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1 Inledning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområde barn och 
familj och vuxna samt för ensamkommande barn. 

Nämnden har dessutom två av kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessen "mjuka 
frågor". Samarbetsuppdragen innebär att nämnden: 

• Har befogenhet att sammankalla berörda nämnder 
• Har ansvaret att samarbetsuppdragen kommer i gång 
• Skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 
• Formulera mål för arbetet för arbetet 
• Att resultatet mäts utvärderas och redovisas 

De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i 
frågor som har gemensam karaktär. 

• Utreda införandet av ett stödboende för personer som har varit i missbruk. 
• Inom ramen för sitt samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter 

kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder. 
• Samordna bostäder åt de som nu är utanför bostadsmarknaden. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2016-
10 Budget2017 Budget 

2017-010 
Utfall 2017-

10 
Prognos 

2017 Avvikelse 

Central 
administr
ation 

 -11 414 -9 504 -7 986 -10 914 500 

Politisk 
verksamh
et 

 -1 902 -1 585 -1 229 -1 902 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

 -62 111 -51 707 -45 346 -56 650 5 461 

Barn- och 
ungdoms
vård 

 -119 363 -99 439 -99 833 -127 938 -8 575 

Vård av 
vuxna  -63 996 -53 303 -54 398 -68 996 -5 000 

Flyktingve
rksamhet  0 36 0 0 0 

Övrig 
verksamh
et 

 0 0 0 0 0 

Buffert  -2 614 -2 178 0 0 2 614 

Summa  -261 400 -217 680 -208 792 -266 400 -5 000 

Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 7 614 tkr. Bufferten går in och 
täcker underskottet med 2 614 tkr, nettot blir minus 5 000 tkr. 

Underskottet består av plus 500 tkr central administration, plus 5 461 tkr allmän IFO administration, 
minus 8 575 tkr barn och ungdomsvård, minus 5 000 tkr vård av vuxna samt buffert plus 2 614 tkr. 

Utav 5 000 tkr vård av vuxna minus 1 000 kr köpta platser på vård och omsorgsboende + 1 000 kr på 
övriga externa köp samt 5 000 tkr underskott för tvång i öppenvård. I tidigare bokslut för Borås Stad 
har underskott på grund av beslut i Förvaltningsrätten om tvång i öppenvård som belastat 
verksamheten täckts och inte förts som ackumulerade resultat. Denna princip förutsatts fortsätta inom 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, kostnaderna för tvång i öppenvård som beräknas ligga runt 5 
miljoner. 

Central administration 

Central administration består av förvaltningsledning, kvalitet och utveckling, ekonomifunktion, 
personalfunktion samt övrig stödverksamhet, administrationen arbetar tillsammans med verksamheten 
med ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett plusresultat på 500 tkr beroende på att alla 
tjänster ej varit tillsatta under året. 
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Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 4 500 000 kr för inventarier i samband med flytt för Individ- 
och familjeomsorgsnämnden, till och sista september har det förbrukats 3 904 736 kr. 

Politisk nämnd  

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 50 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas klara sin budget. 

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO Administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga samt 
vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelat i tre områden på samma 
sätt som år 2016. Inom administration av myndighetsutövning för barn och unga är det svårt med 
kompetensförsörjning av socionomer. Kompetensförsörjning är ett branschproblem som kräver 
insatser inom nämnden men även kommunövergripande. I verksamheten köps det in konsulter från 
bemanningsföretag. 

Övrig verksamhet under allmän IFO administration är social jour, familjerättsverksamhet samt 
familjerådgivning. Alla dessa tre verksamheter arbetar även med andra kommuner. 

Under allmän IFO administration ingår också socialrådgivare vid familjecentraler samt krisstöd vid 
allvarlig händelse. 

Verksamheten beräknas göra ett överskott med 5 461 tkr. 

Överskottet består av ej tillsatta tjänster under myndighet vuxen och unga vuxna under 2017 med 
2 961 tkr. Myndighet barn och familj ett överskott med 1 800 tkr, överskottet beror på statsbidrag för 
verksamhetens personalkostnader. Samt överskott på personal inom familjerådgivning och familjerätt 
med 700 tkr. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård består av köp av institutionsvård för barn och unga i åldern 0-20 år, 
familjehemsvård för barn och unga, öppna insatser för barn och unga samt bistånd som avser boende. 

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser. Utredningsarbetet ska utvecklas vad gäller tydliggörande av 
barn och ungas behov och öka delaktigheten hos den enskilde. All vård som ges med stöd av 
socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och 
ungas behov i centrum. Arbetsmodellen, rätt matchat stöd ska fortsatt utvecklas så att den samlade 
kompetensen inom individ- och familjeomsorgen nyttjas optimalt för att bäst matcha stöd till den 
enskilde. Samarbetet mellan myndighets- och insatsfunktionerna men också med annan verksamhet 
eller huvudman ska fortsätta att utvecklas. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. 
Handläggarna vid myndighetsfunktionen och personalen inom insatsfunktionen som har uppdrag kring 
en individ ska tillsammans verka som ett team kring den enskilde för att bästa och mest effektiva vård 
ska kunna ges. Detta förhållningssätt ska eftersträvas även när en annan verksamhet eller huvudman 
finns med och bistår den enskilde. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder genom familjerådgivning, socialrådgivning, 
samarbetssamtal, fältverksamhet samt stödcentrum. Verksamheten har också barngruppsverksamhet 
genom hopptornet som främst vänder sig till barn med separerade föräldrar. Barn och unga är också 
med i ett projekt för ökad skolnärvaro där IFO erbjuder initialt en föräldrarstödskontakt. 

Öppenvårdsinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt skede 
för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till insatser som riktar sig till en viss 
målgrupp där påtagliga problem redan visat sig. Verksamheten arbetar nu via en modell för rätt matchat 
stöd till den enskilde som innebär att socialsekreterare utreder behov och insatser matchas av en samlad 
insatsfunktion för ökad flexibilitet och bättre nyttjande av den samlande kompetensen. Verksamheten 
handhar också heldygnsinsatser genom intern familjehemsvård och hem vård och boende. 
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Snittet under 2017 när det gäller antal barn och unga med heldygnsinsatser har varit 121 placeringar 
som högst 132 i juni och som lägst 111 i oktober. 

För personer under 20 år med öppenvård under 2017 har snittet varit 201 individer som högst 222 i 
september och som lägst 188 i januari. Ökningen beror främst på fler beslut till den interna 
öppenvården. 

Verksamheten barn och familj beräknas göra ett underskott på 8 575 tkr. Underskottet består av plus 
4 700 tkr ej tillsatta tjänster på familjehem fält och stödverksamhet samt dialogcentrum. Köp av externa 
platser beräknas kosta 13 275 tkr mer än budget. 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. Med ett 
barnahus är det ett bättre bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. Alla 
aktörer är med samtidigt och får del av de uppgifter barnet lämnar. Verksamheten erbjuder också 
omgående barnet och dess föräldrar krisstöd och krisbearbetning. Det finns två samordnare som håller 
ihop arbetet på Barnahuset. Arbetssättet innebär att verksamheten får ett bättre underlag för 
skyddsbedömningar och en ökad kunskap om de inblandade aktörernas kompetenser. 

Verksamheten barnahus beräknas gå plus minus noll. 

Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård för vuxna med missbruksproblem, familjehemsvård för 
vuxna med missbruksproblem, öppna insatser för vuxna missbruksproblem, individuell behovsprövad 
öppenvård samt övriga öppna insatser. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Det kommer att förbättra möjligheten att nå gruppen och så småningom optimalt 
nyttja den samlade kompetensen inom individ och familjeomsorgen för att bäst matcha stöd till den 
enskilde. 

Inom verksamhetsområdet IFO vuxen hanteras övergångslägenheter och sociala kontrakt, utifrån 
biståndsbeslut, av den boende sociala enheten. Det finns jourlägenheter för målgrupperna 
relationsvåldsutsatta och barnfamiljer. Det vräkningsförebyggande arbetet samordnas av nämnden och 
är en viktig del i program mot hemlöshet. Hemlöshet är ett allt mer central problem för socialtjänsten 
och nämndens samordningsansvar är förtydligat i nämndens boendeuppdrag. 

Det finns blockhyrda lägenheter med stöd för personer med bestående psykisk och/eller fysisk ohälsa 
utifrån sitt missbruk, verksamheten finns på Kaptensgatan. Det finns även två härbärgen varav ett är 
utan biståndsbeslut Badhusgatan och med biståndsbeslut Klintesväng. Det finns även en del med 
tillfällig dygnet runt boende på Klintesväng. En dagverksamhet som vänder sig till personer med 
missbruksproblem och psykisk ohälsa finns också och heter Träffen. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har också en verksamhet på Badhusgatan som är på entreprenad. 
Verksamheten på Badhusgatan är ett stödboende för personer med missbruksproblem och psykisk 
ohälsa. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Yxhammarsmottagningen och Cedern. Verksamheterna 
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med riskbruk, missbruk eller beroende. 
Yxhammarmottagningen arbetar även med anhöriga och barn till anhöriga med missbruk. Inom 
insatserna finns även mobila teamet och en strukturerad öppenvårdsinsats smedjan som startades upp 
under år 2016 och är ett utvecklingsområde. Smedjan erbjuder insatser som tidigare har köpts externt. 

Snittet under 2017 när det gäller antal vuxna över 20 år med heldygnsinsatser har varit 48 placeringar 
som högst 56 i januari och som lägst 40 i juli. 

För personer över 20 år med öppenvård under 2017 har snittet varit 72 individer som högst 87 i 
oktober och som lägst 62 i januari. 
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IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 5 000 tkr, underskottet består av minus 5 000 tkr tvång i 
öppenvård, minus 1 000 tkr köpta platser i vård och omsorgsboende inom Vård- och 
äldreförvaltningen samt + 1 000 på övriga externa köp. 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn. 

Verksamheten bedriver idag fem boende. Två av dessa är stödboende. För ett boenden har hyresavtalet 
nu sagts upp och beräknas avvecklas under första halvåret 2018. 

Ett stort omställningsarbete pågår inom flyktingverksamheten som en följd av beslut som fattas 
nationellt och som får en direkt påverkan i verksamheten. 

Snittet under 2017 när det gäller antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser har varit 226 
placeringar som högst 257 i januari och som lägst 194 i oktober. 

Flyktingverksamheten kommer fortsatt att vara en förhållandevis stor andel av IFO verksamheten men 
de nationella åtgärderna kommer att göra så verksamhetens storlek kommer att minska. 

Inom verksamheten ensamkommande barn myndighetsutövning köps det in personal från 
bemanningsföretag. 

Verksamheten finansieras av Migrationsverket. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Okt 2017 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser   190 111 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser    205 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser    194 

 

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2016 Budget 2017 Utfall Okt 2017 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser   90 50 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser    87 
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Förslag om att starta ett drogfritt stödboende 

 
 
Nämndens beslut 
 
Att påbörja förberedelser för att starta ett drogfritt stödboende under 2018. 
 
Ärendet i sammanfattning 
Nämnden har i budgeten för 2017 av kommunfullmäktige fått ett uppdrag att utreda 
införandet av ett stödboende för personer som varit i missbruk. En utredning har 
genomförts och behovet har kartlagts. Det kunde då konstateras att det fanns ett behov av 
ett alkohol- och drogfritt stödboende främst för guppen unga vuxna som varit i missbruk.  
 
Ärendet i sin helhet 
Nämnden har i budgeten för 2017 av Kommunfullmäktige fått ett uppdrag att utreda 
införandet av ett stödboende för personer som varit i missbruk. Nedan presenteras form 
för det drogfritt stödboende samt en kostnadsberäkning. 
 
Stödboendets inriktning 
Ett drogfritt stödboende innebär för klienten ett steg mot en egen lägenhet och en 
själständighet. Ett stödboende kan underlätta för klienten att komma ifrån gamla 
problematiska miljöer och att bli medveten om sina egna riskfaktorer som inte sällan leder 
till återfall i missbruk.  
 
Stödboendet är tänkt att ingå i en behandlings/utslussningskedja där personen med 
missbruksproblematik går från behandling, ofta på behandlingshem, till stödboende och 
därefter till övergångslägenhet eller en egen lägenhet med mer eller mindre boendestöd. 
 
Boendet bör arbeta utifrån varje individs förutsättningar och situation och ha ett nära 
samarbete med den öppenvård som finns i Borås. För samtliga personer i boendet ska det 
finnas ett arbete med återfallprevention och en handlingsplan vid eventuellt återfall. 
Inriktningen är att arbeta individuellt även om det ska finnas möjlighet att anordna 
gruppaktiviteter och även finna stöd i varandra. 
 
Stödboendet ska kunna erbjuda psykosocialt stöd, motiverande insatser, vägledning till 
fritidsaktiviteter, boendestöd och gruppaktiviteter. Inriktningen är att varje person ska ta 
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eget ansvar för sin situation och på sikt bli självständig. Bostad och eftervård behöver 
kombineras för lyckat resultat konstateras i en studie från Linnéuniversitetet1.  
 
Verksamheten behöver även stödja och underlätta de olika myndighetskontakter som ofta 
förekommer. I en kvalitativ studie med intervjuer av missbrukare som fått boendestöd 
konstateras att boendestöd behövs för att motverka hemlöshet genom att dels förändra 
klienten och dels genom att samla ihop samhället.  
 
Målgrupp för stödboendet 
Målgruppen utgörs av främst unga vuxna som tidigare varit i missbruk. Stödboendet ska 
inriktas mot de som efter behandling har en uttalad förändringsvilja att leva ett drogfritt 
liv. Stödboendet ger då en trygg drogfri boendemiljö, där man får stöd och uppmuntran i 
sin individuella planering. Sysselsättning i form av utbildning, arbete eller annan 
sysselsättning skall vara ordnad innan man flyttar in i stödboendet. Personalen i 
stödboendet bidrar med träning för att klara vardagslivet och på sikt en egen bostad. För 
samtliga på boendet ska regelbundna drogtester ingå. 
 
Boendets storlek 
Behovet för Borås del avseende denna målgrupp handlar om ca 10 platser eller lägenheter. 
5 av lägenheterna ska vara möblerade och möjliggöra snabbare inflyttning och 5 ska 
möbleras med egna möbler.  
 
Personal 
Utgångspunkten är att ha personal alla veckans dagar mellan 7.00- 21.00 och alltid två 
personer i tjänst. För att bemanna detta krävs 6 årsarbetare. 
 
Lokaler 
Stödboendet ska använda insprängda lägenheter i ett eller flera fastigheter.  
För personal, stöd och gruppaktiviteter krävs en gemensam baslägenhet om ca 3 rum och 
kök. Några av lägenheterna bör med fördel ligga nära baslägenheten för att möjliggöra 
tätare kontakter och stöd med personal. Dessa ska vara möblerade. 
 
Ett stödboende med en baslägenhet och kringliggande lägenheter ger även en flexibilitet 
och möjlighet att utveckla verksamheten stegvis. Genom att först hyra en baslägenhet och 
några lägenheter runt denna går det att starta upp en verksamhet relativt snabbt och med 
begränsat ekonomiskt åtagande. 
 
Uppstart 
Ännu finns inga lägenheter avsatta för detta ändamål och ett arbete med att börja få 
                                                 
1  Vård efter en behandlingshemsplacering: En jämförande studie om eftervårdsarbetet i tre kommuner, 
Sandra Lundqvist Linnéuniversitetet, 2008 
 



                          Sida 
                        3(1) 
                    Vanja Myrén          2017-11-21                       Dnr: 2017/00211 
                    Verksamhetschef                   
 
 

baslägenheter och övriga lägenheter i närheten får påbörjas i samband med nämndens 
beslut. Det drogfria boende behöver byggas upp stegvis och det är inte sannolikt att det 
direkt går att finna 10 lägenheter belägna intill varandra. Kontakter med bostadsbolag 
kommer att tas för att påbörja ett samarbete med något bolag i första hand.  
En stegvis start med färre lägenheter innebär att verksamheten inte bemannas fullt ut 
inledningsvis och detta påverkar möjligheten att ha bemanning alla veckans dagar. 
 
Ekonomisk beräkning 
Årlig driftskostnad 
Personal (6 åa)                   3100 000 kr 
Baslägenhet (årshyra) 180 000 kr 
Möblerade lägenheter (5 st) 420 000 kr 
 
Initial kostnad 
Möblering baslägenhet 100 000 kr 
Möblering lägenheter 150 000 kr 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Facklig samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp 9 november 2017 
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Halvårsrapport Synpunktshanteringen 
 
Förslag till beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta: 
 
Att lägga halvårsrapporten till handlingarna  
 
 
Ärendet i sin helhet 
Beslutsunderlag 
Bifogas halvårsrapport synpunktshantering 2017 jan-juni 
 
Facklig samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-11-09 
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1 Inledning 
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 30 juni 2017, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter Januari – Juni 
2017 

 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Boenden Barn och unga 2 Synpunkt kring Fyskiska miljön 

Social jour 1 Utförda tjänsten 

Myndighet Barn och unga 4 Synpunkt kring bemötande 

Totalt för förvaltningen 7  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Klagomål Bemötande 

Klagomål Bemötande  2 

Klagomål Fysisk miljö  2 

Klagomål Tjänst       3 

  

4 Ständiga förbättringar 

Individ- och familjeomsorgsnämnden var ny nämnd från och med 1 januari 2017 och började då även 
med ett nytt synpunktshanteringssystem. Få synpunkter har hittills kommit in. Några synpunkter har 
emellertid redan bekräftat sådant som varit identifierade för åtgärd. T.ex. har synpunkter kommit in 
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rörande fläkt i köksdelen i boenden för ensamkommande. Något som var noterat för åtgärd. 
 
En synpunkt gällde kommunikation och återkoppling till andra kommuner från sociala jouren har lyfts 
inom verksamheten. 
 
Några synpunkter rör handläggning i barnavårdsärenden och dessa hanteras i anknytning till det sociala 
arbetet kopplat till respektive ärende. 
 
Några synpunkter har först sänts av brukare till Inspektionen för vård- och omsorg(IVO) för att sedan 
återkomma till nämnden och inläggning i synpunktshanteringssystemet. Något som förvaltningen 
kommer att se över. 
 
Generellt är att det är önskvärt med fler synpunkter framöver för att få ytterligare underlag till analys, 
utveckling och förbättringar. 

  

5 Avslutade synpunktsärenden 
 

Totalt antal avslutade ärenden Totalt antal ej avslutade 
ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2017 

7 0 7 

6 Synpunktsrutinen 
 

 Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut Inkomna synpunkter har hanterats av ansvariga inom 
berörda verksamheter, hamnat hos rätt handläggare 
och hanterats inom tidsram. 

7 Vidarebefordrade ärenden 
 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 0 
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Överenskommelse med civilsamhället i form 
av ett Idéburet Offentligt Partnerskap för att 
ensamkommande asylsökande som fyller 
18 år ska ges möjlighet att bo kvar i Borås 
 
Beslut  
Att teckna en överenskommelse i form av ett Idéburet Offentligt 
Partnerskap enligt det bifogade förslaget 
 
att ersätta föreningarna som ingår i överenskommelsen med en fast summa 
om 500 tkr samt en rörlig ersättning om 5 tkr per ungdom och månad som 
bor i boende anordnat av föreningarna och 1 tkr per ungdom och månad 
som bor i boende anordnat av Borås Stad. 
 

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden fattade den 17 oktober beslut om att 
låta asylsökande 18-åringar stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes 
ansökan om asyl slutligt är avgjord. Utöver detta beslutade nämnden att 
förvaltningen skulle fortsätta dialogen med föreningarna med målsättning 
att ingå en överenskommelse i ett IOP som innebär att de ingående 
föreningarna ordnar bostäder för en stor andel av asylsökande 18-åringar 
och får ett kommunbidrag för detta. Borås stad får ett tillfälligt utökat 
statsbidrag om 4,2 mnkr för denna målgrupp. 
 
Förvaltningen har haft kontakt med ett antal föreningar och tillsammans 
med dessa har ett förslag till överenskommelse tagits fram. Dessa föreningar 
har avsikten och ambitionen att försöka lösa boendet för ett antal av de 
ensamkommande som har fyllt 18 år och som kommer att fylla 18 år under 
perioden 2017-10-01—2018-06-30. De kommer att ordna boenden genom 
att medlemmar upplåter sina hem eller en lägenhet som de har. 
Föreningarna tänker även använda föreningsgårdar och lägergårdar som de 
har till sitt förfogande. För att samordna samtliga aktiviteter, hålla kontakten 
med värdfamiljer, kommunen med mera kommer de att anställa en 
samordnare på heltid. Samordnaren anställs av Svenska kyrkan.  
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Det är svårt att på förhand för föreningarna att bedöma om de har 
möjligheter att anordna boende för samtliga i målgruppen. Målgruppens 
storlek är heller inte helt given och beror på vad de ensamkommande själva 
väljer. De har fortfarande möjlighet att välja att flytta till Migrationsverkets 
boenden eller välja att lösa boendefrågan på egen hand. Vissa kommer även 
att få uppehållstillstånd under tiden och hamnar då i en annan grupp. 
Migrationsverket har även efter ett uppehåll påbörjat processen med 
åldersbedömningar och flera skrivs upp i ålder och hamnar in i målgruppen. 
Något som kan förändra antalet under hela perioden. 
 
Uppskattningsvis handlar målgruppen om minst 70 ensamkommande 
asylsökande men målgruppen ökar för närvarande till följd av att 
Migrationsverket tar ställning till ungdomarnas ålder och många då skrivs 
upp i ålder. 
 
Några som tillhör målgruppen bor i familjehem eller institution på annan 
ort och går i skola på den orten. Om de ska ges möjlighet att fortsätta sin 
skolgång där de bor så medför det betydande kostnader på Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Kostnader som inte kommer att täckas av det 
tillfälliga statsbidraget. Utöver dessa finns det ett relativt stort antal som 
Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver ordna boende för och som 
inte föreningarna har möjlighet att ge boende genom överenskommelsen. 
Idag är uppskattningen att minst 30-40 behöver få boende genom Borås 
Stad Ekonomiska medel för detta behöver även reserveras för dessa.  
 
I förslaget till IOP så har 500 tkr reserverats för ersättning till en 
samordnare under ett år och 5000 kr per asylsökande och månad.  
Om uppskattningsvis ca 35 personer får ett boende via överenskommelsen 
med föreningarna så ger det en ersättning med 1 500 tkr i rörlig ersättning. 
Utöver detta föreslås föreningarna få ett bidrag om 1000 kr per ungdom 
och månad för socialt stöd och fritidsaktiviteter för ungdomar som bor i 
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boenden via Borås stad. Uppskattningsvis ger detta en kostnad om 300 tkr. 
 

Beslutsunderlag 

Bifogas Förslag till ett IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap). 

 

Facklig samverkan 

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-11-09 
 
 
 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN 
    
  
 
 
Mats Tolfsson    
Ordförande   Anna-Lena Sellergren    

  Förvaltningschef 
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Överenskommelse om Idéburet 
Offentligt Partnerskap (IOP) 
 

 

 

 

 

 

Bakgrund  
Borås Stad har tecknat en generell överenskommelse om att samarbeta med idéburna sektorn i 
större omfattning och att strukturera upp de samarbeten med idéburna organisationerna som redan 
finns. 

Parter  
Borås Stad 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Organisationsnummer  
212000-1561 
 

Borås pastorat Svenska kyrkan  EFS Borås 
Organisationsnummer  
252003-0319 
 
 
Rädda barnen   Röda korset   
 
 
Refugees Welcome Sjuhärad- Borås  IF Elfsborg 
 
 
Pingstkyrkan Borås   RFSL Borås-Sjuhärad 
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Syftet med partnerskapet och verksamheten  
Syftet med IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) är att skapa en social hållbarhet i Borås, genom att 
tillvarata civilsamhällets organisationer som finns i Borås. 

Genom överenskommelsen skapas en möjlighet för de ensamkommande asylsökande ungdomar som 
bor i Borås på olika Hem för vård- och boenden, stödboenden och familjehem att fortsätta studier 
eller praktik under den tid som de väntar på ett avgörande på sin ansökan om uppehållstillstånd. 
 
Överenskommelsen stärker även samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Ett IOP 
ska aldrig göra att de idéburna organisationerna blir en del av kommunen, utan ska vara fria och 
oberoende, men med en tydlig insyn från det offentliga.  
 
Värdegrund för partnerskapet  
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, öppenhet och dialog som 
karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse.  

Avtalad överenskommelse 
Överenskommelsen är framarbetad i samverkan mellan parterna och utgår från samtal som förts i 
dialog. Överenskommelsen förväntas vara tidsbegränsad eftersom den nuvarande situationen med 
många ensamkommande asylsökande ungdomar som väntar på ett avgörande från Migrationsverket 
förväntas ändras och minska i omfattning under 2018. Överenskommelsen har sin grund i det 
tillfälliga statsbidrag som ges till kommunerna för att möjliggöra att ensamkommande flyktingar som 
kommit till Borås innan de fyllt 18 år kan stanna i Borås och fortsätta studier eller praktik även efter 
de fyllt 18 år. 

Överenskommelsens form och utgångspunkt  
Överenskommelsen omfattar socialt stöd, fritidsaktiviteter, nätverk och boendelösningar för 
målgruppen. I de fall Borås stad svarar för boendelösningen så ger föreningarna motsvarande socialt 
stöd och fritidsstöd som för de som får sitt boende genom föreningarna. 
 
Målgruppen 
Ensamkommande asylsökande ungdomar som fyller 18 år eller har fyllt 18 år och har haft sitt boende 
genom en insats inom Individ- och familjeomsorgsnämnden i Borås Stad. Det förutsätts att de går i 
skola eller har praktik. Omfattar även de som flyttats upp i ålder av Migrationsverket till över 18 år. 
Även de som bor i boenden och familjehem utanför Borås men är placerade av Borås stad kan i vissa 
fall omfattas. Detta gäller för den enskilde fram tills ett slutligt avgörande i asylprocessen. Därefter 
upphör de att tillhöra målgruppen. 

Avgränsningar  
Överenskommelsen omfattar inte de ungdomar som tidigare fyllt 18 år och har  lämnat de HVB-
boenden, stödboenden och familjehem som de bott igenom Borås stads försorg. Endast de som har 
ett pågående beslut från Borås Stad omfattas. Inte heller de som bor i Borås men är placerade av en 
annan kommun ingår i målgruppen.  
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Grundförutsättningar för överenskommelsen  
De ingående föreningarna Rädda barnen, Röda korset och Refugees Welcome Sjuhärad- Borås,  
IF Elfsborg, Pingstkyrkan Borås, RFSL Borås-Sjuhärad, EFS Borås samt Svenska kyrkan och Borås Stad 
samverkar för att uppnå syftet med överenskommelsen. 
Svenska kyrkan är arbetsgivare för samordnaren och svarar för att arbetsrättsligt gällande lagar, 
författningar och avtal följs för denna tjänst. 

Insats - uppdrag 
Insatsen från samordnaren är att samordna kontakten med de medlemmar i de föreningar som ingår 
i överenskommelsen som upplåter sitt hem eller hyr en lägenhet för en ensamkommande 
asylsökande. Uppdraget är även att vägleda de olika ungdomar till en värdfamilj och ge värdfamiljen 
introduktion i vad som förväntas. Samordnaren har även till uppgift att stödja föreningarna i 
uppgiften att ordna olika boendelösningar.  
 
Samtliga föreningar Rädda barnen, Röda korset och Refugees Welcome Sjuhärad-Borås,  
IF Elfsborg, Pingstkyrkan Borås, RFSL Borås-Sjuhärad, EFS Borås samt Svenska kyrkan Borås bidrar 
med att medlemmar tar emot ungdomar i sitt hem eller genom att upplåta en bostad. Föreningarna 
bidrar även med andra boendelösningar såsom lägergårdar och föreningsgårdar. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Borås Stad, bidrar med kontakter och stöd under en begränsad 
överlämningsperiod 2-4 veckor för varje person som flyttar från Borås Stads insatser. 
 
Individ- och familjeomsorgen informerar de aktuella personerna om vilka möjliga lösningar som finns 
för att de ska kunna bo kvar i Borås. 
 

Ekonomi  
Kommunalt bidrag till samordnartjänst: 

• Borås stad ger de i överenskommelsen ingående föreningarna en ersättning om 500 000 kr 
till en tjänst som samordnare omfattande 12 månader. Samordnaren är anställd av Svenska 
Kyrkan Borås. 

 
Lokaler: 

• Arbetsrum för samordnaren upplåts utan särskild kostnad av t.ex. Svenska kyrkan eller någon 
annan förening.  

Lägenheter/bostäder för asylsökande: 

• De unga bor i enskilda värdfamiljers hem 
 

• Enskilda medlemmar i föreningarna eller i Svenska kyrkan hyr eller äger bostad och upplåter 
den för den asylsökande utifrån en särskild överenskommelse med var och en. 
 

• Kursgårdar eller lägergårdar kan användas som boende om det ger tillräcklig möjlighet till 
avskildhet för den asylsökande. Kan vara delat rum med andra. 
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Rörligt bidrag till Föreningarna och Svenska kyrkan för anordnade av bostäder: 

• 5000 kr per ungdom och månad för de ungdomar som bor i ett boende anordnat av 
föreningarna till och med juni månad 2018  

• 1000 kr per ungdom och månad för fritidsaktiviteter och socialt stöd för de ungdomar som 
bor i boende som är anordnat av Borås Stad  

• Under förutsättning att ytterligare medel anslås/eller tilldelade medel återstår och 
ungdomen är kvar i Borås förlängs detta rörliga bidrag under resterande del av 2018. 
 
Det rörliga bidraget används av de ingående föreningarna utefter vad de finner lämpligast. 
Det rörliga bidraget omfattar eventuellt behov av busskort under skollov eller behov av 
tolktjänster. 

Borås Stad betalar ut bidraget för samordnaren för de första 8 månaderna vid avtalets början.  
 
Det är fritt för de övriga parterna att söka medel från andra finansiärer eller samarbetsaktörer. 

Period för partnerskapet  
2017-11-01 tom 2018-06-30. Överenskommelsen förlängs under förutsättning av ytterligare medel 
tilldelas eller att medel som är avsatta för denna målgrupp återstår vid periodens slut.  

Förlängning 
Ställningstagande till förlängning skall tas senast 2018-03-01. 

 
Samverkan och uppföljning 
Fortlöpande kontakt och dialog sker mellan kontaktpersonerna. 
Uppföljningsmöten planeras in under perioden för överenskommelsen 
 

Omförhandling – förlängning, hävningsrätt samt tvist 
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om någon av 
parterna planerar en betydande avvikelse från vad som är överenskommit ska parterna innan 
förändringarna genomförs, föra en dialog. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för 
överenskommelsen eller brister i sina åtaganden, eller om väsentligt ändrade omständigheter 
uppstår, kan annan part när som helst under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp 
överenskommelsen. I sådana fall gäller 3 månaders uppsägningstid. 

Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog mellan överenskommelsens parter.  
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Underskrifter 

Denna överenskommelse är upprättad i 9 likalydande exemplar där parterna tagit var sitt original.  

Borås, datum 

_________________________________________________ 
Mats Tolfsson, ordförande i Individ- och familjeomsorgsnämnden, Borås Stad 
 

_________________________________________________ 
Ordförande Rädda barnen 
 
 
_________________________________________________ 
Ordförande Röda korset 
 
 
_________________________________________________ 
Ordförande Refugees Welcome –Borås, Sjuhärad 

 
 
_________________________________________________ 
Ordförande IF Elfsborg 
 
_________________________________________________ 
Ordförande RFSL Borås-Sjuhärad 
 
_________________________________________________ 
Ordförande Pingstkyrkan Borås 
 
_________________________________________________ 
Borås pastorat Svenska Kyrkan   
 
_________________________________________________ 
EFS Borås 

 

Kontaktpersoner  
Hans Abrahamson   Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Borås stad 
Agneta Kettil   Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Borås stad 
Stefan Hiller    Svenska kyrkan 
Lennart Frejd   Rädda barnen    



                  2017-11-07

    
     
                  
  Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
 
Sammanträdesplan 2018  
 
Socialnämnden Socialutskott  
 Torsd 18 jan kl 9.30 
Tisd 23 jan kl 14.00 Torsd 1 feb kl 9.30 
 Torsd 15 feb kl 9.30 
Tisd 20 feb kl 14.00 Torsd  1 mars kl 9.30 
 Torsd 15 mars kl 9.30 
Tisd 20 mars kl 14.00 Torsd 29 mars kl 9.30 
 Torsd 12 april kl 9.30 
Tisd 17 april kl 14.00 Torsd 26 april kl 9.30 
 Onsd 9 maj kl 9.30 
Tisd 15 maj kl 14.00 Torsd 24 maj kl 9.30 
 Torsd 7 juni kl 9.30 
Tisd 19 juni kl 14.00 Torsd 21 juni kl 9.30 
 Torsd 5 juli kl 9.30 
 Torsd 2 aug kl 9.30 
 Torsd 16 aug kl 9.30 
Tisd 21 aug kl 14.00 Torsd 30 aug kl 9.30 
 Torsd 13 sept kl 9.30 
Tisd 18 sept kl 14.00 Torsd 27 sept kl 9.30 
 Torsd 11 okt kl 9.30 
Tisd 16 okt kl 14.00 Torsd 25 okt kl 9.30 
 Torsd 8 nov kl 9.30 
Tisd 20 nov kl 14.00 Torsd 22 nov kl 9.30 
 Torsd 6 dec kl 9.30 
Tisd 18 dec kl 14.00 Torsd 20 dec kl 9.30 
  
 
 
  
Förslag till beslut  
Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer sammanträdesplanen för 2018  
      
 
 
 
Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 
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Svar på remiss rörande förslag till ny 
Kommunikationspolicy 
 
Beslut  
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslag  
till Borås Stads kommunikationspolicy och översänder remissvaret till 
Kommunstyrelsen. 

Nämndens yttrande  
Individ- och familjeomsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över 
förslag till kommunikationspolicy för Borås Stad.  
 
Borås Stads kommunikationspolicy löper ut vid årsskiftet 2017/2018. Den 
uppdaterade kommunikationspolicyn bygger, liksom den nuvarande, på 
synen att Borås Stad är en öppen organisation och att kommunikationen ska 
präglas av öppenhet och tydlighet. Även i den nya versionen framgår att den 
som har ansvar för en verksamhet också har ansvar för kommunikationen.  
Dock har policyn anpassats till en förändrad syn på kommunikation i 
samhället som framförallt handlar om ökade krav och önskemål på 
delaktighet och medskapande bland invånare, brukare, medarbetare och 
andra. Borås Stad som organisation önskar delaktighet från sina målgrupper 
eftersom det är en av demokratins kärnfrågor. Borås Stads målgrupper 
förväntar sig också att ha möjlighet till att vara delaktiga i många av 
kommunens frågor. Därför har en formulering lagts till om att Borås Stad 
ska göra sitt bästa för att möta sina målgrupper på de arenor där de befinner 
sig, såväl fysiska som digitala. 
 
Denna version av kommunikationspolicy trycker också mer på 
medarbetarens centrala roll i kommunikationen, eftersom medarbetarna 
möter målgrupperna personligen. Det är därför viktigt att medarbetarna är 
välinformerade och kunniga. 
 
Kommunikationspolicyn är inriktad på att ange det förhållningssätt Borås 
Stad ska ha i kommunikationen med omvärlden och internt i 
organisationen. Den innehåller värdeord som anger Borås Stads attityd till 
kommunikation och ger på så vis stöd för att agera i olika situationer. 
Praktiska råd och anvisningar finns i Handbok i kommunikation, som finns 
såväl i tryckt form som på intranätet. Den innehåller rubriker som 
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krisinformation, kontakter med massmedia, marknadsföring, intern 
information, webb, sociala medier, grafisk profil etc.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden anser att förslag till 
kommunikationspolicy är väl genomarbetad och uppdaterad enligt 
utvecklingen inom kommunikationsområdet. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ställer sig positiv till den föreslagna 
kommunikationspolicyn.  
 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN 
    
  
Mats Tolfsson   Anna-Lena Sellergren    
Ordförande  Förvaltningschef 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
 
 
 



Kommunikationspolicy  
 
Denna kommunikationspolicy gäller för Borås Stads förvaltningar och bolag.  
 
Borås Stad är en öppen organisation som arbetar på uppdrag av kommuninvånarna. 
Vår kommunikationspolicy tydliggör hur kommunikation ska användas för att nå de mål som 
Kommunfullmäktige och andra politiska organ beslutar. 
 
God kommunikation skapar kunskap och delaktighet hos Borås Stads invånare och med dem 
som verkar i kommunen, och är avgörande för att alla ska kunna utöva inflytande, ta tillvara sina 
rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. God kommunikation gör kommunens mål och beslut 
tydliga och förankrar dem hos invånarna. Den skapar förutsättningar för dialog, och är därmed 
en kärnfråga för demokratin. 
 
Vår information ska vara korrekt, ärlig och snabb. Den ska präglas av öppenhet och tydlighet och 
vara anpassad efter den aktuella målgruppens förutsättningar.  
I vår strävan efter en bred kommunikation ska vi göra vårt bästa för att möta målgrupperna på de 
arenor där de befinner sig – såväl fysiska som digitala.   
 
Kommunikationen ska stärka medarbetarnas kunskap och delaktighet. Kommunens medarbetare 
har ett eget ansvar för att söka och ta till sig information av betydelse för det egna arbetet och för 
kommunens verksamhet. Chefer i organisationen har ett särskilt ansvar för att tillhandahålla 
kunskap och skapa förutsättningar för dialog och kommunikation. Välinformerade och kunniga 
medarbetare i möten med kommuninvånarna är utomordentligt viktiga för Borås Stads 
kommunikation. 

Även kommunikation i form av marknadsföring från kommunen och dess bolag ska ske i 
kommunikationspolicyns anda.  

Den som har ansvar för en verksamhet ansvarar även för kommunikationen.  

I Handbok i kommunikation beskrivs hur vi ska använda kommunikationen för att kunna leva 
upp till vad som styrs av denna kommunikationspolicy.  
 
Kommunstyrelsen har ansvaret för att följa upp hur kommunikationspolicyn efterlevs. 
 
 
 
 
 
 



   13 oktober 2017 

   Till alla nämnder och bolag 

 

Borås Stads kommunikationspolicy löper ut vid årsskiftet 2017/2018, enligt 
Kommunfullmäktiges beslut om löpande revidering av styrdokumenten.  

Den här uppdaterade kommunikationspolicyn bygger liksom den nuvarande på 
synen att Borås Stad är en öppen organisation och att vår kommunikation ska präglas 
av öppenhet och tydlighet. Även i denna nya version framgår att den som har ansvar 
för en verksamhet också har ansvar för kommunikationen.  

Dock har policyn anpassats till en förändrad syn på kommunikation i samhället som 
framförallt handlar om ökade krav och önskemål på delaktighet och medskapande 
bland invånare, brukare, medarbetare och andra. Borås Stad som organisation önskar 
delaktighet från sina målgrupper eftersom det är en av demokratins kärnfrågor. Våra 
målgrupper förväntar sig också att ha möjlighet till att vara delaktiga i många av 
kommunens frågor. Därför har vi bland annat lagt till en formulering om att vi ska 
göra vårt bästa för att möta våra målgrupper på de arenor där de själva befinner sig, 
fysiska såväl som digitala.  

Denna version av kommunikationspolicyn trycker också mer på medarbetarens 
centrala roll i kommunikationen. Medarbetarna är de som möter våra målgrupper 
personligen och att de är välinformerade och kunniga är mycket viktigt.  

Kommunikationspolicyn är inriktad på att ange det förhållningssätt vi ska ha i vår 
kommunikation med omvärlden och internt i organisationen. Den innehåller de 
värdeord som anger vår attityd till kommunikationen och ger på så vis stöd för att 
agera i olika situationer. 

Allt vad praktiska råd och anvisningar finns i Handbok i kommunikation som finns 
såväl i tryckt form som på intranätet. Där finns rubriker som krisinformation, 
kontakter med massmedia, marknadsföring, intern information, webb, sociala medier, 
grafisk profil etc.  

Förslaget till kommunikationspolicy överlämnas med detta brev till alla nämnder och 
bolag för remissyttrande. Yttrande ska vara Kommunstyrelsen till handa senast den 8 
december 2017. 

 

Enligt uppdrag 

 

Marie Ingvarsson 
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Rapport från genomförd medborgardialog 2017 
 
Beslut  
Att lägga rapporten om medborgardialogen 2017 till handlingarna 

Ärendet  
Individ- och familjeomsorgsnämnden har genomfört en medborgardialog 
den 24 oktober på Viskastrandsgymnasiet. Politiker ur nämnden besökte 
skolan under ett antal timmar  och fanns tillgängliga för frågor och samtal 
kring socialtjänsten. I samband med besöket fick elever på skolan möjlighet 
att svara på en enkät om socialtjänsten. 
 
Syftet med Medborgardialogen var att särskilt möta ungdomar i åldern 16-
19 år för att få en dialog och inblick i hur de ser på socialtjänst, vad de vet 
om vilken hjälp och insats som ges via Individ- och familjeomsorgen och 
hur man vill få information och ta kontakt med socialtjänsten om och när 
man behöver detta. Valet av gymnasieskola gjordes slumpmässigt och vid 
andra tillfällen kan det bli aktuellt att besöka någon av de andra skolorna. 
 
Åldersgruppen valdes utifrån att bl.a. inriktningen på Fältverksamhetens 
målgrupp under senaste året har förskjutits mot en yngre målgrupp. 
 
133 elever svarade på enkäten.87 % tror att socialtjänsten kan hjälpa till om 
de eller någon de känner skulle behöva detta. 59% skulle dock vända sig till 
socialtjänsten om de hade ett behov. 50% vet var man kan finna 
information om vad socialtjänsten gör och ca 30 % tror sig själva kunna leta 
upp denna information. 
 
När det gäller att ta söka information vill man helst göra detta via hemsidor 
på internet. Information på skolan, social medier och genom att ringa 
hamnar ungefär på samma nivå därefter. 
 
Kontakt vill man ta genom telefonsamtal följt av chatt och mail. 
 
Nämnden och förvaltningen har med sig resultatet från enkäten i planering 
av fortsatt verksamhet och utveckling såsom utformning av hemsidor, 
chatt-funktion och digitalisering. 
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Beslutsunderlag 

Bifogas Rapport medborgardialog 2017. 

 

Facklig samverkan 

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-11-09 
 
 
 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN 
    
  
Mats Tolfsson   Anna-Lena Sellergren    
Ordförande  Förvaltningschef 
 
 
 



 
 
 
 

 

IFO-nämndens enkät till ungdomar på 
Viskastrandsgymnasiet 

2017-11-01 

 



  
1. Tror du att socialtjänsten kan hjälpa dig eller någon du känner som skulle ha problem eller inte må bra? 

Namn  Antal  %  

Ja. absolut  57  42,9  

Ja, troligen  59  44,4  

Nej, troligen inte  9  6,8  

Nej, absolut inte  8  6  

Total  133  100  

 
 
Statistik  

Medelvärde  3,24 (431/133)  

Median  3  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (133/133)  

 
 

 

2. Skulle du vända dig till socialtjänsten om du eller någon du känner skulle ha problem eller inte må bra? 

Namn  Antal  %  

Ja, absolut  24  18  

Ja, troligen  55  41,4  

Nej, troligen inte  44  33,1  

Nej, absolut inte  10  7,5  

Total  133  100  

 
 
Statistik  

Medelvärde  2,7 (359/133)  

Median  3  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (133/133)  

 
 

 



  
3. Vet du hur du kan få kontakt med socialtjänsten om du skulle behöva? 

Namn  Antal  %  

Ja, jag vet precis  22  16,5  

Ja, jag vet ungefär  45  33,8  

Nej, men jag kan söka mig fram  41  30,8  

Nej, jag vet inte alls  25  18,8  

Total  133  100  

 
 
Statistik  

Medelvärde  2,48 (330/133)  

Median  3  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (133/133)  

 
 

 

4. Hur skulle du vilja kontakta socialtjänsten 

Namn  Antal  %  

Via mail  23  17,3  

Via chatt  30  22,6  

Via telefon  43  32,3  

Via en hemsida  19  14,3  

Via besök i någon av socialtjänstens lokaler  18  13,5  

Total  133  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (133/133)  

 
 

 



  
5. Känner du till på vilka sätt socialtjänsten kan hjälpa dig? 

Namn  Antal  %  

Ja, mycket väl  18  13,5  

Ja, till viss mån  55  41,4  

Nja, är osäker  45  33,8  

Nej, inte alls  15  11,3  

Total  133  100  

 
 
Statistik  

Medelvärde  2,57 (342/133)  

Median  3  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (133/133)  

 
 

 

6. Hur skulle du vilja få information om socialtjänstens stöd och hjälp? (Du kan välja fler än ett svar) 

Namn  Antal  %  

Via en hemsida  55  41,4  

Via sociala medier  19  14,3  

Via information på skolan  22  16,5  

Genom att ringa socialtjänsten  21  15,8  

Genom vuxna, exempelvis fältare i centrum.  10  7,5  

Annat  6  4,5  

Total  133  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (133/133)  

 
 

 



  
7. Vad är din generella uppfattning om socialtjänsten? 

Bra  
Bra  
De hjälper ungdomar som har det svårt  
Hjälper folk som inte mår så bra psykiskt  
Hjäper utsatta barn där föräldrar föräldrarna dricker  
Inget speciellt  
Mycket bra, hjälper till om det behövs, kan även planera barn i famhem om så behöves  
Bra fungerande  
D  
Har inte så bra koll faktiskt  
Bra  
Inget  
Blandning av hat och skoj  
Vet inte  
Att dom är bra  
Ni finns alltid där  
Jag har uppfattat att dem försöker hjälpa människor även fast vissa kanske inte vill ha den hjälpen. Dem tänker på 
folks bästa  
De är där.  
Vill hjälpa men inte på rätt sätt  
Dom kan göra vad dom tycker är bäst fast det är emot offrets vilja  
Ett ställe som om man inte kan lösa sina problem så kan man enkelt få rådgivning och svar på frågor som gör att man 
kanske kommer närmare en lösning.  
Att dom hjälper till om man har problem  
Att det är bra.  
Vet knappt vad det är  
Att den är bra och är till bra hjälp för de som behöver den hjälpen.  
Dom hjälper folk som inte mår bra.  
Att dom är fina  
Att hjälpa folk som inte mår så bra. Det hjälper det med att må bra  
Bra hjälp  
Shulululu  
En del av de är för jävliga.Med vänlig hälsning, Samir  

 
 



  
Statistiksammanfattning av medelvärden 

 
1. Tror du att socialtjänsten kan hjälpa dig eller någon du känner som skulle ha problem eller inte må bra?  3,24  

2. Skulle du vända dig till socialtjänsten om du eller någon du känner skulle ha problem eller inte må bra?  2,7  

3. Vet du hur du kan få kontakt med socialtjänsten om du skulle behöva?  2,48  

5. Känner du till på vilka sätt socialtjänsten kan hjälpa dig?  2,57  

 

 

Totalt medelvärde  

Medelvärde  2,75 (1462/532)  
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Återrapport av uppdrag till förvaltningen att se över 
informationen om öppna nämndssammanträden och 
överväga möjlighet till förändrad sammanträdeslokal 
 
Beslut  
Att lägga återrapporten om uppdraget möjlighet att annonsera om öppna 
nämndssammanträden och förändring av sammanträdeslokal, 
 
att nämndssammanträden även fortsättningsvis hålls i för ändamålet inrättad 
lokal på Österlånggatan 74  
 

Ärendet  
Individ- och familjeomsorgsnämnden gav i samband med nämndsmötet 
den 19 september 2017 förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att 
annonsera om öppna sammanträden och förändring av sammanträdeslokal. 
 
Nämndsmötena är öppna för allmänheten och möjlighet finns även för att 
bereda tid för allmänhetens frågestund. Kallelse och handlingar publiceras 
redan på Borås stads hemsida där det framgår att mötet är öppet för 
allmänheten och där det finns möjlighet att i förväg ta del av handlingarna 
och även av protokollen till samtliga möten.  
 
Det finns möjlighet att annonsera i lokaltidningen Borås tidning men det är 
oklart om detta skulle leda till att fler tar del av mötet eller besöker 
nämndens möten. Kostnaden för att annonsera är beroende av 
annonsstorlek och hur ofta man upprepar annonsen. För god effekt 
behöver ofta en annons synas flera gånger under månaden inför ett möte. 
En annons i visitkortsstorlek uppgår till ca 3000 kr per tillfälle . En något 
större annons uppgår till ca. 4-5000 kr per tillfälle. Kostnaden skulle som 
lägst hamna på ca 30 000 kr/år och kan uppgå till 100 000 kr per år vid en 
annonsering som blir mer synlig. Årsbudget för andra nämnder som 
annonserar brukar vara ungefär på 50 000 kr/år. 
 
Det kan finnas möjlighet att göra en annons ihop med en eller två andra 
nämnder men detta behöver i så fall undersökas närmare. Det förutsätter att 
nämndsmötet infaller ungefär samtidigt under månad och att nämnderna 
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bestämmer samma omfattning av annonsering. 
 
Kostnaden bör vägas mot den nytta som annonsering skulle ge.  
 
Förvaltningen har undersökt andra möteslokaler än den som finns i Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningens lokal på Österlånggatan 74. 
Arbetslivsförvaltningen har en lokal i samma byggnad men denna är mindre 
och ger då minskat utrymme att ta emot besökare och allmänhet. Ingen 
lokal i fastigheten bedöms vara bättre lämpad. Om nämnden hyr en 
motsvarande lokal genom t.ex. Pulsen uppgår kostnaden per år till ca 65 tkr. 
Sammanträdesrummet som idag används är iordningsställt under våren 
2017 och såväl storlek som möblering och teknisk utrustning är gjord med 
avsikt att vara lämplig för nämndsmöten. Nämndsammanträdena föreslås av 
verksamhetsmässiga och ekonomiska skäl även fortsättningsvis hållas i för 
ändamålet inrättad lokal. 
 
Facklig samverkan 

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-11-09 
 
 
 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN 
    
  
Mats Tolfsson   Anna-Lena Sellergren    
Ordförande  Förvaltningschef 
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Tony Ilseth 
Verksamhetsutvecklare 
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut  
enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 30 september, 2017 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2017 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

IFO Barn och unga   X Kontaktperson  276 M 

  X Kontaktperson 187 K 

  X Kontaktperson 174 K 

  X Kontaktperson 177 K 

  X Kontaktperson 158 M 

  X Kontaktfamilj 160 M 

  X Kontaktfamilj 160 M 

  X Kontaktfamilj 122 M 

  X Kontaktfamilj 488 M 

  X Kontaktfamilj 271 K 

  X Dialogcentrum 95 K 

IFO Unga Vuxna/Vuxen X     

 

Analys  
 
Antalet ej verkställda beslut minskar sedan föregående kvartal. Om man tittar på inne-
varande år är trenden tydlig. Kvartal 1 rapporterades 18 ej verkställda beslut och i ak-
tuell rapportering handlar det om totalt tio beslut.  
 



2(2) 

Av inhämtade uppgifter gällande dessa framkommer att ett flertal beslut är på väg att 
verkställas. När det gäller övriga kan nämnas att det i något fall ej kunnat arbetas vi-
dare med matchning då den enskilde varit bortrest. Vidare förekommer svårigheter 
avseende matchning i specifika ärenden utifrån särskilda behov hos den enskilde. 
 
 
 
Som nämnt i tidigare rapportering när det handlar om insatser i form av kontaktper-
son/kontaktfamilj och familjehem så är den generella erfarenheten att det finns svå-
righeter när det gäller att rekrytera uppdragstagare till dessa insatser. Vidare finns all-
tid mer eller mindre omfattande behov av matchning för att behov skall kunna tillgo-
doses genom insats.  

 
Det finns flera anledningar till att antalet ej verkställda beslut minskar. En stor del är 
att familjehemsenheten tillfört resurser för att rekrytera, utreda och matcha kontakt-
personer, kontaktfamiljer och familjehem. 

När det gäller myndighetsutövningen inom Barn och Unga kan nämnas att man under 
2017 rutinmässigt börjat arbeta mer inriktat på att se resurser inom den enskildes be-
fintliga nätverk och i detta också aktivera nätverket. Detta kan också resultera i färre 
beslut om t ex kontaktfamilj och kontaktperson.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att antalet ej verkställda beslut stadigt minskar. 
Det är troligt att denna trend kommer vara fortsatt nedåtgående och att de strategier 
som förvaltningen valt att arbeta utifrån varit gynnsamma när det gäller att få ner an-
talet ej verkställda beslut.  

 

 

 

 
 
 



                      
Datum 

 
                    Hans Abrahamson  2017-11-21                      
                    Tony Ilseth                     Dnr: 2017/ IFON0185 
 
 

 
Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL 
och LSS 
 
Förslag till beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta: 
 
Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 
den 30 september 2017, samt  
 
att översända denna till  Stadsrevisionen och Kommunstyrelsen. 
 
Ärendet i sammanfattning 
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att kommuner nu 
är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.  
 
Till IVO och revisorerna ska Individ- och familjeomsorgsnämnden rapportera alla 
gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader 
från dagen för beslut.  
 
Till Kommunfullmäktige ska Individ– och familjeomsorgsnämnden lämna en 
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av 
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut.  
 
Antalet ej verkställda beslut har under året minskat och olika insatser har gjorts för att 
dessa skall fortsätta att minska. Det kvarstår dock att det finns svårigheter kring 
rekrytering och matchning av kontaktfamiljer och i viss mån kontaktpersoner. 
 
Beslutsunderlag 
Bifogas redovisningsrapport för det tredje kvartalet 2017. 
 
Facklig samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-11-09 
 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 



                      
Datum 

 
                    Hans Abrahamson  2017-11-21                      
                    Tony Ilseth                     Dnr: 2017/ IFON0185 
 
 

 
Mats Tolfsson 
Ordförande  Anna-Lena Sellergren 
    Förvaltningschef 
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