåll som vanligen tillämpas i certifierade system.
Nämnden väljer utifrån sin storlek och omfattning av miljöpåverkan att för
närvarande upprätta och ha ett ej certifierat miljöledningssystem.
En revidering är genomförd. I stort är nämndens miljöpåverkan liknande som
när systemet upprättades. Fler digitala möten genomförs och färre resor görs
vilket är positiva miljöeffekter. Under 2019 genomfördes omfattande satsningar
med miljöutbildning för såväl tjänstemän som för nämndens ledamöter.
Utöver tidigare områden i handlingsplanen kommer nämnden även under de
kommande två åren arbeta med identifiering, registrering för spårning av
kemikalier och andra farliga ämnen som lämnas som avfall.
Beslutsunderlag
Miljöledningssystem Individ- och familjeomsorgsnämnden
Samverkan
Ärendet har 2021-01-21 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
Miljöförvaltningen, MF.diarium@boras.se

Ernad Suntic
Ordförande

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

ifo@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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Hans Abrahamson
Förvaltningschef

Miljöledningssystem
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Beslutat
Reviderat

2019-01-22
2021-01-26
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Miljöledningssystem Individ- och familjeomsorgsnämnden
A. Kartläggning av miljöpåverkan inom Individ- och
familjeomsorgsnämndens verksamheter.
I tabellen nedan listas verksamhetens aktiviteter som ger större miljöpåverkan. Försök att
fastställa materialanvändning och utsläpp har gjorts under 2019 0ch 2020 sedan
miljöledningssystemet antogs i januari 2019. Detta har dock visat sig vara svårt göra. Möjligheten
att särskilja och följa pappersförbrukning för nämndens verksamheter kommer att undersökas
under 2021.
Aktiviteter med miljöpåverkan är rangordnade efter hur stor påverkan som förvaltningen bedömt
att de har, 1 är mest betydande, därefter 2, 3 och så vidare. Syftet med rangordning av
miljöpåverkan är att ge underlag för prioriteringar i en handlingsplan. Nämnden har varit i
kontakt med fastighetsägarna när det gäller energiförbrukning med mera men har hittills inte
erhållit några specificerade uppgifter enbart för nämndens del i fastigheterna energiåtgång.

Aktivitet som påverkar miljön

Energiförbrukning (siffror för fjärrvärme och elförbrukning)
El används till belysning, kontorsutrustning, kyl/frys och annan utrustning.
Elen som används är miljömärkt med ”Bra miljöval”.

Rangordning (1,
2, 3, 4, 5, 6, 7
osv.)

3

Kopiatorerna, dataskärmar är märkta med EnergyStar eller TCO.
Ventilationen i lokalerna är tidsstyrd och regleras utifrån lokalanvändningen.
Belysningen vid arbetsplatser regleras vanligtvis manuellt. Alla medarbetare med

kontorsarbetsplats stänger av den egna skärmen och egna belysningen vid
arbetsdagens slut.
Resor i tjänsten (drivmedelsförbrukning)

2

Enligt riktlinjer för tjänsteresor för Borås Stad väljs i första hand tjänstefordon
som drivs helt eller delvis med förnyelsebara bränslen.
Medarbetare rekommenderas att gå till lokala möten eller till besök i centrala
Borås. Förvaltningen har tillgång till el-cyklar.
Enligt Borås Stads riktlinjer för resor ska medarbetare vid längre resor åka tåg och
buss när det är rimligt med hänsyn till tid och ekonomi.
Rekommendation finns att använda Skypemöten, webbinarium eller annan digital
teknik när detta är möjligt i stället för att göra resor till institutioner eller
konferenser.
Lokala resor: promenad, cykel, kollektivtrafik, miljöbil från bilpool. De olika
verksamheterna har busskort som kan användas i samband med resor i Borås, till
Göteborg och övriga orter i sjuhäradsområdet.
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Uppföljning av den årliga förbrukningen av drivmedel och antal körda mil görs av
Servicekontoret Uppgifter används sedan till beräkning av klimatkompensation.
Vattenförbrukning
Toaletter är snålspolande. Kranar i tvättställen är snålspolande.
(Lokalförsörjningskontoret har ansvar)

7

LFF arbetar kontinuerligt med åtgärder för att minska vattenförbrukningen
Användning av kemikalier till
lokalvård och lunchrum, fikarum
Lokalvården hanteras av Arbetslivsförvaltningen som också svarar för inköp av
kemikalier till lokalvården.
Diskmedel ska vara miljömärk
Inköp varor, livsmedel och tjänster
Inköp av varor avser inköp av livsmedel(kaffe, the och mjölk) till lunchrum på
Österlånggatan 64 ,74 och Fabriksgatan 11 samt inköp av livsmedel till nämndens
ungdomsboende och boenden för ensamkommande flyktingbarn.
Livsmedel
-Fika vid möten, lunchrummet, konferenser, mm.

8

6

Rättvisemärkta: te, kaffe
Ekologiska livsmedel: kaffe, te, mjölk.
Till nämndsammanträden serveras ostfrallor, kaffe, te och kranvatten.
Livsmedel på Kaptensgatans boende, Klintesvängs boende och på HVB
Torstenssonsgatan samt mötesplatsen Träffen.
Porslin tallrikar och muggar samt glas används i verksamheternas lunchrum.
Pappersmuggar/papperstallrikar används endast i undantagsfall.
Avfall för återvinning

4

Vi har miljöstation i flera av våra kontorsmiljöer som innehåller följande
fraktioner:
Avfall för återvinning






Skrivarpapper mm.
Wellpapp
Glas
Metall
Plast






Farligt avfall
Organiskt avfall
Brännbart avfall
Tonerkassetter till kopiator/skrivare

Var och en har ansvar för att sortera rätt och att ta med sig wellpapp eller
förpackningar till miljöstationen.
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Behållare för Returpapper och sekretesshandlingar finns i närheten av varje
kopieringsrum.
Kartong, wellpapp, skrivarpapper, glas, metall, plast, farligt avfall som
elektronik och ljuskällor hämtas för återvinning. Vi har välfungerande
sorteringssystem som vid behov utvecklas med nya kärl.
Även begagnade kontorsmaterial, möbler, inredning och elektronik lämnas
och säljs i secondhand butik som drivs av
Återbruket/Arbetslivsförvaltningen.
Organiskt avfall lämnas i en separat fraktion (svart påse) och återvinns som
energi (rötgasprod.- biogas) och som jordförbättring.
Brännbart avfall lämnas som en separat fraktion (vit påse) och lämnas för
energiåtervinning.
Farligt avfall med batterier, toner och kemikalier hämtas av Re-turen och
lämnas till återvinningscentralen Sobacken.
Indirekt och/eller positiv miljöpåverkan, exempelvis
rådgivning/information till kunder
Information/kunskapsspridning som påverkar attityd och beteenden som
leder till minskad miljöpåverkan (drivs av miljökoordinator och
inspiratörer).

5

Smarta lösningar för att minska antalet utskrifter: lösenord/dubbelsidigt,
använda mer datorer/Ipad, konferenstelefon.
Hållbara resor med promenader, cykeltur och användning av kollektivtrafik
följd av miljöbilar från bilpool.
Skypemöten i stället för resor rekommenderas när detta är lämpligt.
Deltagande i Skypekonferenser när detta är möjligt istället för att resa till
konferens.
Materialanvändning

1

Förbrukning av:
 Skrivarpapper
 Kuvert
 Kontorsmaterial
 Möbler/textilier
Kopieringspapper och kuvert är miljömärkta.
Producerade trycksaker är Svanen märkta och vi anlitar Borås stads eget
tryckeri som är miljöcertifierat.
Nämnden använder inga pappersutskrifter (elektroniska handlingar finns
tillgängliga i Ciceron, även sekretesshandlingar finns numera tillgängliga i
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Ciceron). För närvarande utreds möjligheten att även kunna sända
sekretesshandlingar digitalt.
Förvaltningen har medvetet valt att minimera textilier (mattor och gardiner)
i kontorsmiljöerna, för att minska damm, behov av tvätt, hygienskäl/allergi
samt minska konsumtion.

B. Handlingsplan för att minska miljöpåverkan

Mål

Aktiviteter

1. Att öka medarbetarnas medvetande
om miljöeffekter

Dialog på APT
Alla anställda går miljöutbildningen

2. Minska pappersförbrukningen

Vid kopiering/utskrifter ska dubbelsidig
utskrift användas
Intern korrespondens sker via e-post
Påbörja mätning av papperskopior
Planering för att inför Utskottshantering i
Ciceron har påbörjats i samverkan med
kommunledningskansliet.

3. Minska avfall

Källsortera vid kök på alla arbetsplatser
Minimera användning av engångsartiklar

4. Färre tjänsteresor med bil, flyg och tåg Använda digitala möten
Använda el-cykel då det är möjligt
Närvara digital vid utbildning när detta är
möjligt
Digitala samverkansmöten i Sjuhärad
5. Minska energiförbrukning

Se över och införa mer automatiserat system
avseende belysning där detta bedöms möjligt

6. Registrering av farligt avfall

Identifiera farligt avfall såsom kemikalier,
toners, datorer, mobiltelefoner med mera
Påbörja registrering av miljöfarligt avfall

C. Ansvariga för handlingsplanen för miljöpåverkan
Aktiviteter

Ansvariga
Förvaltningsledningen

Uppföljning
I årlig uppföljning av
miljöplan
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Respektive enhet

Redovisa till
Förvaltningsledning

D. Uppföljning
Uppföljning av handlingsplanen ska ske årligen.

E. Revidering av systemet ska ske vartannat år
Nästa revidering januari 2023
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Datum

Instans

2021-01-26

Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2021-00001 1.2.4.2

Margareta Jensholm
Handläggare

Miljörapport Tertial 3 2020
Individ och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner miljörapport tertial 3 2020
samt överlämnar den till Miljö- och konsumentnämnden.
Ärendet i sin helhet
Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp miljömålen och överlämnar
miljörapport för tertial 3 2020 till Miljö- och konsumentnämnden.
Miljö- och konsumentnämnden sammanställer därefter en rapport till
Kommunstyrelsen. Uppföljningen ska beskriva hur långt nämnden har kommit
i sitt arbete med de av kommunfullmäktige beslutade indikatorerna och
åtgärderna.
I uppföljningen av miljömålen i samband med tertial 3 konstateras att
bilanvändningen minskat under våren 2020. Detta till följd av att ett flertal
fysiska möten ersatts av digitala. Uppföljningsmöten med institutioner
genomfördes i viss utsträckning med stöd av digital teknik. Utbildningar,
konferenser och handledningar ställdes antingen in eller genomfördes digitalt,
vilket också påverkat det totala resandet.
Beslutsunderlag
Miljömålsuppföljning tertial 3 2020
Samverkan
Ärendet har 2021-01-21 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
Miljö- och konsumentnämnden, miljo@boras.se

Ernad Suntic
Ordförande
Hans Abrahamson
Förvaltningschef

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

ifo@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Inledning
Nedan följer en uppföljning av Individ- och familjeomsorgsnämndens indikatorer inom miljömålet
"Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöområdet".

Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en
hållbar samhällsutveckling.

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög
kompetens inom miljöområdet
1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara
miljöutbildade.
Indikatorer
Andel anställda som genomgått en
miljöutbildning, som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete.

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

66%

72%

76%

Kommentar Under året har 10 ytterligare i förvaltningen genomgått miljöutbildning.
Andel förtroendevalda (ledamöter och
ersättare) som genomgått en
miljöutbildning, som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete.

9%

86%

En större satsning på att miljöutbilda personal och förtroendevalda gjordes under 2019. Under 2020
har, i den mån det varit möjligt pga rådande Coronasituation, nyanställd personal och nytillträdda
förtroendevalda erbjudits utbildningen. Under 2020 har endast ett fåtal personal gått miljöutbildningen,
p g a ovan nämnda Coronasituation har flera utbildningstillfällen ställts in. Under 2021 kommer
utbildningsinsatsen att erbjudas digitalt vilket möjliggör att fler kan gå den.
De områden som bedömts ha störst miljöpåverkan för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är
pappersförbrukning och tjänsteresor. Arbetet med handlingsplanen har p g a den rådande
Coronasituationen påverkats. Den snabba utvecklingen av digitalt arrangerade möten har resulterat i
mycket färre resor med bil, buss och tåg. Flera utbildningsinsatser har ställts in eller genomförts digitalt.
Ett stort antal möten, både för förvaltning och nämnd, har genomförts via Teams. I vissa fall har även
klientmöten genomförts med hjälp av Teams. Det som troligen haft mest positiv miljöpåverkan är att
vissa uppföljningsmöten med institutioner och familjehem kunnat genomföras digitalt istället för ett
möte på plats som vanligtvis innebär bilresor. Många besök på institutioner och familjehem behöver
fortfarande ske på plats men kan vissa resor ske via digitala möten bidrar det till en miljöeffekt.
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Miljörapport Tertial 3 2020

3(4)

Utifrån nya föreskrifter kring farligt avfall kommer nämnden även att först identifiera vilka miljöfarliga
avfall som hanteras av nämnden samt därefter registrera hantering, bortforsling med mera av sådant
avfall. Nämnden hanterar relativt lite farligt avfall såsom datorer, kemikalier och toners.
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Uppföljande granskning
av det
Stöd
till kommunala
enskilda
aktivitetsansvaret
att
hantera sin

egen ekonomi
i Borås Stad

20
20

Stadsrevisionen • Borås

Kortrapport
2020-10-19

Borås Stad | Stadsrevisionen •

Inledning

• Hur ser gränsdragningen ut gentemot Gymnasie-

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för hur en ung
människas liv kommer att utvecklas. En ungdom som aldrig har påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande
kan hamna i en situation, där vägen till vidare utbildning
eller arbete begränsas. Det är därför viktigt att samhällets
insatser för ungdomar sätts in, så att ungdomarnas utvecklingsprocess kan fortgå utan längre avbrott. Det är också
viktigt att insatser som görs tar sin utgångspunkt i ungdomarnas behov, förutsättningar och mål. Kommunerna har
skyldigheter och ett viktigt ansvar genom sitt så kallade
aktivitetsansvar för ungdomar.1

och vuxenutbildningsnämnden och Individ- och
familjeomsorgsnämnden?

• Genomförs uppföljningar av åtgärder och hur
mäter man effekterna av dessa?
Granskningen avgränsas till att endast omfatta det kommunala aktivitetsansvaret.
Revisionskriterier i granskningen är i första hand skollagen
(2010:800), SL och övrig tillämplig lagstiftning. Övriga
revisionskriterier är Borås Stads styrdokument, riktlinjer
och rutiner.

Stadsrevisionen granskade 2014 det kommunala aktivitetsansvaret i Borås Stad. Granskningen identifierade följande
utvecklingsområden för att förstärka en ändamålsenlig
hantering inom området:

Bakgrund
Kommunernas aktivitetsansvar (KAA) för ungdomar förtydligades i skollagen den 1 januari 2015. Sedan 2015 är
det inte längre ett informationsansvar utan ett aktivitetsansvar. Kommunerna har enligt skollagen ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i kommunen
och som har fullgjort sin skolplikt. 2

• En tydlig målsättning för verksamheten behövde
formuleras.

• Arbetslivsnämndens uppdrag inom ramen för
informationsansvaret tydliggjordes och dokumenteras och att gränsdragningen gentemot
Utbildningsnämndens uppdrag förtydligades.

Aktivitetsansvaret gäller bara ungdomar som har fullgjort sin skolplikt eller som skulle ha haft skolplikt om de
varit i skolpliktig ålder när de blev folkbokförda i Sverige.
Asylsökande och papperslösa ungdomar har inte skolplikt
och omfattas inte av det kommunala aktivitetsansvaret.

• Dokumenterade rutiner skulle fastställas för hur
målgruppen skall kontaktas samt vilka åtgärder
som skall erbjudas.

Rapporten som skrevs 2014 handlade om informationsansvaret för åldersgruppen 16-19 åringar. Det kommunala
aktivitetsansvaret 2020 omfattar ungdomar som:

• Effekter av åtgärder följs upp och utvärderas på
individ- och organisationsnivå.

Syfte och frågeställningar

• inte har fyllt 20 år.

Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2014 års granskning och genomföra
en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020
i Borås Stad.

• har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet efter skolpliktig ålder.

• inte går i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
eller motsvarande utbildning.

Följande revisionsfrågor har formulerats:

• inte har en gymnasieexamen, ett gymnasiesär
skolebevis eller fullföljd motsvarande utbildning
med godkänt resultat.

• Vilka åtgärder har genomförts inom området i
Borås Stad sedan 2014?

Enligt Skolverket ska arbetet med aktivitetsansvaret pågå
året runt. Kommunerna kan organisera arbetet på ett
lämpligt sätt, så länge de uppfyller kraven i skollagen.
Skolverket har i uppdrag att erbjuda stöd till kommunerna
i genomförandet av aktivitetsansvaret.

• Vilka styrdokument och rutiner har Borås Stad
antagit inom området?

• Hur ser Arbetslivsnämndens uppdrag ut inom
området?

1

2

Skolverket; Skolverkets allmänna råd med kommentarer om kommunernas
aktivitetsansvar

Skolverket; Skolverkets allmänna råd med kommentarer om kommunernas
aktivitetsansvar
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Det bör enligt Skolverket finnas en tydlig ansvarsfördelning och tydliga rutiner. Det kan till exempel handla om
rutiner för att hantera information om elever avbryter sin
utbildning, rutiner för hur ofta och på vilket sätt ungdomar som tillhör målgruppen ska kontaktas och rutiner för
hur man tillvaratar ungdomarnas åsikter och erfarenheter.

Kommunstyrelsen fattade beslut om Socialt hållbart Borås
den 2 september 2019. Ett beslut som gäller tre år framåt.
Beslutet består av två delar: ett strategiskt inriktningsdokument och en handlingsplan. Handlingsplanen pekar
ut sju områden varav ett område avser det kommunala
aktivitetsansvaret.

Ur Skolverkets allmänna råd framkommer det att kommunernas aktiviteter omfattar allt från kartläggning,
uppsökande verksamhet till olika insatser för att motivera ungdomar att återuppta eller påbörja en utbildning.
Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:3

Kommunstyrelsen fattade den 7 september 2020 beslut
om målbilden för Socialt hållbart Borås.5
I Borås Stad finns sedan den 1 april 2020 en förvaltningsövergripande KAA-enhet mellan Arbetslivsförvaltningen,
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

• hålla sig informerad om vilka som omfattas av
ansvaret

Före införandet genomförde en arbetsgrupp omvärldsbevakning och studiebesök för att ta reda på den bästa
organisationsformen avseende det kommunala aktivitetsansvaret.

• vid behov bidra med insatser för att unga ska
starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin
utbildning

• dokumentera och föra register över de unga som
omfattas

De tre förvaltningscheferna utgör en styrgrupp där också
chefen med samordningsansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret ingår. Styrgruppen har utarbetat organisationen och utrett frågor om personal, lokaler samt sekretess
för att kunna samverka gällande de ungdomar som är föremål för det kommunala aktivitetsansvaret. KAA-enheten
är organiserad under Arbetslivsförvaltningen och chefen
har ett samordnade chefsansvar för enheten.

• rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB.
Skolverket menar att finansieringen av aktivitetsansvaret
behöver vara långsiktig och kommunerna behöver ompröva resurserna utifrån de behov som finns. Arbetet behöver
följas upp och utvärderas regelbundet. Det är också viktigt
att kommunerna samverkar med andra berörda myndigheter och aktörer, till exempel Arbetsförmedlingen.

Borås Stad vill med denna organisation skapa ett systematiskt arbetssätt kring det kommunala aktivitetsansvaret.
Staden ska föra ett register över de ungdomar som är aktuella för det kommunala aktivitetsansvaret samt erbjuda
åtgärder. I Borås finns det 430 individer registrerade i
KAA registret den 29 september, enligt uppgift från de
intervjuade. I den analys som genomförts av Gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen framkommer att ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret har en
varierad, ofta komplex, problematik som pågått längre tid.
De intervjuade framhåller att de olika kompetenserna som
anställda vid KAA-enheten besitter är viktiga. Enheten
består av socialrådgivare från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, handläggare från Arbetslivsförvaltningens
Jobb Borås, studie- och yrkesvägledare från Gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen. En administratör från
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samarbetar med KAA-enheten gällande att överföra uppgifter om
skolavhopp.

Enligt skollagen ska kommunerna föra ett register över de
ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret. Kommunerna måste också dokumentera de insatser
som görs på ett lämpligt sätt.
Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program. Introduktions
programmet räknas som en del av gymnasieskolan och de
ungdomar som studerar där omfattas inte av aktivitetsansvaret. 4

Organisationen
Borås har fått ett statligt bidrag från Tillväxtverket för
att under en treårsperiod (2019-2021) komma igång med
insatser som kan stärka den sociala hållbarheten. I första
skedet kommer insatserna att rikta in sig mot barn och
unga och falla under målområdet Vi tar gemensamt ansvar
för barn och unga som är en del av visionen Borås 2025.
3

SKR, https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/arbetsmarknadvuxenutbildning/
ungassysselsattning/kommunaltaktivitetsansvar.4514.html
4
29 kapitlet 9 § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer om
kommunernas aktivitetsansvar sidan 13 och 29–30
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Den nya KAA-enheten startade sin verksamhet i provisoriska lokaler och beräknas vara i full drift under hösten 2020 som en del av de tre förvaltningarnas ordinarie
verksamhet.

c hefen (25 % av en heltidstjänst) tillhör organisatoriskt
Arbetslivsförvaltningen. Själva personalansvaret för de
anställda äger respektive förvaltning.
Eftersom KAA-enheten finansieras med projektpengar
som Staden erhållit under tre år (2019-2021) menar det
intervjuade att det är viktigt att enheten långsiktigt tillförs
medel från de tre berörda förvaltningarna. Intervjuade
menar att det är viktigt att det blir en långsiktig permanent
KAA-enhet som kan arbeta med målgruppen.

Granskningsresultat
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning
av kommunala aktivitetsansvaret. I materialet nedan är bedömningarna från år 2014 i kursiv stil och nedanför dessa
redovisas granskningsresultat och bedömningar för 2020.

Stadsrevisionens bedömning är att området ansvarsfördelning har tydliggjorts i beslutsförslag och verksamhetsplanen för KAA-enheten. Området bedöms i
huvudsak vara ändamålsenligt.

Målsättning
För att förstärka och säkerställa en ändamålsenlig hante
ring av informationsansvaret bedömde Stadsrevisionen att
en tydlig målsättning för verksamheten bör fastställas och
dokumenteras.

Rutiner och arbetsformer
Stadsrevisionen noterade att det saknas fastställda och do
kumenterade rutiner för hur arbetet med målgruppen skall
bedrivas, och vilken förvaltning och funktion som skall ge
nomföra vilken uppgift.

I verksamhetsplanen för KAA-enheten 20 april 2020
framkommer att:
KAA-enhetens organisation bygger på Borås Stads gemensamma målbild av ett Socialt hållbart Borås. En styrgrupp
bestående av förvaltningscheferna från respektive förvaltning som är involverade i projektet är tillsatt.

Vid uppföljande intervjuer 2020 fram-kommer det att det
tagits fram en verksamhetsplan för KAA-enheten. I verksamhetsplanen beskrivs organisationen, mål för verksamheten, genomförande, förväntat resultat och uppföljning.

Målen för verksamheten är att KAA-enheten ska ha kännedom om 100 % av målgruppen. Minst 25 % av målgruppen ska tacka ja till insatser i KAA-enheten. Ytterst
ska detta handla om att motivera målgruppen att återgå till
studier i någon form och omfattning. 80 % av målgruppen
som tagit del av KAA-enhetens insatser ska uppleva att
insatserna har gjort skillnad. KAA-enheten ska verka för
att målgruppen kan erbjudas studier under mer flexibla
former.

Utöver verksamhetsplan har det arbetats fram en processoch rutinbeskrivning för verksamheten. I materialet framkommer bland annat hur KAA-enheten planerat att arbeta
systematiskt med det uppsökande arbetet samt vilka aktiviteter KAA-enheten planerat att införa. Aktiviteterna är
bland annat avbrottsförebyggande arbete på skolor, praktikanskaffning samt olika flexibla lösningar för målgruppen.
Ett exempel som de intervjuade framhåller är hur man
arbetar med de ungdomar som går ut grundskolan och inte
söker till gymnasiet alls. Dessa får en kallelse till introduktionsprogrammet (IM). Introduktionsprogrammet ska ge
obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt
program, eller leda till att de kan få ett arbete.

Stadsrevisionens bedömning är att målsättningarna
med verksamheten är tydligt formulerade. Området
bedöms i huvudsak vara ändamålsenligt.

Ansvarsfördelning
För att tydliggöra ansvarsfördelning mellan Utbildnings
nämnden och Arbetslivsnämnden ansåg Stadsrevisionen
att ett tydligt uppdrag och ansvar för Arbetslivsnämnden
behöver dokumenteras och fastställas.

Från och med i våras kan grundskoleelever göra en intresseanmälan till vilket gymnasium de vill läsa introduktionsprogram på. Därutöver finns möjligheten att få
en kartläggning av utbildningsbehov på en verksamhet
som kallas Slussen. Här kartläggs vilken skolbakgrund
eleven har och placering sker utifrån programönskemål,
betygsläge och behörighet till språkintroduktion.

Enligt KAA-enhetens verksamhetsplan är det en tvärsektoriell enhet med totalt 5,25 tjänster från Arbetslivs
förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.
Dessa tjänstepersoner är fysiskt placerade tillsammans
i lokaler tillhörande Jobb Borås. Den samordnande

Slussen erbjuder även utbildning för elever som flyttar till
Borås och ska gå på introduktionsprogrammet.
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Stadsrevisionen noterar att enheten är i ett uppstartsskede och att de uppföljningar som är tänkta att ske
ännu är på planeringsstadiet. Då området utvärdering
är i ett uppstartsskede kan Stadsrevisionen därför inte
uttala sig om områdets ändamålsenlighet.

Tidigare blev alla som skulle läsa ett introduktionsprogram
placerade på en skola. Numera finns introduktionsprogram på alla kommunala gymnasieskolor. De intervjuade
menar att denna förändring kan ha lett till att fler börjat
läsa på introduktionsprogrammet, över 50 % av de som
var aktuella för introduktionsprogrammet höstterminen
2020 har påbörjat studier på programmet.

Övrigt
I Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden budget 2021
framgår att ett realistiskt scenario innebär att om 30 av
de individer som i dagsläget finns i KAA-enhetens register börjar i gymnasieskolan, skulle det kräva resurser
om 3 mnkr för ett år. Detta baserat på en genomsnittlig programpeng. Sett över en tioårsperiod kommer ett
framgångsrikt arbete enligt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kräva en nivåhöjning av budgetramen med
3 mnkr per år, under en tioårsperiod. Nämnden hävdar
vidare i budget 2021 att det, utöver elevperspektivet, är
viktigt att det tillförs medel till KAA-enheten långsiktigt
för att omhänderta denna grupp. Inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.7

Vid intervju framkommer att man har mycket kontakt
med studie- och yrkesvägledarna på grund- och gymnasieskolorna, även vid de privata skolorna. Man har
även varit och presenterat sin verksamhet för det lokala
Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
Stadsrevisionen noterar att enheten är i ett uppstartsskede. Stadsrevisionens bedömning är att området
rutiner och arbetsformer, utifrån det material som
presenterats, i huvudsak är ändamålsenligt.

Utvärdering
Stadsrevisionen bedömde att utvärdering saknas av effekter
av tillämpade åtgärder på individ- och organisationsnivå
vilket medför att information saknas om verksamhetens re
sultat.

De intervjuade beskriver att regeringen har skjutit till
statsbidrag för sommarjobb för ungdomar och även utökat beloppet och förlängt tidsperioden till 31 december
2020. Dessa pengar riktar sig till ungdomar som samma
år gått ut gymnasiet och som deltar i insatser inom det
kommunala aktivitetsansvaret.8 De intervjuade menar att
statsbidragen precis har kommit och gör en uppskattning
att det skulle räcka till cirka 30 anställningar. De intervjuade framhäver att det för tillfället är svårt att hitta praktikplatser på grund av coronapandemin. De intervjuade
påtalar att KAA-enheten behöver ges större möjligheter
att kunna anskaffa praktikplatser.

Vid uppföljning 2020 framkommer det att det förs ett
register över vilka ungdomar som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret. Registret uppdateras löpande.
Registervården sköts av Gymnasie- och Vuxenutbildnings
förvaltningen. Kommunen ska föra ett register över de
ungdomar som omfattas av kommunala aktivitetsansvaret
enligt skollagen.
Enligt verksamhetsplanen ska effekter av åtgärder följas
upp och utvärderas på individ- och organisationsnivå.
Arbetet har precis inletts och inför 2021 räknar man med
att kunna genomföra de uppföljningar man planerat.

De intervjuade betonar vikten av det avbrottsförebyggande
arbetet. Avbrottsförebyggande arbete innebär att öka andelen elever med fullföljda gymnasiestudier. Det är ett samarbete mellan olika professioner som tillsammans arbetar
för att fler ska fullfölja sina studier. Detta förebyggande
arbete är en viktig del i KAA-strategin.

Enligt de intervjuade har KAA-enhetens arbete inneburit
att man redan nu har ökat kännedomen om målgruppen. Genom den uppsökande verksamheten har kännedom om sysselsättning (vad målgruppen sysselsätter sig
med på dagarna) gått från ca 60 procent till 93 procent.6
KAA-enheten planerar uppföljning på individnivå för
målgruppen. Enligt de intervjuade ska uppföljning ske
på individnivå där man följer upp hur många som avslutats till studier eller jobb. KAA-enheten planerar även att
genomföra en uppföljning via enkät med de ungdomar
som tagit del av KAA-enhetens aktiviteter.

Verksamhetsplanen innehåller en skrivelse om betydelsen
av framtida viktiga samverkanspartners såsom Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och Grundskoleförvaltningen.
Stadsrevisionen noterar dock att Sociala omsorgsförvaltningen inte omnämns som en möjlig samverkanspartner.
Detta trots att målgruppen enligt de intervjuade kan
tillhöra Sociala omsorgsförvaltningens organisatoriska
ansvarsområde.
7

6

8

Budget 2021, Gymnasie- och Vuxenutbild ningsnämnden
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Stadsrevisionens sammanfattande
bedömning
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret i Borås Stad.
Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2014 och genomföra en nulägesanalys
av hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020.
De huvudsakliga revisionsfrågorna är att belysa vilka
åtgärder som Borås Stad har genomfört inom området
sedan 2014 och vilka styrdokument och rutiner finns
antagna. Vidare är revisionsfrågorna att beskriva hur
Arbetslivsnämndens uppdrag ser ut inom området samt
vilka uppföljningar av åtgärder och hur effekten av dessa
mäts.
En viktig förändring sedan granskningen 2014 är att de
kommunala informationsansvaret numera har övergått
till ett kommunalt aktivitetsansvar. Vid den uppföljande
granskningen visar det sig att en tvärsektoriell KAA-enhet
inrättats under våren 2020.
Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister
som konstaterades 2014 är att dessa till största delen är
åtgärdade.
Områdena målsättning, ansvarsfördelning, rutiner och
arbetsformer bedöms i huvudsak vara ändamålsenliga.
Stadsrevisionen noterar att KAA-enheten är i ett uppstartsskede. Stadsrevisionen kan därför inte bedöma om
området utvärdering är ändamålsenligt.
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UPPFÖLJANDE GRANSKNING AV DET KOMMUNALA
AKTIVITETSANSVARET
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret i Borås Stad.
Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2014 och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020.
De huvudsakliga revisionsfrågorna är att belysa vilka åtgärder som Borås Stad har genomfört inom området
sedan 2014 och vilka styrdokument och rutiner som finns antagna. Vidare är revisionsfrågorna att beskriva
hur Arbetslivsnämndens uppdrag ser ut inom området samt vilka uppföljningar av åtgärder som genomförts
och hur effekten av dessa mäts.
En viktig förändring sedan granskningen 2014 är att det kommunala informationsansvaret numera har övergått till ett kommunalt aktivitetsansvar. Vid den uppföljande granskningen visar det sig att en tvärsektoriell
enhet inrättats under våren 2020. Enheten har i uppdrag att omhänderta det kommunala aktivitetsansvaret
(KAA).
Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister som konstaterades 2014 är att dessa till största delen
är åtgärdade.
Områdena målsättning, ansvarsfördelning, rutiner och arbetsformer bedöms i huvudsak vara ändamålsenliga. Stadsrevisionen noterar att KAA-enheten är i ett uppstartsskede. Stadsrevisionen kan därför inte bedöma
om området utvärdering är ändamålsenligt.
I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat i bilagd kortrapport.
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Kortrapport - Uppföljande granskning av det
kommunala aktivitetsansvaret
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av Stadsrevisionens rapport
och beslutar att lägga denna till handlingarna samt översända svar till
Stadsrevisionen.
Ärendet i sin helhet
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala
aktivitetsansvaret i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte var att följa
upp granskningsresultaten från 2014 och genomföra en nulägesanalys av hur
arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020. Arbetslivsnämnden har ansvaret
för att omhänderta kommunens aktivitetsansvar. Detta sker i nära samverkan
med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Individ- och familjeomsorgsnämnden är en av de nämnder som kommer i
kontakt med ungdomar som berörs av aktivitetsansvaret och i och med detta
har samverkat med Arbetslivsnämnden.
När det kommunala aktivitetsansvaret utvecklades inom ramen för Socialt
Hållbart Borås hösten 2019 rekryterades en socialrådgivare från Individ- och
familjeomsorgsnämnden samt studie- och yrkesvalslärare från Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Denna tvärsektoriella enhet finns i drift sedan
1 april 2020. Verksamheten hade tidigare helt bedrivits av socionomer inom
Arbetslivsnämnden.
Sedan föregående granskning 2014 har kommunens ansvar övergått till ett
aktivitetsansvar från ett tidigare informationsansvar. Uppföljningen av
nuvarande situation är därför inte helt jämförbar med situationen vid förra
granskningen.
Revisionsrapporten som Stadsrevisionen gjort gällande KAA-verksamheten ger
en rättvisande bild. De brister som uppmärksammades vid förra revisionen har
Arbetslivsnämnden under åren 2015-2019 arbetat med för att åtgärda.
Den tvärsektoriella enheten har tagit vid detta arbete sedan våren 2020 och
utvecklat det ytterligare.
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Verksamheten har utvecklats mycket det senaste året och kommer att fortsätta
att utvecklas. Styrdokument och rutiner finns antagna, vilket Stadsrevisionen
kunde konstatera. Målsättning för verksamheten är numera fastställd vilket
tidigare saknats.
Stadsrevisionen noterar dock att Sociala omsorgsförvaltningen inte omnämns
som samverkanspartner. Detta trots att målgruppen enligt de intervjuade kan
tillhöra Sociala omsorgsförvaltningens organisatoriska ansvarsområde.
Därför har kontakter tagits, för att söka samverkan med Sociala
omsorgsförvaltningen kring aktuell målgrupp.
Det kommunala aktivitetsansvaret vilar fortfarande på Arbetslivsnämnden i
samverkan med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Det har funnits ett
värde att utöka verksamheten med en socialrådgivare från Individ- och
familjeomsorgsnämnden. Finansieringen för detta har skett inom ramen för
Tillväxtverkets medel som fördelas inom Socialt Hållbart Borås. Dessa medel
kommer dock inte att vara tillräckliga för en finansiering av tjänsten under hela
2021 och framöver. Styrgruppen för det tvärsektoriella samarbetet undersöker
olika möjligheter till finansiering. Det är dock oklart om Individ- och
familjeomsorgsnämnden kan fortsätta att ha en tjänst kopplad till enheten.
Oaktat detta kommer samverkan med enheten att fortsätta från nämndens sida.
Beslutsunderlag
1. Kortrapport - Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret
2. Missiv - Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret
Samverkan
Ärendet har 2021-01-21 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
1. Revisionskontoret, Revisionskontoret@boras.se
2. Kommunstyrelsen, KS.diarium@bors.se
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Datum

Instans

2021-01-26

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2020-00222 1.3.1.0

Margareta Jensholm
Handläggare
033 357073

Anmälningsärenden 2021-01-26
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.
Anmälningsärenden
1. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 2020-12-02 FSG-protokoll
2. Stöd till Borås näringsliv
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10 § 170
3. Kommunala uppdrag (val i KF enligt valberedningens förslag) December
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10 § 167
4. Miljörapport 2020
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10 § 188
5. Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10 § 171
6. Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år
2020
Kommunfullmäktiges beslut § 172
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Ordförande
Hans Abrahamson
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2021-01-26

Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2020-00221 1.3.1.0

Margareta Jensholm
Handläggare
033 357073

Delegationsbeslut 2021-01-26
Individ och familjeomsorgsnämndens beslut
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut
1. Extra socialutskott 2020-12-09 Protokoll
2. Extra socialutskott 2020-12-21 Protokoll
3. Extra socialutskott 2020-12-28 Protokoll
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Ordförande
Hans Abrahamson
Förvaltningschef
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