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1  Inledning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ och 
familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har 
även ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor som är 
socialt utsatta och långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden. 

Nämnden har dessutom två av Kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag gällande barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boende 
processen "mjuka frågor". De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra 
ansvar och befogenheter i frågor av gemensam karaktär. 

Natthärbärget Kastanjen (Badhusgatan) ska hålla öppet året runt. 

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som 
kommer att etableras i Borås. 

Arbetet med att stärka familjehemsvården ska fortsätta under 2019. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2019 Kommentar 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att, inom ramen för sitt 
samordningsansvar, klargöra samt 
tydliggöra mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om sociala 
bostäder. 

 Delvis 
genomfört 

Utifrån sitt uppdrag samordnade nämnden 
en arbetsgrupp med deltagare ifrån de 
kommunala bostadsbolagen och övriga 
berörda förvaltningar. Gruppens arbete 
resulterade i ett förslag som skickades till 
Kommunstyrelsen. Förslaget, som 
tydliggjorde ansvar för anskaffning av 
lägenheter respektive, "en väg in" för 
sociala boendefrågor har sedan varit ute 
på remiss men inget beslut är fattat. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att utreda hur vi på bästa vis kan 
samordna bostäder åt de som nu är 
utanför bostadsmarknaden. 

 Delvis 
genomfört 

Nämnden lämnade i juni 2018 ett förslag 
till Kommunstyrelsen på hur vi på bästa 
sätt kan samordna bostäder för de som 
befinner sig utanför bostadsmarknaden. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska 
under året starta ett drogfritt stödboende 
för personer med 
missbruksproblematik.  Detta är en viktig 
del för att skapa ett anpassat utbud vilket 
är nödvändigt för att brukare med olika 
behov ska ges förutsättningar att bo 
genom stöd av interna insatser. 

 Delvis 
genomfört 

Nämnden kommer i augusti 2019 att 
starta ett drogfritt stödboende. 

Borås Stad ska utreda förutsättningarna 
för att inrätta en stödverksamhet för 
kvinnor i prostitution. 

 Uppdraget är överlämnat till 
Arbetslivsnämnden. 
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2.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,4 6,8 6 6,9 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

15,3 12,8 11 11,9 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet för 2019 är 6,0 %, utfallet i tertial 1 blev 6,9 %. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med närvarande ledarskap, personlig återkoppling till 
medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av 
arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och med individuell 
uppföljning av rehabiliteringsärenden. 
 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målvärdet för 2019 är 11 årsarbetare, utfallet i tertial 1 blev 11,9 årsarbetare. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har timavlönade inom boendeverksamheten där krav ställs på 
bemanning under dygnets alla timmar. 
 
 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 

eller varje tertial. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Rekrytering Risk för att kvaliteten 
blir lägre till följd av låg 
bemanning 

Följa antalet vakanta 
tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 
 

Inga vakanser gällande 
myndighetsutövning i april 
2019. 

Satsning för att 
attrahera, rekrytera 
och 
kompetensutveckla. 
Flera 
utbildningssatsningar 
påbörjas hösten 2018 
såsom Yrkesresan för 
nyanställda samt 
Systemteoretisk 
utbildning för övriga. 
Andra 
rekryteringssatsningar 
genomförs. 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Rekrytering 
Familjehem 

Risk att inte kunna 
rekrytera och behålla 
familjehem 

Följa antalet interna 
familjehem 
 

Antal internt 
familjehemsplacerade barn 
ökade något under 2018 och 
ligger kvar på cirka 80 under 
tertial 1, 2019. Även antal 
interna familjehem med ett 
eller flera aktuella 
familjehemsuppdrag ökade 
något och är i mars 58 
stycken. De befintliga interna 
familjehemmen tar emot fler 
barn i varje hem än tidigare 
och vi har numera två 
jourhem där omsättningen på 
placeringar är större och ger 
därmed utslag i statistiken. 
Senaste rekryteringseventet 
har genererat flera 
ansökningar och flertalet 
utredningar pågår i 
dagsläget. Externt 
familjehemsplacerade barn 
minskade med cirka en 
tredjedel under 2018 och var 
i december 17 stycken. I 
mars 2019 är det 19 barn. 
 
Gällande internt placerade 
asylsökande barn och antal 
familjehem med pågående 
placeringar är antalen i nivå 
med föregående år, ca 28 
barn/ca 21 familjehem. 
Föregående år minskade 
antalet externt 
familjehemsplacerade barn 
kraftigt, från 28 barn i januari 
till 3 i augusti. I mars månad 
är det 2 placerade barn i 2 
externa familjehem. 

Förstärkt 
familjehemsvård 
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3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbedömning 

2019 
Direkt åtgärd 

Rekrytering Risk för att kvaliteten blir 
lägre till följd av låg 
bemanning 

16 Uppföljning av åtgärder i 
KAL-planen 
 

 Pågående 

Kommentar KAL-planen 
följs upp kontinuerligt och 
ett antal åtgärder har 
genomförts under 2018-
2019 vilket sammantaget 
resulterat i att 
myndighetsutövning har 
samtliga tjänster 
bemannade för 
närvarande. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 25 453 14 115 22 472 22 472 0 

Avgifter och övriga intäkter 20 185 16 217 39 984 39 984 0 

Summa intäkter 45 638 30 332 62 456 62 456 0 

Personal -68 238 -66 025 -201 197 -198 877 2 320 

Lokaler -8 969 -4 387 -13 072 -13 072 0 

Övrigt -56 698 -51 218 -133 567 -151 775 -18 208 

Kapitalkostnader -194 -188 -582 -582 0 

Summa kostnader -134 099 -121 818 -348 418 -364 306 -15 888 

Buffert (endast i budget) 0 0 -2 888 0 2 888 

Nettokostnad -88 461 -91 486 -288 850 -301 850 -13 000 

Kommunbidrag 84 614  288 850 288 850 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-3 847 -91 486 0 -13 000 -13 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 0 

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

0 0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-3 847 -91 486 0 -13 000 -13 000 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

Resultatanalys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 13 000 tkr för år 2019. 
Underskottet består av: 

 Central administration plus 800 tkr  

 Politisk verksamhet plus minus noll 

 Allmän IFO-Administration plus 1 500 tkr 

 Barn och ungdomsvård minus 11 858 tkr 

 Vård av vuxna minus 6 330 tkr 

 Flyktingverksamhet plus minus noll 

 Buffert plus 2 888 tkr 

 Totalsumma minus 13 000 tkr. 
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4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2018-12-31 
Utfall 2019-04 Återstår 

Summa     

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga kostnader för öronmärkta projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige. 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 2 900 832 978 978 0 

Kostnad -5 090 -5 181 -16 045 -15 245 800 

Nettokostnad -2 190 -4 349 -15 067 -14 267 800 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -584 -802 -2 135 -2 135 0 

Nettokostnad -584 -802 -2 135 -2 135 0 

Allmän IFO-verksamhet      

Intäkt 1 185 5 440 8 771 8 771 0 

Kostnad -23 663 -25 810 -81 117 -79 617 1 500 

Nettokostnad -22 478 -20 370 -72 346 -70 846 1 500 

Barn- och ungdomsvård      

Intäkt 4 515 3 973 8 967 8 967 0 

Kostnad -44 399 -45 557 -126 288 -138 146 -11 858 

Nettokostnad -39 884 -41 584 -117 321 -129 179 -11 858 

Vård av vuxna      

Intäkt 4 314 4 796 14 045 14 045 0 

Kostnad -27 639 -29 177 -93 138 -99 468 -6 330 

Nettokostnad -23 325 -24 381 -79 093 -85 423 -6 330 

Flyktingverksamhet      

Intäkt 32 724 15 291 29 695 29 695 0 

Kostnad -32 724 -15 291 -29 695 -29 695 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Övrig verksamhet      
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Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -2 888 0 2 888 

Nettokostnad 0 0 -2 888 0 2 888 

Totalt      

Intäkt 45 638 30 332 62 456 62 456 0 

Kostnad -134 099 -121 818 -351 306 -364 306 -13 000 

Nettokostnad -88 461 -91 486 -288 850 -301 850 -13 000 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 13 000 tkr för år 2019. 
Underskottet består av: 

 Central administration plus 800 tkr 

 Politisk verksamhet plus minus noll 

 Allmän IFO-Administration plus 1 500 tkr 

 Barn och ungdomsvård minus 11 858 tkr 

 Vård av vuxna minus 6 330 tkr 

 Flyktingverksamhet plus minus noll 

 Buffert plus 2 888 tkr 

 Totalsumma minus 13 000 tkr. 

Åtgärder pågår för att minska prognostiserat underskott genom Rätt matchat stöd, samarbetsmodell 
mellan myndighet och öppenvård, där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att 
möjliggöra interna alternativ. Används även vid omprövning/uppföljning, samt avslut av vård. 
Strukturerat hemtagningsarbete innebär att öppenvårdskontakt med planering för hemgång ska finnas 
redan vid placeringstillfället. En översyn och aktivt arbete med insatsen kontaktfamilj och 
kontaktperson har resulterat i färre beslut med dessa insatser och involverat nätverket. Strategiskt 
arbete med tidiga insatser genom att öppna för begränsat antal serviceinsatser med möjlighet för 
föräldrar och barn att själv söka hjälp. Utvecklar intensiv öppenvård för att möta behovet av mer 
omfattande insatser och flytta fram eller korta av heldygnsvård. Inom arbetet med Förstärkt 
familjehemsvård kommer förvaltningen ha alternativ till externköpt familjehemsvård. Arbetet med 
ansvar och gränssnitt i förhållande till andra vårdgivare, samt använda gällande överenskommelser och 
rutiner för att nå överenskommelse. 

Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion HR-
funktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 800 tkr beroende på ej tillsatta 
tjänster. 

Politisk nämnd 

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas hålla sin budget. 
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Allmän IFO verksamhet 

Allmän IFO verksamhet består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna samt vuxna. Myndighetsutövningen barn och unga är uppdelad i fyra områden. 
Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Under allmän IFO-administration ingår även socialrådgivare, där nämnden ska medverka i de 
familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad 

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

Sociala jouren har sedan 2018-12-01 två nya avtalskommuner. Verksamheten har reviderat och 
tydliggjort avtalen utifrån vad som krävs för att ha en rättssäker och kvalitativ social jour. De 
kommuner som ingår förutom Borås Stad är Bollebygd, Herrljunga, Mark, Tranemo, Svenljunga, 
Ulricehamn samt Vårgårda. 

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten har fått medel från Socialstyrelsen för bemanning under år 2019 med 1 978 904 kr. 

Verksamheten beräknas gå plus med 1 500 tkr framförallt beroende på alla tjänster inte är tillsatta under 
året. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
Dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Övriga öppna insatser är fältverksamhet, 
stödverksamhet, Barnahus samt bistånd som avser boende. Utväg, Ungdomsmottagning, 
Spädbarnsverksamhet bedrivs tillsammans med Västra Götalandsregionen. 

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser och öka den enskildes delaktighet. 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. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensen inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt och att stödet utformas och matchas utifrån den enskildes 
behov. 

Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt 
skede för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till omfattande insatser för individer 
där påtagliga problem redan visat sig. 

Samarbetet med annan verksamhet och huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom ramen för 
nämndens samarbetsuppdrag. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den enskilde är av 
stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella planer, SIP.  Allt 
för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. 
 
Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna fältverksamheten, stödcentrum 
och Dialogcentrum. En serviceinsats, Origo finns sedan januari 2018 och riktar sig till föräldrar med 
barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. Inom Dialogcentrum bedrivs 
också barngruppsverksamhet genom Hopptornet som främst vänder sig till barn med separerade 
föräldrar. 

Verksamheten barn och unga beräknas göra ett underskott på 11 858 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser minus 13 658 tkr. 
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De stora underskotten inom köp av externa platser finns under verksamheterna: 

 HVB 13-20 år 

 Familjehemsplaceringar internt och externt, verksamheten har minskat köp av externa utförare 
med 463 tkr januari-april 2019 jämfört med januari-april 2018. 

 Köp av HVB 13-20 år samt köp av familjehemsvård minus 17 658 tkr varav HVB - minus 
8 520 tkr, familjehemsplatser minus 9 138 tkr. 

 Köp av öppenvårdsplatser minskar och beräknas göra ett överskott med 4 000 tkr.  

Övriga verksamheter under barn och ungdomsvård beräknas göra ett överskott med 1 800 tkr. 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser var 2019-04-30, 156 st, 2019-03-31, 151 st, 2019-02-28, 158 
st, 2019-01-31, 154 st. 

Jämfört med 2018-04-30 141 st, 2018-03-31, 148 st, 2018-02-28, 153 st, 2018-01-31, 148 st. 

Antal barn och unga med öppenvårds var 2019-04-30, 205 st, 2019-03-31, 200 st, 2019-02-28, 187 st, 
2019-01-31, 183 st. 

Jämfört med 2018-04-30 192 st, 2018-03-31, 211 st, 2018-02-28, 229 st, 2018-01-31, 219 st. 

Arbetet med att stärka familjehemsvården ska fortsätta under 2019. 

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. I 
verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbete på Barnahuset. 

Verksamheten Barnahus är i ekonomisk balans. 

Vård av vuxna  

Vård av vuxna består av institutionsvård, extern öppenvård och familjehemsvård för vuxna och 
unga/vuxna med missbruksproblem. Interna insatser för vuxna med missbruksproblem där 
verksamheterna Kaptensgatan, Klintesväng, Boendesocialenhet och Mobila teamet ingår. Individuellt 
behovsprövad öppenvård och serviceinsatser utifrån missbruksproblematik på Cedern och 
Yxhammarmottagningen. En öppen verksamhet för socialt utsatta på Träffen samt den 
vräkningsförebyggande enheten vars uppdrag gäller alla i staden som riskerar vräkning. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Det har förbättrat möjligheten att nå gruppen och så småningom kommer det att 
innebära ett bättre nyttjande av den samlade kompetensen inom individ och familjeomsorgen för att 
bäst matcha stöd till den enskilde. Den riktade myndighetsutövningen innebär att unga vuxna som 
tidigare inte haft insatser ifrån Socialtjänsten blivit synliggjorda och ökat inflödet. 

Inom IFO vuxen hanteras utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med andrahandskontrakt och 
sociala kontrakt av den Boendesociala enheten. Det finns jourlägenheter för målgruppen 
relationsvåldsutsatta och andra med biståndsbeslut, socialt kontrakt ifrån Arbetslivsnämnden samt 
träningslägenheter för utslussning i samband med missbruksbehandling. Det vräkningsförebyggande 
arbetet samordnas av nämnden och är en viktig del i Program mot hemlöshet. Hemlöshet är ett allt mer 
centralt problem för socialtjänsten och nämndens samordningsansvar för socialt utsatta grupper med 
behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i nämndens boendeuppdrag. 

Det finns en verksamhet med blockhyrda lägenheter på Kaptensgatan med stöd för personer med 
bestående psykisk och/eller fysisk ohälsa utifrån missbruk. Det finns även akutboendeplatser på 
Badhusgatan med biståndsbeslut eter 10 nätter och ett boende med biståndsbeslut och dygnet runt 
verksamhet på Klintesväng. Det finns möjlighet till kortare och längre tids dygnet runt boende på 
Klintesväng med syfte att skapa förutsättningar för ett mer långsiktigt boende. 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad. 
Verksamheten är ett stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med psykisk 
ohälsa. 

Verksamheten arbetar med Rätt matchat stöd för boendeinsatser, som är en viktig del i arbetet med att 
minska behovet av externa boenden, tillsammans med starten av ett nytt drogfritt boende. Boendet 
kommer på grund av svårigheter att skaffa lokaler att starta i augusti 2019. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Yxhammarsmottagningen och Cedern. Verksamheterna 
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med riskbruk, missbruk eller beroende. 
Yxhammarsmottagningen arbetar även med anhöriga och barn till anhöriga med missbruk. Inom 
insatserna finns även mobila teamet och en strukturerad öppenvårdsinsats Smedjan som erbjuder 
insatser som tidigare har köpt externt. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 6 330 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 3 300 tkr (Sammanlagd kostnad 5 330 tkr), 
finns en budget på 2 000 tkr 

 Köp av platser i vård och omsorgsboende inom vård och äldreförvaltning, minus 131 tkr 

 Övriga köp av externa platser minus 4 469 tkr. Under övriga köp av externa platser är det 
framförallt köp av Institutionsvård SoL 

 Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett överskott med 1 570 tkr.  

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser var 2019-04-30, 55 st, 2019-03-31, 56 st, 2019-
02-28, 60 st, 2019-01-31, 55 st. 

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser var 2018-04-30, 61 st, 2018-03-31, 57 st, 2018-
02-28, 55 st, 2018-01-31, 54 st. 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser var 2019-04-30, 88 st, 2019-03-31, 79 st, 
2019-02-28, 79 st, 2019-01-31, 79 st. 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser var 2018-04-30, 75 st, 2018-03-31, 70 st, 
2018-02-28, 72 st, 2018-01-31, 70 st. 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och finansieras av 
Migrationsverket. 

Verksamheten beräknas göra ett noll resultat. 

Verksamheten bedriver ett stödboende. Ett fåtal platser köps externt. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har tecknat ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP 
med aktörer från civilsamhället för de ensamkommande som är över 18 år. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om asyl är 
avgjord. 

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser var 2019-04-30, 84 st, 2019-03-31, 84 st, 2019-02-
28, 93 st, 2019-01-31, 99 st. 

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser var 2018-04-30, 143 st, 2018-03-31, 155 st, 2018-02-
28, 154 st, 2018-01-31, 163 st. 
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5 Samarbetsuppdrag 

Boendeprocessen 
Nämnden har ett samordningsuppdrag gällande ansvarsfördelning och arbetssätt kring 
boendeprocessen. Individ- och familjeomsorgsnämnden har våren 2018 lämnat ett förslag till 
kommunstyrelsen som handlar om samordning av bostäder för de som är utanför bostadsmarknaden. 
Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från flera nämnder samt kommunala 
bostadsbolag och ger förslag på hur samordning och ansvarsdelning kan hanteras. I förslaget finns en 
process framtagen som tydliggör de olika aktivitetsstegen från det att någon person vänder sig till Borås 
stad och har behov av insatser beträffande en bostad. Här finns även en närmare definition kring vilken 
målgrupp som avses. Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås bli ansvarig för att pröva rätten till 
en social bostad (socialt kontrakt) och även ansvarig för insatser kopplat till boendet. Om förslaget blir 
antaget återstår att ta fram närmare rutiner kring processen. 
Ytterligare en arbetsgrupp ser över samverkansrutiner mellan Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen som i avvaktan 
på den föreslagna arbetsgången ska tydliggöra och underlätta samverkan kring bl.a. boendefrågor. 
 
Samarbetsuppdraget 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetar med SSPF, vilket är en samarbetsform mellan 
socialtjänst, skola, polis och fritid. Det finns en styrgrupp som följt upp arbetssätt och rutiner, vilket 
görs årligen. 

Samarbete finns även i närvårdssamverkan. Under 2018 upprättades totalt 84 SIP:ar (samordnad 
individuell plan) och fram till och med 30 april 2019 har det upprättats 40 SIP:ar, vilket tyder på en 
positiv trend. 

Under hösten 2018 tog en gemensam arbetsgrupp, med representanter från Grundskoleförvaltningen 
och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, fram en ny samverkansrutin som presenterats och 
implementeras under våren 2019. Arbetsgruppen har arbetat fram LoSIP (lokal samordnad individuell 
plan), vilken upprättas när en person har behov av insatser från olika verksamheter inom Borås Stad. 
Arbetsgruppen har bland annat utgått ifrån strukturerna kring SIP (samordnad individuell plan), som 
finns inom närvårdssamverkan. Registrering av LoSIP påbörjades 1 januari 2019 och fram till och med 
30 april 2019 har 20 LoSIP upprättats. 

6 Jämställdhetsperspektivet 

Nämnden har påbörjat att närmare följa könsuppdelad statisk på olika områden såsom aktualiseringar, 
återaktualiseringar och insatser för att utifrån denna statisk göra fördjupade analyser. 
Förra året fanns en mycket liten övervikt för pojkar när det gäller de som har fått en insats i åldern 0-17 
år. Detta återfinns även i år. I april hade 230 pojkar en insats och 196 flickor. En liten övervikt för 
pojkar således. När det gäller öppenvårdsinsatser så är det ingen skillnad mellan könen. Skillnaden 
uppkommer när det gäller placeringar utom hemmet. Detta kommer att analyseras ytterligare framöver 
och visar enbart på några statistiska mått som hittills tagits fram. 
 
Nämnden har anordnat en utbildning i Jämställdhetsintegrering för samtlig personal och för nämnden. 
Plan är att följa upp detta i olika sammanhang såsom dialog på arbetsplatsträffar med mera. 
Under våren 2019  har en som studerar till språkkonsult genomfört sin verksamhetsförlagda studietid i 
nämndens verksamhet och då undersökt språk i utredningarna. Undersökningen var avgränsad och 
enbart ett försök att se om det var möjligt att se skillnader i språkbruk. Genomgången visade på en 
tendens till skillnad. Texter i utredningarna som  handlade om pojkar innehöll fler verb (beskrivningar 
av aktiviteter) än de texter som handlade om flickor. 
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7  Verksamhetsmått 

7.1 Individ- och familjeomsorg. 

7.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Apr 2019 

Antal barn och 
unga med 
heldygnsinsatser 

141 150 145 156 

Antal barn och 
unga med 
öppenvårdsinsatser 

192 215 210 205 

Antal 
ensamkommande 
barn med 
heldygnsinsatser 

143 106 140 84 

7.1.2 Vuxen 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Apr 2019 

Antal vuxna 
personer över 20 år 
med 
heldygnsinsatser 

61 54 67 55 

Antal vuxna 
personer över 20 år 
med 
öppenvårdsinsatser 

75 80 75 88 
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8  Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2019 
Utgift april 

2019 
Avvikelse 

2019 
Prognos 

2019 

Summa     

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringsprojekt. 

8.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2019 
Utgift april 

2019 
Avvikelse 

2019 
Totalprogno

s projektet 
Projekt 
status 

Summa       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringsprojekt. 
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Datum 

2019-05-21 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00046 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning efter april 2019, tertial 1 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-

april 2019, tertial 1 med helårsprognos. Budgetuppföljningen översändes till 

Kommunstyrelsen.    

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 

helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.               

Beslutsunderlag 

1. Tertial 1 2019 Individ- och familjeomsorgsnämnden.                                

Samverkan 

Ärendet har 2019-05-09 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se


 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Svensson 
Handläggare 
033 358232 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-05-21 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00070 1.2.3.25 
 

  

 

Redovisning vid tertial 1, 2019, av nämndens arbete 

med förstärkt familjehemsvård  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna redovisningen av nämndens arbete med förstärkt 

familjehemsvård, tertial 1 2019.               

Ärendet i sin helhet 

För att öka kvaliteten inom familjehemsvården och på så sätt knyta till sig och 

öka antalet interna familjehem presenterades ett antal åtgärder i en utredning 

gällande förstärkt familjehemsvård 2016.  Beslut om förstärkt familjehemsvård 

och därmed att införliva åtgärderna i utredningen fattades vid Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, 2017-05-23. Uppföljning av beslutet kommer att 

presenteras vid Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde 2019-05-

21.  

De medel som avsatts för förstärkt familjehemsvård har möjliggjort uppstart av 

aktiviteter och förstärkning inom flera områden. Exempel på områden som 

utvecklats är råd, stöd och uppföljning, beredskapstelefon, rekrytering av 

familjehem/jourhem, ersättningsnivåer och fokus på stöd gällande de placerade 

barnens skolgång. Arbetet fortskrider i en positiv riktning, som gett ekonomiska 

vinster, men framförallt vinster för de enskilda placerade barnen.               

 Samverkan 

Ärendet har 2019-05-09 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se    

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 

Förvaltningschef 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:SRE.diarium@boras.se
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2019-05-21 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00073 1.2.4.0 
 

  

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

april 2019, nämndens rapport 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
uppdrag utanför budget och skicka denna till kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Nämnderna följer upp uppdragen från kommunfullmäktige som inte ingår i 
budgeten i samband med tertial 1 varje år.  
Individ- och familjeomsorgsnämnden har enbart uppdrag som gäller 
personalfrågor.  
Dessa uppdrag har samtliga nämnder. I beslutsredovisningen finns en 
redovisning av hur nämnden hittills arbetat med dessa frågor.      

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019, nämndens 

rapport  

Samverkan 

Ärendet har 2019-05-09 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Kommunfullmäktige, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Delvis genomfört Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med att motivera 
äldre medarbetare att vilja vara kvar över 65 år med: 

 Lönetillägg för anställda 65 + inom svårrekryterade 
yrkesgrupper (delegationsbeslut) 

 att utveckla åldersmedvetet ledarskap 

 möjlighet till kompetensutveckling efter 65 år 

 att ta tillvara på äldre arbetstagares kompetens 
(exempel, vara mentorer) 

 att skapa organisatoriska och arbetsmiljöförutsättningar 
för ett långt och hållbart arbetsliv (exempel förändrad 
förläggning av arbetstiden), vidareutbildning som kan 
göra att äldre bättre kan klara av förändrade 
arbetsuppgifter eller kunna gå vidare till nya arbeten 
och arbetsplatser. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Delvis genomfört Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med att motivera 
deltidstjänstgörande att arbete heltid med:  

 Varje chef ska under exempelvis medarbetarsamtalet 
kartlägga förekomsten av och orsaken till deltid utan 
lagstadgat stöd (egen begäran) på individnivå 

 olika yrkesgrupper deltidsarbete ska kartläggas i syfte 
att undersöka om det finns organisatoriska orsaker 
bakom, som exempelvis arbetsbelastning, krav i 
arbetet, arbetsförhållanden, kränkande särbehandling, 
ledning och styrning, delaktighet, arbetstid 

 Nämnden tar fram en handlingsplan. I handlingsplanen 
redovisas av genomföra aktiviteter enligt ovan samt 
vilka åtgärder som ska vidtas för att motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Delvis genomfört Individ- och familjeomsorgsnämnden ska organisera 
verksamheten för att minska sjukfrånvaron enligt nedanstående:  

 att skapa förutsättningar för förvaltningens chefer att 
utöva sitt ledarskap samt utveckla det nära ledarskapet 
(exempel utbildningsinsatser), att i högre grad möta 
chefen i vardagsarbetet 

 att ha regelbundna månadsuppföljning med 
ekonomifunktion och HR-funktion i syfte att bedöma 
verksamhetens resultat (inklusive sjukfrånvaro) 

 sjuk- och frisknärvaro redovisas fortlöpande till 
enhetschefer för åtgärder 

 att kvalitetssäkra det systematiska arbetsmiljöarbetet i 
alla dess delar 

 att arbeta med tidiga insatser på individ och 
organisatorisk nivå 

 att erbjuda en bra fysisk arbetsmiljö 

 att utveckla specialkompetens och metodstöd 

 att erbjuda mentorer och handledning. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Delvis genomfört Individ- och familjeomsorgsnämnden ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 I högre grad använda Skype för att minska antalet resor 

 digitala signaturer för sociala jouren 

 nya e-tjänster är på gång att utvecklas inom exempelvis 
råd-stöd chattforum 

 införa Socialtjänst online. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Delvis genomfört Arbetslivsnämnden ska arbeta för att öka anställningsbarheten 
för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande enligt 
nedan: 

 I kompetensförsörjningsplan och 
kompetensutvecklingsplan identifiera behovet av 
kompetenshöjande insatser som ökar genom 
anställningsbarheten. 
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Datum 

2019-05-21 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00069 1.2.3.25 
 

  

 

Uppföljning av förstärkt familjehemsvård 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna uppföljningen av förstärkt familjehemsvård. 

Sammanfattning  

De medel som avsatts för förstärkt familjehemsvård har möjliggjort uppstart av 

och förstärkning i flera aktiviteter. Arbetet fortskrider i en positiv riktning, som 

gett ekonomiska vinster, men framförallt vinster för de enskilda placerade 

barnen.               

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutade, 2017-05-23, att införa förstärkt 

familjehemsvård i enlighet med utredningen. För att stödja en framgångsrik 

familjehemsvård presenterades följande åtgärder: 

 Förstärka Familjehemsenheten med två familjehems-sekreterartjänster. 
Genom att öka bemanningen med två tjänster får 
familjehemssekreterarna färre familjehemsutredningar per handläggare 
och kan vara ett utökat stöd åt familjehemmen, sk konsulenter. 
Ytterligare förstärkning är 25 % metodhandledar- och 25 % 
assistenttjänst som stöd åt familjehemssekreterarna/konsulenterna.   

 Att erbjuda utökat stöd för familjehemmen på kvällar och helger. 

 Att förstärka familjehemssekreterarnas kompetens i handledning och 
stöd för familjehemmen. 

 Anställa en pedagog som utvecklar arbetet med att stödja placerade 
barns skolgång och samverkar med skolan ihop med IFO Barn och 
Familj.  

 Tillgång till expertkompetens för stöd till familjehemmen.  

 Att starta upp en jourfamiljsverksamhet i Borås Stads regi.   

 Att ha tillgång till en kommunikatör som arbetar med 
marknadsföringen för rekrytering av familjehem.  

 Initiera ett samverkansavtal med regionen för hälso- och 
tandläkarundersökningar.  

 

Omställning av arbetet inom familjehemsvården beräknades till en kostnad av 

4 300 tkr över en 2-årsperiod. Kostnaden beslutades finansieras med fonderade 

medel avsatta för mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Pedagogen 

skulle dock bekostas genom PRIO-medel i fyra år, 2017-2020. 
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Utredningen visade på att ovanstående åtgärder kunde leda till följande vinster: 

 Borås Stad kan bli en kommun som är attraktiv för familjehemmen och 
kan knyta fler familjehem till sig.   

 Säkra en bättre tillgång till familjehem vilket ökar möjligheterna till att 
göra bra matchningar.  

 Höja kvaliteten och kompetensen inom familjehemmen, vilket minskar 
risk för oplanerad avbruten placering/sammanbrott. 

 En pedagog knuten till verksamheten ökar möjligheterna för placerade 
barn att lyckas i skolan.  

 Utveckla samverkansavtal med regionen förstärker barns hälsa och 
underlättar för familjehemmen.  

 

Familjehemsenheten och dess uppdrag 

I februari 2019 har Familjehemsenheten 11 tjänster som 

familjehemssekreterare, varav 2 tjänster är extra till följd av asylarbetet och 2 

tjänster bekostas av medel för förstärkt familjehemsvård, en assistent och en 

metodhandledare bekostas delvis av förstärkt familjehemsvård. Utöver dessa 

tjänster finns en enhetschef och ett antal barnsekreterare.  

 

Inom ramen för förstärkt familjehemsvård har familjehemssekreterarna gått 

utbildning i Kälvestensmodellen, en manualstyrd metod för djupintervjuer, vid 

utredning av jour- och familjehem gjorts. Denna utredningsmetod har 

familjehemssekreterarna som gemensam kompetensgrund.  

 

Familjehemssekreterarnas huvudsakliga arbetsuppgift är att rekrytera, utreda, 

matcha, utbilda samt ge råd och stöd till de interna familjehemmen. I uppdraget 

ingår även att matcha barn mot konsulentstödda familjehem samt att följa upp 

familjehemmens uppdrag både internt och externt.  Familjehemsenheten 

ansvarar förutom för familjehemmen även för kontaktperson och 

kontaktfamiljeverksamheten. 

 

 

Nedan följer en sammanställning kring varje vinstområde: 

Borås Stad kan bli en kommun som är attraktiv för 

familjehemmen och kan knyta fler familjehem till sig.   

 

Råd och stöd 

Flera av de familjer som ansökt om att bli familjehem har gjort det utifrån att de 

har vänner/bekanta som har ett uppdrag. Eftersom rekryteringen ofta sker 

utifrån befintliga familjehem och deras erfarenheter av uppdraget och 

kontakten med familjehemsenheten är det viktigt att stötta familjehemmen i 

deras vardag, möjliggöra kontinuerlig kunskapsinhämtning och 

erfarenhetsutbyte samt att ha en mer flexibel ersättningsnivå. 
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Under 2018 har former för råd och stöd samt uppdragssamtal upprättats. 

Grundstrukturen är att redan vid uppstart upprätta en årsplanering för råd och 

stöd/uppföljning under året. Vid uppstart sker råd och stöd oftare och i vissa 

familjer vidmakthålls kontakt för råd och stöd varje vecka. Kontakten ses både 

som ett stöd för familjehemmen att klara av sitt uppdrag och en kontroll för att 

tillse att familjehemmet har förmåga att stötta barnet utifrån hens behov. Stödet 

ges utifrån varje familjehems specifika behov. Uppdragssamtalen sker en gång 

per år och är en djupare uppföljning gällande uppdraget.  

 

Den 21 september 2018 startades beredskapstelefonen för att möjliggöra stöd 

kvällar och helger. Beredskapstiden motsvarar ca 180 timmar per månad.  

 

Utöver grundutbildningen informeras familjehemmen om olika event och 

föreläsningar som familjehemsenheten och Borås Stad erbjuder. Här ges 

möjlighet till både kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte familjehem 

emellan. Flera av föreläsarna har varit mycket uppskattade och det finns 

önskemål om fler föreläsningar för en än mer djupare förståelse. Genom det 

ekonomiska tillskottet har specifika föreläsare varit möjliga att boka, vilka 

annars inte hade varit aktuella på grund av för hög kostnad. Event och 

föreläsningar såsom ovanstående kräver personalresurser både före, under och 

efter själva tillfället. 

 

Handledning för familjehemmen fortgår både i grupp och individuellt genom 

Dialogcentrums verksamhet. Dock har expertkompetens för stöd vid komplex 

problembild inte erbjudits familjehemmen.  

 

Ekonomisk ersättning 

En generösare inställning att bevilja utbetalningar vid inkomstbortfall har 

införts. Borås Stad har även höjt nivån för arvodet ett steg. Höjningen 

motsvarar 3 700 kr för barn i åldrarna 0-12 år och 1 800 kronor för ungdomar 

13-18 år. Det finns även en ökad flexibilitet kring arvodesnivåer vilka justeras 

utifrån uppdragets karaktär och med möjlighet att gå utöver SKL:s 

rekommendationer om uppdraget anses kräva det.  

 

 

Säkra en bättre tillgång till familjehem vilket ökar 

möjligheterna att göra bra matchningar. 

 

Antal interna familjehem1 

Det har under 2018 inkommit få ansökningar om att bli familjehem eller 

uppdragstagare. Ett fåtal nyrekryterade familjehem har utretts, godkänts och har 

under 2018 fått ett eller flera barn placerade hos sig. En positiv utveckling 

under 2018 är att det skett en ökning av nätverkshem. Det totala antalet 

familjehem har ökat något under året. 

                                                      
1 Definitionen av familjehem innefattar i detta avseende både familjehem och nätverkshem.  
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Matchning av barn och familj är en grundförutsättning för en lyckad placering. 

Från och med att en barnbeskrivning förmedlas till familjehemsenheten sker 

numera en mer fördjupad dialog och informationsutbyte med myndighet barn 

och unga och samverkan i arbetet att matcha barn och familjehem har ökat 

betydligt. Orsaker till detta är dels att myndighet barn och unga och 

familjehemsenheten under 2017 och 2018 verkat i samma lokaler och att tid 

funnits att avsätta för samverkan. Den förbättrade samverkan mellan enheterna 

har även medfört tydligare struktur och gränssnitt i ärendena samt bättre 

relationer, vilket i sin tur genererar en enighet utåt gentemot familjehemmen 

och andra samverkanspartners.  

 

Efter senaste rekryteringseventet under våren 2019 har flera ansökningar 

inkommit och utredningar pågår i dagsläget. Våren 2019 är första gången på 

flera år som det kommer att finnas tillgängliga familjehem som inte redan vid 

utredning har ett barn som ska placeras omgående. Tidigare har barn redan vid 

utredningen varit tilltänkta det blivande familjehemmet varpå placering skett 

omedelbart då familjehemmet godkänts.  

 

Ett större inflöde av ansökningar behövs dock för att kunna skapa en ”bank” 

med familjehem, vilket ger förutsättningar för bättre matchningar. 

Förhoppningen är att ökat fokus på rekrytering och familjehemsenhetens nya 

kommunikationskoncept ska skapa ett större allmänt intresse och på sikt 

generera ett ökat inflöde av ansökningar. Material har tagits fram i 

kommunikationssyfte, vilket finns hos Borås stads eget tryckeri och ska ses som 

en verktygslåda och användas kontinuerligt och anpassas efter behov.  

 

Jourhem 

Under 2018 har två interna jourhem utretts och godkänts. Det innebär att det 

numera finns möjlighet att placera barn akut i trygga hem i närområdet. Istället 

för att placera barnen i mycket kostsamma institutioner eller konsulentstödda 

jourhem som ofta ligger en bit bort placeras barnen i de interna jourhemmen 

där de har möjlighet att vara kvar i sitt sammanhang såsom skolan, kompisar, 

släkt och sitt nätverk. I dagsläget utreds ytterligare ett förhoppningsvis blivande 

jourhem.  

 

 

Höja kvaliteten och kompetensen inom familjehemmen, vilket 

minskar risk för oplanerad avbruten placering/sammanbrott. 

Alla familjehem går grundutbildningen ”Ett hem att växa i”, vilket är en 

grundutbildning för jour- och familjehem och har tagits fram av Socialstyrelsen. 

Utöver det erbjuder familjehemsenheten föreläsningar inom olika teman under 

året.  
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Kontrollen av att familjehemmen uppfyller kraven har ökat. Detta beror dels på 

ökat och mer strukturerat stöd till familjen, dels på ökade och mer strukturerade 

uppdragssamtal. Uppdragssamtalen gör också att familjehemmen kan följas upp 

på ett annat sätt än tidigare. Under 2018 har beslut om ett antal nybedömningar 

gjorts. Flera av dessa har resulterat i att befintliga familjehem inte levt upp till 

kraven och därmed inte godkänts. Detta har medfört att det generellt sett är en 

högre kvalitet hos de interna familjehemmen. Det finns nu en grundtrygghet 

inom enheten då kvaliteten i de familjehemmen som enheten anlitar har en 

godkänd nivå.  

 

 

En pedagog knuten till verksamheten ökar möjligheterna för 

placerade barn att lyckas i skolan.  

Barnombudsmannen visar på nationella brister gällande placerade barns 

skolgång och vikten av att arbeta utifrån barnkonventionens artikel att varje 

barn har rätt till utbildning.2 I oktober 2017 anställdes en pedagogisk 

samordnare med bakgrund som specialpedagog. Hon håller ihop arbetet kring 

barnens skolplaceringar och skolgången i stort. Hon ombesörjer flertalet av de 

delar i SAMS-modellen3 som socialsekreterarna ansvarar för, vilket innebär en 

omfattande avlastning för dem. Pedagogiska samordnaren är uppmärksam på 

om modellen inte följs och kan även påtala för skolans ansvariga om underlag 

inte inkommit, är bristfälliga eller om det blir dröjsmål gällande skolplacering 

etc. Pedagogiska samordnare har medverkat vid möten som objektiv part då det 

funnits meningsskiljaktigheter mellan skola och familjehem. 

Pedagogiska samordnaren följer upp alla interna familjehemsplacerade barns 

skolgång inför beslut i det sociala utskottet var sjätte månad. Eftersom 

uppföljningen av skolgången nu sker på ett strukturerat sätt tar skolfrågorna 

mer plats i övervägandena än tidigare.  

 

Inom ramen för aktiviteten att stödja familjehemmen så att de i sin tur ska 

stödja de familjehemsplacerade barnens skolgång kommer pedagogiska 

samordnaren att hålla i en familjehemskväll med skoltema under våren 2019.  

 

Pedagogiska samordnaren bekostas till och med årsskiftet 2019/2020 av statliga 

PRIO-medel. Det finns inte något beslut gällande fortsatt PRIO-medel att söka, 

varpå det krävs att medel avsätts för att den pedagogiska samordnaren ska 

kunna fortsätta sitt arbete.  

 

                                                      
2 Vem bryr sig – när samhället blir förälder, Barns röster om att växa upp i den sociala barnavården, 

Barnombudsmannen 2019, s. 50-55 
3 I juni 2018 publicerades SAMS-modellen som tagits fram gemensamt av Skolverket, Socialstyrelsen och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Den är framtagen för att underlätta samverkan mellan 

socialtjänst och skola för att barn och unga som behöver byta skola vid en placering får en obruten 

skolgång. Modellens syfte är också att bidra till en bättre skolförankring.  
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Utveckla samverkansavtal med regionen förstärker barns hälsa 

och underlättar för familjehemmen.  

Det har inte upprättats något nytt samverkansavtal på regional nivå. I 

nuvarande avtal ingår bestämmelser gällande hälso- och sjukvård för placerade 

barn, men rutiner för handhavande av bestämmelserna har inte upprättats. 

Däremot har frågan lyfts i Närvårdsamverkan och dialog har medfört fokus på 

hälso- och sjukvård för familjehemsplacerade barn. De riktlinjer för 

familjehemsplacerade barn och unga som gäller utgår från Västbus – samverkan 

för barn och ungas bästa.   

 

Nedan finns utredningens kostnadsberäkning för två år och utfallet per område 

2018.  

Beräkning 2016 
  

Utfall 2018 
 Område Kostnad 

 

Område Kostnad 

2 tjänster familjehemssekreterare 1 048 320,00 kr 
 

2 tjänster familjehemssekreterare 1 100 000,00 kr 

0,25 Metodhandledare 158 760,00 kr 
 

0,25 Metodhandledare 160 000,00 kr 

0,25 Assistent 108 360,00 kr 
 

0,25 Assistent 107 000,00 kr 

20 % kommunikatör 104 832,00 kr 
 

20 % kommunikatör from mars 108 000,00 kr 

Köpta experttjänster 300 000,00 kr 
 

Köpta experttjänster 0,00 kr 

Ökad kostnad konsulentstöd 
(kväll/helg) 

432 000,00 kr 
 

Ökad kostnad konsulentstöd 
(kväll/helg) from sept 

33 000,00 kr 

Ökad utbetalning av 
inkomstbortfall 

1 000 000,00 kr 
 

Ökad utbetalning av 
inkomstbortfall 

950 000,00 kr 

Två jourfamiljehem 947 641,00 kr 
 

Två jourfamiljehem 500 000,00 kr 

Ökade utbildningskostnader 200 000,00 kr 
 

Ökade utbildningskostnader 170 000,00 kr 

Summa 4 299 913,00 kr   Summa 3 128 000,00 kr 

 
  

 
  

 Pedagogisk samordnare 582 960,00 kr 
 

Pedagogisk samordnare 610 000,00 kr 

 

 

Sammanfattning 

De medel som avsatts för förstärkt familjehemsvård har möjliggjort uppstart av 

och förstärkning i flera aktiviteter. Arbetet fortskrider i en positiv riktning, som 

gett ekonomiska vinster, men framförallt vinster för de enskilda placerade 

barnen. Rekryteringen av interna jourhem har inneburit en besparing då akuta 

institutionsplaceringar inte längre behövs i tidigare omfattning. Finansiering av 

jourfamiljehemmen kan nu ske inom befintlig ram. Kommunikatören finns som 

stöd under 2019 och därefter kommer det att finnas material och 

implementerade arbetssätt kring kommunikation och marknadsföring. Detta 

medför att kommunikatörens specifika uppdrag kan upphöra, men att hen vid 

behov kan stötta enheten även fortsättningsvis. 

 

Fortsatt utveckling och satsning behöver ske inom områdena att rekrytera fler 

interna familjehem, ge råd och stöd, kompetenshöjning genom föreläsningar, 

event och möjlighet till mentorskap och gemensamma träffar för att bygga 

broar sinsemellan för de familjehemsplacerade barnen, men även för 
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familjehemmen. Fortsättningsvis anses beredskapstelefonen behövas i 

nuvarande omfattning, då tillgängligheten fyller en viktig funktion i stödet till 

familjehemmen. För att vara attraktiva som uppdragsgivare till familjehemmen 

och därmed även skapa intresse att ansöka krävs fortsatt arbete inom 

ovanstående aktiviteter, vilket framförallt fordrar resurser i form av personal.  

 

Generositeten kring inkomstbortfallet och den höjda ekonomiska ersättningen 

till familjehemmen är en del i att vara attraktiva för nya uppdragstagare och 

därmed en viktig del i rekryteringsarbetet. Dessa satsningar innebär även 

fortsättningsvis en kostnad utöver befintlig budget.  

 

Pedagogiska samordnarens insatser har inneburit ökat fokus på skolfrågorna. 

Stödet för familjehemsföräldrarna kring barnens skolgång har ökat samt att 

dialogen mellan skola och socialtjänst har blivit mer konstruktiv. Frågor som 

rör skolgången och uppföljningarna har strukturerats och blivit betydligt bättre. 

Pedagogiska samordnarens kompetens går inte att ersätta av befintliga eller fler 

barnsekreterare. Medel för pedagogisk samordnare är en förutsättning för att 

bibehålla kompetensen kring familjehemsplacerade barns skolgång.  

Beslutsunderlag 

1. Stärk familjehemmen! - tjänsteskrivelse, 2016-10-25 

2. Stärkt familjehemsvård – protokollsutdrag, 2017-05-23                                

Samverkan 

Ärendet har 2019-05-09 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering.  

 

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 

Förvaltningschef 

 



 
 
PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 
  2017-05-23 
 
  
 
§ 66    Dnr 2017/IFON0040 

Stärkt familjehemsvård  
Stadsdelsnämnd Väster översände den 25 oktober 2016 en utredning till kommunstyrelsen med 
ett förslag att den kommande Individ- och familjeomsorgsnämnden skulle få i uppdrag att 
genomföra en förstärkt familjehemsvård. Denna utredning har återsänts av kommunstyrelsen till 
Individ- och familjeomsorgsnämnden för fortsatt handläggning.  
 
Efter fortsatt beredning föreslås nämnden att genomföra den förstärka familjehemsvården utifrån 
de förslag som lämnades i utredning samt att använda fonderade medel för insatser för 
ensamkommande barn till att finansiera förstärkningen. 
 
Här anges de huvudsakliga delarna i den förstärkta familjehemsvården. 
 

• Förstärka Familjehemsenheten med två familjehems-sekreterartjänster.  
• Utöka socialassistentstödet med 25 % årsarbetare 
• Förstärka metodhandledarstödet med 25 % årsarbetare 
• Utveckla ett stöd för familjehem på kvällar och helger genom att familjehemssekreterarna 

har beredskap   
• Att förstärka familjehemssekreterarnas kompetens avseende handledning och stöd till 

familjehem 
• Att anställa en pedagog som utvecklar arbetet med att stödja placerade barns skolgång 

och samverkar med skolan ihop med IFO Barn och Unga.  
• Att starta upp en jourfamiljsverksamhet i Borås Stads regi.   
• Tillgång till expertkompetens för stöd till familjehemmen 
• Att initiera ett samverkansavtal med regionen för hälso- och tandläkarundersökningar 

 
 
Beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att införa en förstärkt familjehemsvård och att 
använda fonderade medel avsatta för mottagande av ensamkommande flyktingbarn för att finan-
siera förstärkningen under 2 år med totalt 4 300 tkr. 
 

Justeringsdag: måndagen den 29 maj under dagen, Österlånggatan 74, våning 2.Justeringen till-
kännagiven på kommunens anslagstavla den 2 juni 2017. 

 
Mats Tolfsson (S)                       Leif Häggblom (SD) 
Ordförande                  Justeringsperson 
 
 
Rätt utdraget intygas av     Nämndsekreterare Evelina Kongbäck
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Anette Moberg och Kåre Öhrstig 
Verksamhetsutvecklare  

 
Agneta Kettil 
Områdeschef 

  

Stärk familjehemmen! 

Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att: 
 

 Godkänna genomförd utredning, Stärk familjehemmen sk 
förstärkt familjehemsvård, och ställa sig bakom den. 

 Översända utredningen till Kommunstyrelsen för 
ställningstagande.  

 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 att ge SDN Väster i uppdrag att 
utreda hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till sig, förslagsvis genom 
att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med förslag på 
åtgärder. Utredningen ska belysa vilka faktorer som stödjer en framgångsrik 
familjehemsvård, en så kallad förstärkt familjehemsverksamhet. I denna 
utredning ingår också att utreda hur Borås Stad ska arbeta med att stödja 
placerade barn och ungdomars skolgång.  
 
Uppdraget är genomfört och utredningen förordar att den kommande 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, i budget 2017, får i uppdrag att 
införa en förstärkt familjehemsvård:    

 Förstärka Familjehemsenheten med två familjehems-
sekreterartjänster. Genom att öka bemanningen med två tjänster får 
familjehemssekreterarna färre familjehemsutredningar per 
handläggare och kan vara ett utökat stöd åt familjehemmen, sk 
konsulenter. Ytterligare förstärkning är 25 % metodhandledar- och 
25 % assistenttjänst som stöd åt familjehemssekreterarna 
/konsulenterna.   

 Att erbjuda utökat stöd för familjehemmen på kvällar och helger. 
 Att förstärka familjehemssekreterarnas kompetens i handledning 

och stöd för familjehemmen. 
 Anställa en pedagog som utvecklar arbetet med att stödja placerade 

barns skolgång och samverkar med skolan ihop med IFO Barn och 
Familj.  

 Tillgång till expertkompetens för stöd till familjehemmen.  
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 Att starta upp en jourfamiljsverksamhet i Borås Stads regi.   
 Att ha tillgång till en kommunikatör som arbetar med 

marknadsföringen för rekrytering av familjehem.  
 Initiera ett samverkansavtal med regionen för hälso- och 

tandläkarundersökningar.  
 
Utredningen visar att det behövs stöd i att täcka upp kostnader som 
uppkommer för en omställning av familjehemsvården. Kostnaden för stöd 
till omställningen beräknas uppgå till 2 302 272 kr år 2017 och från år 2018 
-2019 till 2 202 272 kr enligt 2016 års lönenivåer. Under fyra år 2017-2020 
kommer pedagogen att bekostas av PRIO-medel.  
 
Under 2019 föreslås en uppföljning av beviljade pengar för att utröna hur 
långt omställningen till den förstärkta familjehemsvården har kommit och 
för vidare beslut om ekonomiskt stöd. För mer detaljerad beskrivning se 
tabell 4.  
 
Vid ökade resurser visar utredningen att ett antal vinster kan göras: 

 Borås Stad kan bli en kommun som är attraktiv för familjehemmen 
och kan knyta fler familjehem till sig.   

 Säkra en bättre tillgång till familjehem vilket ökar möjligheterna till 
att göra bra matchningar.  

 Höja kvaliteten och kompetensen inom familjehemmen, vilket 
minskar risk för oplanerad avbruten placering/sammanbrott. 

 En pedagog knuten till verksamheten ökar möjligheterna för 
placerade barn att lyckas i skolan.  

 Utveckla samverkansavtal med regionen förstärker barns hälsa och 
underlättar för familjehemmen.  

Uppdrag och arbetsprocess 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 att ge SDN Väster i uppdrag att 
utreda hur Borås Stad kan knyta flera familjehem till sig, förslagsvis genom 
att studera hur konsulentföretagen arbetar, och komma med förslag på 
åtgärder. Utredningen ska belysa vilka faktorer som stödjer en framgångsrik 
familjehemsverksamhet. I samband med denna utredning ska också utredas 
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hur Borås Stad ska arbeta med att stödja placerade barn och ungdomars 
skolgång.  
 
Stadsdelsförvaltningen Väster (SDF Väster) kommungemensam Individ- 
och familjeomsorg (IFO) har genomfört utredningen. Utredningen har 
samarbetat med Familjehemsenheten, myndighet Barn och Familj samt IFO 
Asyl för att utreda hur man kan stärka familjehemmen och knyta fler 
familjehem till sig.  
 
Utredningen har enbart fokuserat på kostnader för en förstärkt 
familjehemsvård inom Barn och Familj. IFO Asyl har varit delaktig i att 
definiera vad en förstärkt familjehemsvård i Borås Stad skulle kunna 
innebära och vilka behov som föreligger. Utredningen vill betona att 
förslaget om en förstärkt familjehemsvård gäller samtliga 
familjehemsplacerade barn i Borås Stad. Kostnaderna för en förstärkt 
familjehemsvård för ensamkommande barn som placerats i familjehem 
kommer att bekostas av statsbidraget för ensamkommande barn. Det är inte 
heller möjligt att få fram samma statistiska underlag för de 
ensamkommande barnen som är familjehemsplacerade då antalet 
ensamkommande barn som Borås Stad tagit emot skiljer sig mellan åren. 
Det är också svårt att beräkna antal framtida familjehemsplaceringar för 
ensamkommande barn då beräkningarna påverkas av statliga beslut och 
globala händelser.  
 
Material som samlats in och analyserats i utredningen är omvärldsbevakning 
mot fem kommuner (Jönköping, Mölndal, Linköping, Huddinge och 
Varberg). Av dessa fem kommuner har Linköping en förstärkt 
familjehemsvård och Jönköping ett politiskt beslut på att införa en förstärkt 
familjehemsvård men ännu inte verkställt beslutet på grund av personalbrist. 
Elva privata konsulentstödda familjehemsföretag har studerats genom 
företagens hemsidor. Samtliga konsulentstödda familjehem som studerats 
har ramavtal med Borås Stad. Intervjuer har genomförts med enhetschef 
och metodhandledare på Familjehemsenheten samt intervjuer med 
enhetscheferna på stadsdelarna Väster, Öster och Norr för IFO Barn och 
Familj och Asyl. Ytterligare har statistik från Familjehemsvården 
sammanställts. Fakta och information från Socialstyrelsen är också en del i 
utredningen. 
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Bakgrund 

Socialstyrelsen menar att trots offentliga ambitioner att minska antalet 
placeringar har antalet ungdomar som placerats i familjehem och HVB ökat 
under de senaste decennierna (Socialstyrelsen 2012). Andelen barn och unga 
som får en heldygnsinsats har ökat från 9 barn per 1000 barn 2006 till 14 
barn per 1000 barn per 2013. Den vanligaste förekommande 
placeringsformen är familjehem (Socialstyrelsen 2016).  
 
Under samma tid har även de öppna och förebyggande insatserna ökat. Det 
finns inget tydligt samband mellan ökade satsningar på öppenvård och 
minskat antal placeringar. En annan tydlig trend är den privatisering som 
HVB-vården genomgått. Bland de nya former av vård som uppstått finns 
mellanformer av institutionsvård och familjehemsvård, sk konsulentstödda 
familjehem vilket också innebär att delar av familjehemsvården har 
professionaliserats. En anledning till professionaliseringen är att allt fler 
ungdomar med beteendeproblem och allt svårare problematik behandlas 
inom familjehemsvården.   
 
Forskning om familjehemsplacerade barn har visat att förklaringen till hur 
det gått för barnen i vuxenlivet är en fråga om en interaktion mellan individ, 
familj och omvärld. Det är därför viktigt att stärka utsatta barns individuella 
förmåga, bevaka att barnen har en familjetillhörighet som består i vuxen 
ålder och att barnen får tillgång till samhälleliga stödsystem. Forskning visar 
också att placerade barn har sämre skolresultat, lägre utbildningsnivå som 
vuxna, hög risk för framtida hälso- och sociala problem, i form av 
självmordsförsök, allvarlig psykisk ohälsa, narkotika- och alkoholmissbruk, 
allvarlig kriminalitet, tonårsföräldraskap och beroende av försörjningsstöd 
(Socialstyrelsen 2012).  
 
Det har visat sig att skolmisslyckanden har varit den mest bidragande 
orsaken till en ogynnsam utveckling för barnen. Flera studier har visat att 
många placerade barn går ut grundskolan utan fullständiga betyg och utan 
behörighet till gymnasiet. Detta gäller även de barn som varit placerade 
sedan tidig barndom. De placerade barnen vidareutbildar sig också i lägre 
utsträckning än andra trots att de har samma kognitiva förmåga och oavsett 
tidigare skolresultat (Socialstyrelsen 2016).  
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Socialstyrelsen (2016) menar att flera studier visar att placerade barn har 
sämre kroppslig och psykisk hälsa. Detta gäller såväl under placeringen som 
när de har blivit vuxna. Socialstyrelsen har gjort en registerstudie om 
placerade barns tandhälsa. Studien visar att personer som varit placerade i 
den sociala samhällsvården under uppväxten besökte tandhälsovården i 
lägre utsträckning än motsvarande åldersgrupp i den övriga befolkningen. 
Bland de som gjort tandvårdsbesök var tandhälsan i genomsnitt sämre än 
bland övriga, både för de barn som varit placerade under lång och kort 
tidsperiod.  
 
Den 1 januari 2013 förtydligades och utvidgades socialnämndes ansvar för 
placerade barns utbildning och hälsa genom ändring av bestämmelserna i 6 
kap. 7 § SoL. Socialnämnden ska inte bara som tidigare verka för att 
placerade barn får lämplig utbildning utan även att de får den hälso- och 
sjukvård som de behöver. Det ska, enligt Socialstyrelsens föreskrifter, 
framgå av genomförandeplanen vilka åtgärder som socialnämnden planerar 
inom dessa områden.  
 
Socialstyrelsen betonar att skolan ansvarar för utbildning till de placerade 
barnen och regionen (landstinget) ansvarar för hälso- och sjukvården. Det 
betyder i praktiken att socialtjänsten ska verka för att de placerade barnen 
får den utbildning och sjukvård de har behov av och rätt till. Inom 
utbildning kan det handla om att vara delaktiga i åtgärdsprogram och inom 
hälso- och sjukvård vara aktiva för att få till stånd undersökningar, insatser 
och behandlingar som den placerade har behov av. Socialtjänsten har också 
det övergripande ansvararet för att samverkan mellan olika aktörer fungerar 
och att upprätta samordnad individuell plan (SIP) (Socialstyrelsen 2012).  

Beskrivning av konsulentstödda familjehem och andra 
kommuners familjehemsverksamhet 

De privata konsulentstödda familjehemsföretagen har särskilda anställda 
konsulenter som stödjer och handleder familjehemmen i deras arbete med 
barnen och ungdomarna. Akutstöd finns oftast tillgängligt dygnet runt. 
Några formella krav på företagen och konsulenternas kompetens finns inte 
utan det är upp till kommunen, som huvudman för det placerade 
barnet/ungdomen att ställa önskade krav på konsulentverksamheten. Vid en 
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omvärldsbevakning av elva företag som erbjuder konsulentstödda 
familjehem framkom att det görs en skillnad på kraftigt förstärkta 
konsulentstödda familjehem (behandlingsfamiljer) och konsulentstödda 
familjehem. Ett exempel på kraftigt förstärkt familjehemsvård som 
studerades riktade in sig på en målgrupp på barn och unga med tidiga 
omsorgsbrister, stora känslomässiga behov och grava 
anknytningssvårigheter. Det studerade företaget har även hög personaltäthet 
(16 behandlingsassistenter och sju leg psykologer för 35 familjer). Samtlig 
personal har psykologisk och/eller terapeutisk utbildning. Det finns ett 
stödteam runt familjen som avlastar behandlingsfamiljen och tar ansvar för 
alla kontakter. Genomsnittlig behandlingstid är 24 månader.  

Bland sex1 av de konsulentstödda familjehemmen som studerades ansvarar 
en konsulent i genomsnitt för 6-10 familjer. Företagen erbjuder enskilt stöd, 
handledning (enskilt och i grupp), tydlig rollfördelning, avlastning och att 
det finns konsulenter tillgängliga dygnet runt för frågor och besök. Samtliga 
har anställda psykologer och det är vanligt att konsulenterna är erfarna 
socionomer med kompletterande utbildning i psykoterapi och kognitiv 
beteendeterapi. Tydligt är också att konsulenterna har mycket påbyggnads- 
och vidareutbildningar.  

Av de fem kommuner som omvärldsbevakades har en kommun förstärkt 
familjehemsvård (Linköping) och en ett politiskt beslut på att verkställa det 
(Jönköping). I Linköping finns två heltidsanställda konsulenter som finns 
tillgängliga dygnet runt på telefon till 120 aktiva familjehem2. Alla 
familjehem har tillgång till konsulenterna och stödet anpassas till varje familj 
utifrån socialsekreterarnas bedömningar. Konsulenterna ger även 
handledning. Vid kris och trauman så beviljas extern handledning.  
Konsulenterna i Linköping måste ha socionomexamen och ha jobbat minst 
fem år med barnutredningar. I Jönköping ska familjehemssekreterarna få 
färre ärenden och därmed hinna med att ge kvalificerat stöd till 
familjehemmen. Samtliga familjehem ska få tillgång till stöd dygnet runt. 
Kommunen planerar att anställa tre familjehemssekreterare till men har inte 
lyckats att rekrytera fler och därför inte kunnat verkställa den förstärkta 

                                                           
1 Saknas uppgifter för de övriga fyra. 
2 I augusti 2016. 
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familjehemsvården. I Jönköping planeras även att utbilda samtliga 
familjehemssekreterare i ICDP/Vägledande samspel och 
handledarutbildning (30 hp). De menar att det också kan finnas behov av att 
utveckla ett behandlingspaket vid behov. Övriga tre kommuner köper 
externa konsulentstödda familjehem.  
 
Samtliga fem kommuner uppger att de stödjer placerade barns skolgång 
genom att ha resurser i skolan såsom specialpedagog, resurser för personligt 
stöd, skolkonsulent, skolpedagog och tillämpning av SkolFam3. Tre av fem 
kommuner har individuella planer för barnens hälsa.  
 
Tre av fem kommuner har inga problem med att rekrytera familjehem då de 
redan har upparbetade familjehem och kontaktvägar. Några av 
kommunerna har tjänster som är avsatta till att rekrytera familjehem. Fyra 
av fem kommuner uppger att det är svårt med matchningen och att de inte 
har tillräckligt med familjer för att göra en optimal matchning. Särskilt svårt 
är det med matchning med barn som har särskilda behov. En kommun 
uppger att de har många sammanbrott. Exempel på hur kommunerna 
marknadsför sig för att få fler familjehem är; köper platser på kommunens 
pelare för samhällsinformation, reklamfilmer i butiker, reklam på radio, TV 
och bio, trycksaker som sprids, deltar i olika events, rekryteringsdagar, 
annonsering i lokalpressen, Facebook och tidningsintervjuer.  
 
Samtliga fem kommuner följer SKLs rekommendationer om ersättning till 
familjehemmen.  
 
Beskrivning av Familjehemsenheten i Borås Stad 
I augusti 2016 har Familjehemsenheten 12 tjänster som 
familjehemssekreterare, en assistent, en metodhandledare och 0,3 % 
enhetschef. Av dessa tjänster bekostas sex tjänster som 
familjehemssekreterare, 0,5 assistenttjänst och 0,5 metodledartjänst av 
statsbidraget för ensamkommande barn. Familjehemsenheten ansvarar 
förutom för familjehemmen även för kontaktperson och 
kontaktfamiljeverksamheten samt rekrytering och utbildning av Familjehem.  

                                                           
3 Är en samverkansmodell för att stärka skolresultat i grundskolan för barn i familjehem 
http://www.skolfam.se/arbetsmodellen/.  
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Idag finns ingen jourfamiljsverksamhet inom Borås Stad. Samtliga 
intervjuade både på Familjehemsenheten och myndighet Barn och Familj 
uttrycker ett behov av att Borås Stad har en egen jourfamiljsverksamhet. 
Idag är det ”vanliga familjehem” som agerar jourfamilj eller så köps 
platserna av externa konsulentstödda företag. Dock är det inte alltid de 
externa aktörerna har tillgängliga platser i jourfamiljhem. Det tar också 
mycket tid i anspråk för socialsekreterarna att leta efter tillgängliga 
jourfamiljsplatser. Att ha egna jourfamiljehem menar enhetscheferna för 
Barn och Familj har ett antal positiva mervärden såsom att barnen är kvar i 
sitt sammanhang såsom skolan, kompisar, släkt och sitt nätverk, då strävan 
är att jourhemmen ska vara belägna i Borås med omnejd.  
 
I juni 2016 hade Borås Stad 231 familjehem varav 159 av dessa är egna 
familjehem. Särskilt förordnad vårdnadshavare räknas inte in som 
familjehem då de kräver lite stöd men finns med i budget. Antal familjehem 
inom Barn och Familj är relativt konstant från år till år och var i juni 2016 
70 stycken. Inom IFO Asyl beror antalet familjehemsplacerade barn (95 st) 
på det stora antal ensamkommande barn som kom under hösten 2015. 
Flertalet av de placerade ensamkommande barnen kommer de närmaste 
åren fylla 18 år och kommer då troligtvis inte att vara aktuella för 
familjehemsplaceringar. Platserna för IFO Asyl bekostas av statsbidraget för 
ensamkommande barn.  
 
De interna familjehemmen inom Barn och Familj finns i huvudsak i Borås 
och Sjuhäradsregionen men även södra och mellersta Sverige.  

Tabell 1. Antal familjehem i juni 2016 

Form av familjehem Barn och Familj Asyl 
Familjehem 50 45 
Nätverksfamiljehem 20 40 
Konsulentstödda 
familjehem 

13 44 

Särskilt förordnad  
vårdnadshavare 

17 2 

Summa 100 131 
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Stöd till familjehemmen 
Samtliga intervjuade enhetschefer och metodhandledare inom 
Familjehemsenheten, myndighet Barn och Familj samt IFO Asyl uppger att 
det är stor efterfrågan och behov från familjehemmen av stöd dygnet runt. 
Många barn som placeras idag är krävande och har en svår problematik. 
Idag ringer familjehemmen Sociala jouren vid problem utanför kontorstid 
vilket inte är syftet med Sociala jouren som jobbar med akuta händelser. Det 
vanligaste problemet är ungdomar som avviker.   

Några enhetschefer inom myndighet Barn och Familj menar att det stora 
antal ensamkommande barn som kom under 2015 har medfört att stödet till 
familjehemmen från Familjehemsenheten har minskat på grund av ökad 
arbetsbelastning för Familjehemsenheten. De menar också att det 
tillsammans med byte av erfaren personal har lett till att familjehemmen 
vänt sig till barnsekreterarna vid problem istället. 

Samtliga intervjuade ser också behov av att familjehemssekreterarna ska ges 
förutsättningar att stödja familjehemmen i större utsträckning och kunna ge 
stöd, handledning samt kunna vara med på uppföljningar med 
socialsekreterarna och familjehemmen. Familjehemsenheten behöver 
stärkas upp med fler familjehemssekreterare. Det finns behov av en generell 
kunskapshöjning i att stödja familjehemmen med handledning men också 
att några av familjehemssekreterarna har specifik kompetens i tex 
neuropsykiatrisk problematik, psykisk ohälsa och samarbete med biologiska 
föräldrar.     

Idag köper Familjehemsenheten extern handledning till familjehemmen från 
Dialogcentrum. Inför hösten 2016 kommer cirka tio familjehem för 
ensamkommande barn och tio familjehem med placering från stadsdelarna 
ges grupphandledning via Dialogcentrum. Ytterligare fem familjer kommer 
att få enskilt stöd av Dialogcentrum. 

Det stöd som Familjehemsenheten erbjuder idag är Socialstyrelsens 
grundutbildning - ”Ett hem att växa i”. Utöver det så erbjuder 
Familjehemsenheten familjehemmen kompetenshöjning inom olika teman 
och olika aktiviteter. De vill kunna erbjuda familjehemmen fler träffar så att 
de kan utbyta erfarenheter och vara ett stöd för varandra. Vidare vill 
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Familjehemsenheten kunna erbjuda trivselaktiviteter såsom att hyra 
badhuset eller Borås djurpark.  

Rekrytering och matchning 
Samtliga intervjuade betonar vikten av att marknadsföra Borås Stads egen 
familjehemsverksamhet och att den också erbjuder så mycket stöd så att den 
kan konkurrera med de externa konsulentstödda familjehemmen.  

Tidigare fanns en medarbetare som lade 25 % av sin arbetstid till att 
rekrytera familjehem. I augusti 2016 finns ingen som har den 
arbetsuppgiften. Under hösten 2015 hade Familjehemsenheten tillgång till 
stadsdel Västers kommunikatör. Familjehemsenheten betonar vikten av att 
ha tillgång till professionellt marknadsföringsstöd vid rekrytering av 
familjehem. Under den perioden utarbetade kommunikatören i samarbete 
med Familjehemsenheten en marknadsföringskampanj. Denna kampanj, 
tror enhetschefen för Familjehemsenheten, är en av anledningarna 
tillsammans med att asylsituationen fick stor uppmärksamhet i media till att 
de lyckades rekrytera cirka 100 familjehem till ensamkommande barn under 
hösten 2015. På grund av flyktingsituationen lades all aktiv rekrytering ned 
från och med december 2015 och information finns sedan dess enbart på 
Borås Stads hemsida.  

Optimal matchning vid placeringar av barn och ungdomar uppnås inte idag 
då det finns för få familjehem vid varje behovstillfälle. Familjehemsenheten 
behöver ha en bank av familjer för att kunna göra en bra matchning. Detta 
är problematiskt då familjerna går till de externa konsulentstödda företagen 
om de inte får ett barn/ungdom placerat hos sig ganska så omgående.  

Skola och hälsa 
Idag följer Borås Stad Västbus riktlinjer för barn och unga samt 
familjehemsplacerade barn med sammansatt psykisk, psykiatrisk och social 
problematik. Riktlinjerna är en överenskommelse om samverkan mellan 
kommun och region som infördes 2005. 2012 infördes reviderade riktlinjer 
och vid samma tidpunkt utformades och antogs särskilda riktlinjer för 
familjehemsplacerade barn. Syftet med riktlinjerna är att förbättra 
livsvillkoren för familjehemsplacerade barn. Det sker främst inom tre 
områden i) tydliggöra ansvaret mellan placerande och mottagande kommun 
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och vilka insatser som ska ske genom socialtjänstlagen (SoL) och skollagen 
(SL), ii) tydliggörande av vilka skyldigheter hälso- och sjukvården har, iii) 
chefer, personal och familjer som möter familjehemsplacerade barn ska ha 
kunskap om de särskilda risker som dessa barn är utsatta för 
(http://epi.vgregion.se/sv/Vastbus/Undersida-1/Riktlinjer1).   

Enhetscheferna för Barn och Familj uppger att de upplever att Västbus 
mötena inte alltid fungerar tillfredsställande då inte samtliga kallade aktörer 
kommer till möten. Det förekommer också att olika aktörer inte tar sitt 
ansvar. Likaså upplevs svårigheter i kontakt och kommunikation med BUP 
och där önskas stöd i form av en psykolog som stöttar i kontakten. Likaså 
framkommer det i intervjuerna med enhetscheferna att det upplevs som att 
skolan inte har kapacitet att genomföra basutredningar4 i den mån som 
behövs. 

Samtliga intervjuade enhetschefer och metodhandledare uppger att det finns 
behov av en skolkonsulent som följer familjehemsplacerade barns skolgång. 
Socialsekreterarna har idag svårt att hinna med kontakterna med skolan då 
de har fullt upp med barnets flytt. Skolkonsulenten behöver vara en länk 
mellan skolan och familjehemmet, stödja barnen och deras skolgång och 
vara med på skolmöten och bevaka barnens intresse så barnen får de 
resurser de har rätt till.  

I intervjuerna framkommer att hälsoundersökningarna vid SoL-placeringar 
inte alltid fungerar tillfredsställande. Vid ansökan om vård med stöd av 
LVU är hälsoundersökningen ett krav. Barnsekreterarna har på grund av 
tidsbrist svårt att prioritera hälsoundersökningarna och på vissa 
vårdcentraler finns en låg kunskap om hälsoundersökningar för 
familjehemsplacerade barn. Likaså visar intervjuerna att uppföljning av 
placerade barns tandvård inte görs i den utsträckning som skulle vara 
önskvärt. Det framkom önskemål om att få tillgång till en vårdcentral som 
ansvarade för samtliga hälsoundersökningar för placerade barn liksom en 
gemensam folktandvårdsklinik.  

                                                           
4 Basutredningar behövs för att få remiss till BUP.  
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Ekonomi och ersättningar 
I Borås Stad följs SKL:s rekommendationer om ersättning till 
familjehemmen i form av arvode och omkostnadsersättning. I vissa 
situationer ersätts också inkomstbortfall och då vanligtvis inledningsvis i 
placeringen. I intervjuerna framkommer att man tror att om Borås Stad ska 
kunna konkurrera med de externa konsulentstödda familjehemmen så 
behöver arvodet höjas och att kommunen bör bli generösare med att täcka 
upp inkomstbortfall bland annat för att kunna ta emot barn med komplexa 
problem.  

Externa konsulentstödda familjehem 
De intervjuade ser en vinst med att stärka upp egna interna familjehem för 
att ha en bättre tillgång till familjehemmen. Det är inte alltid de 
konsulentstödda familjehemmen håller en bra och hög kvalitet. De ser dock 
att de kommer att behöva köpa konsulentstödda familjehem för 
svårplacerade barn med en komplex problematik.  

Förslag på förstärkt familjehemsvård i Borås Stad 
För att kunna möta efterfrågan av stöd från familjehemmen bör 
Familjehemsenheten ha en grundbemanning på åtta familjehemssekreterare, 
0,75 metodhandledare, 0,5 assistenttjänst och 0,3 chefstjänst. Detta är en 
beräkning som inte inkluderar statsbidraget för ensamkommande barn. Vid 
en förstärkning med två tjänster bedöms att varje familjehemssekreterare 
ska ha utrymme för kvalitativt stöd och handleda familjehemmen samt 
kunna ha jour var åttonde vecka. Varje familjehemssekreterare skulle då 
ansvara för stödet till cirka nio familjehem och ha en till tre pågående 
familjehemsutredningar. I arbetsuppgiftera ingår också att jobba med 
kontaktfamilj/person verksamheten samt rekrytering och utbildning av 
familjehem. Det skulle också finnas utrymme att ha en 
jourhemsverksamhet.  

För att kunna stödja familjehemmen behöver familjehemssekreterarna ha 
fortbildning och några ha specifik kompetens kring frågor som många 
familjehem har svårt att handskas med. Vid svårare problem i familjehem 
bör expertkompetens köpas in vid behov. 
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Stadsdelsnämnderna har i budget för 2016 fått i uppdrag att tillämpa 
SkolFam modellen. Borås Stad arbetar utifrån Västbus riktlinjer för 
familjehemsplacerade barn. Utredningen föreslår att utveckla en modell för 
stöd till placerade barns skolgång. Genom beviljade PRIO medel kommer 
Familjehemsvården att tillföras pedagogisk kompetens under fyra år. I 
samverkan med grundskolan i Borås Stad kommer IFO Barn och Familj att 
utveckla en modell som säkerställer placerade barns behov av studiestöd 
och kunskapsutveckling. Pedagogen är kopplad till Familjehemsenheten. 
Modellen kommer att utveckla följande områden: 
 

 Säkra samråd med avlämnande skola vid placering. 
 Säkra överlämning till mottagande skola. 
 Medverka i mottagande skolas framtagande av planer för studiestöd 

eller åtgärdsprogram. 
 Stödja familjehem så att de själva blir goda stödjare av barnens 

kunskapsutveckling.  
 Involvera barnens biologiska föräldrar i barnens 

kunskapsutveckling.  
 Införliva den pedagogiska kompetensen i familjehemsvårdens 

ordinarie verksamhet.  
 

Utredningen visar också att det finns behov av expertstöd till 
familjehemmen. Då utredningens förslag bygger på att fler barn och unga 
med en mer komplex problembild kan placeras i Borås Stads egna 
familjehem behöver stödet till familjehemmen stärkas i form av 
expertkompetens.   
 
Det finns också behov av att underlätta hälso- och 
tandvårdsundersökningar för placerade barn i Borås Stad. En 
överenskommelse mellan kommun och hälso-och sjukvården skulle med all 
sannolikhet öka antalet hälsoundersökningar, tandläkarundersökningar, 
stärka barnens hälsosituation och förmodligen även gynna deras utveckling 
inom andra livsområden. 
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Ledningsgruppen för Närvårdssamverkan i Borås bör föreslå styrgruppen 
för Närvårdsamverkan i Södra Älvsborg att skriva fram en 
överenskommelse om hälsoundersökning för barn som placeras jml SoL 
och LVU. Överenskommelsen bör innehålla en rutin för hur 
hälsoundersökningar ska gå till, rutiner för framtagning av underlag till 
läkaren, rutiner för remisser, rutiner för uppföljningar och vem inom hälso-
och sjukvården som ska utföra undersökningarna.   

Beräknade kostnader för en förstärkt familjehemsvård 
Utredningen visar att det initialt behövs ekonomisk förstärkning för att 
kunna ställa om till en förstärkt familjehemsvård. Det beräknas ta upp till 
fem år att kunna ställa om familjehemsvården och kunna spara in delar av 
kostnaderna för de externa konsulentstödda familjehemmen.  
 
Utökade antal tjänster 
Under 2016 har Familjehemsenheten en personalbudget på 3 836 000 kr. 
För att kunna förstärka stödet till familjehemmen, inrätta en 
jourfamiljsverksamhet och på sikt locka till sig fler familjehem behövs 
initialt en förstärkning med två heltidstjänster som familjehemssekreterare, 
25 % extra metodhandledning, 25 % assistenttjänst, tillgång till en 
kommunikatör på 20 %, och efter fyra år (när PRIO medlen förbrukats) en 
pedagog. Enligt 2016 års lönenivå beräknas de ökade lönekostnaderna bli 
1 359 242 kr (inkl pedagog 1 942 202 kr). 

Tabell 2: Lönekostnader enligt 2016 års nivå 

Tjänster Nuvarande 
Familjehemsvård 
Antal tjänster/ 
årskostnad 

Förstärkt 
familjehemsvård 
Antal tjänster/ 
årskostnad 

Familjehemssekreterare 6,0 / 3 144 960 8,0 /4 193 280 
Metodhandledare 0,5 /317 520 0,75 / 476 280 
Enhetschef 0,3 /204 120 0,3 / 204 120 
Assistent 0,25/108 360 0,5 /216 720 
Kommunikatör 0 0,20 /104 842 
Pedagog 0 År 2021 1,0 /582 960  
Summa:  3 774 960 5 195 242 (5 778 202) 
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I utredningen framkommer att det finns behov av stöd till familjehemmen 
dygnet runt. I utredningen har två förslag tagits fram på kostnaderna för 
utökat stöd till familjehemmen.    
 
Förslag 1 – Konsulentstöd dygnet runt 
Familjehemssekreterarna turas om att ha beredskap dygnet runt. Detta 
beräknas till en årskostnad på ca 1 330 460 kr.  
 
Förslag 2 – Begränsat konsulentstöd 
Familjehemssekreterarna turas om att ha beredskap alla veckans dagar under 
vissa givna tider. Övriga tider hänvisas familjehemmen till Sociala jouren för 
akuta ärenden.  
 
Mån-tors kl 17-22 
Fre kl 17-22 
Lör-sön kl 10-18 
 
Detta beräknas till en årskostnad på ca 432 000 kr.  
 
Inkomstbortfall 
Ytterligare ett område där kommunala familjehem konkurrerar med de 
konsulentstödda familjehemmen är arvodering och ersättning av 
inkomstbortfall. Utredningen föreslår att Borås Stad ska bli generösare med 
att bevilja ersättningar av inkomstbortfall och att detta sker något successivt 
allt utifrån att pengar sparas genom att Borås Stad rekryterar fler 
familjehem. Under 2015 betalade Borås Stad ut cirka 4 miljoner i 
inkomstbortfall till familjehem. Utredningen förslår att höja taket för 
inkomstbortfall med 1 miljon kronor till 5 miljoner kronor.  
  
Förstärkt utbildning till konsulenterna 
Då familjehemssekreterarna ska utöka sitt stöd till familjehemmen krävs 
initialt extra utbildningsinsatser. Både en kompetensförstärkning i hela 
gruppen men även där några blir mer specialiserade kring viss problematik 
såsom tex neuropsykiatriska diagnoser. 2016 har Familjehemsenheten en 
budget för kompetensutveckling på 150 000 kr. Utredningen beräknar att 
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det initialt bör ligga på en kostnad på 300 000 kr under 2017 för att sedan 
minska till 200 000 kr följande år.   

Beräknade besparingar konsulentstödda familjehem 
kostnader och jourplaceringar 
Under 2015 hade Borås Stad 32 barn placerade i externa konsulentstödda 
familjehem till en kostnad på 12 768 274 kr. Enhetscheferna för IFO Barn 
och Familj bedömer att av de 32 externa familjehemsplaceringarna skulle 24 
kunna vara interna familjehemsplaceringar om det funnits lämpliga 
familjehem att matcha barnen mot. I snitt kostar en intern 
familjehemsplacering 200 000 kr per barn vilket blir en summa på 4 800 000 
kr. Utredningen visar att det går att omfördela cirka 4 700 000 kr.  
 
Under 2015 jourhemsplacerades totalt 12 barn i Borås Stad till en kostnad 
av 1 103 606 kr. Utredningen föreslår att Borås Stad rekryterar två 
jourfamiljer. Dessa jourfamiljer ska ha en heltidslön under sin kontrakterade 
tid som motsvarar lönen för en undersköterska i kommunen. Enligt SKL:s 
riktlinjer ligger en undersköterskas medianlön (2016 års nivåer) på 23 900 
kr. Två heltidslöner under ett år blir en summa på 797 017 kr. Omkostnader 
betalas ut enligt SKLs riktlinjer och beräknas bli ca 150 624 kr.  
 
Beräkningen visar att det inte kommer att bli en besparing att driva egna 
jourhem men mervärdena är många med att ha det i egen regi då 
socialsekreterarna inte behöver lägga tid på att hitta jourhem, barnens 
geografiska närhet till släkt, vänner och skola säkerställs och att det blir 
lättare att säkerställa kvaliteten.  
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Tabell 3: Utfall 2015 Externa Familjehem och jourplaceringar 
Stadsdel  Kostnad 

externa 
familjehem 

Unika 
barn i 
externa 
familje-
hem  

Kostnad 
jour-
placering 

Unika 
jour-
placerade 
barn 

Beräknade 
belopp för 
omfördelning av 
kostnader 

Norr 1 538 344 2 393 734  4 800 000  
(4 jourplaceringar 
och 1 externt 
familjehem) 

Väster  5 058 930 15 270 302  6  4 958 000  
(6 jourplaceringar 
och 12 externa 
familjehem) 

Öster 6 171 000  15 439 570  2  4 839 570 
(2 jourplaceringar 
och 11 externa 
familjehem) 

Summa 12 768 274 32 1 103 606 12 10 597 570 

Sammanfattning kostnader förstärkt familjehemsvård  
I nedan tabell ges två kostnadsförslag på en förstärkt familjehemsvård. 
Förslag nr 1 är beräknad på ett mer förhållandevis begränsat konsulentstöd 
till familjerna. Stödet finns att tillgå på kvällar fram till kl 22 och på dagtid 
på helgerna. Övrig tid hänvisas familjehemmen till att kontakta Sociala 
jouren som handhar akuta ärenden. Förslag nr 2 är ett kostnadsförslag där 
familjehemmen har tillgång till konsulentstöd dygnet runt. Under år 1 
beräknas en ökad kostnad för utbildning till 150 000 kr och de 
nästkommande åren en ökning med 50 000 kr per år.  
 
Utredningen förespråkar inledningsvis kostnadsförslag 1 där familjehemmen 
får konsulentstöd på kvällstid på veckodagarna och dagtid på helgerna och 
tillgång till akut hjälp på nätter genom Sociala jouren.   
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Tabell 4: Två kostnadsförslag på förstärkt familjehemsvård 

Område Förslag 1 Förslag 2 Beräknade 
besparingar 

2 tjänster 
familjehemssekreterare 

1 048 320 1 048 320  

0,25 Metodhandledare 158 760 158 760  
0,25 Assistent 108 360 108 360  
20 % kommunikatör 104 832 104 832  
Köpta experttjänster 300 000 300 000  
Ökad kostnad 
konsulentstöd 

432 000 1 330 460  

Ökad utbetalning av 
inkomstbortfall 

1 000 000 1 000 000  

Två jourfamiljehem 947 641 947 641  
Ökade 
utbildningskostnader 

150 000 (år 1 
sedan 50 000) 

150 000 (år 1 
sedan 50 000) 

 

Pedagog 2021 (582 960) (582 960)  
Kostnad jour- 
placering 

  1 103 606 

Köp av externa 
konsulentstödda 
familjehem 

  4 700 000 

Summa 4 249 913  5 148 373 5 803 606 
 
Utredningens förslag är att starta med kostnadsförslag nr 1 för att se vilka 
effekter investeringen får. Att förstärka familjehemsvården är en investering 
som kostar initialt men tabell fyra visar att det finns möjlighet att omfördela 
kostnaderna på sikt.  
 
Av ovan utgifter för en förstärkt familjehemsvård behövs stöd i att täcka 
upp kostnader för en omställning av familjehemsvården. Idag finns inte 
ekonomi för att anställa två familjehemssekreterare, 0,25 % 
metodhandeldare, 0,25 % assistenttjänst, ökad kostnad för konsulenttid 
utanför kontorstid, ökade utbildningskostnader samt kostnader för 20 % 
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kommunikatör och expertkompetens. Ökade kostnader för inkomstbortfall 
kommer att ske successivt med de besparingar som görs av att ha 
familjehem i egen regi.  
 
Utredningen beräknar att en förstärkt familjehemsvård har 
utvecklingskostnader initialt år 2017 på 2 302 272 kr och år 2018-2019 på 
2 202 272 kr enligt 2016 års lönenivåer. Under fyra år 2017-2020 kommer 
pedagogen att bekostas av PRIO-medel. Under 2019 föreslås en uppföljning 
av beviljade pengar göras för att utröna hur långt omställningen till den 
förstärkta familjehemsvården har kommit och för vidare beslut om 
ekonomiskt stöd.   
 
Referenser 
Barn och Unga i familjehem och HVB, Handbok om socialnämndens 
ansvar och uppgifter. (Socialstyrelsen 2013) 
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Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 1 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

 Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap. 

1 § SoL t.o.m. den 2019-03-31.           

Ärendet i sin helhet  

Antalet ej verkställda beslut har minskat det senaste kvartalet. Föregående 
kvartal rapporterades nio stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras 
sju ej verkställda beslut.  
 
Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det 
att fem beslut är på väg att verkställas.  
 
När det gäller ej verkställda beslut kan också nämnas att detta särskilt 
uppmärksammas under 2019 som en aktivitet i förvaltningens egenkontrollplan. 
Detta innebär att ej verkställda beslut sammanställs månadsvis för att tydligare 
kunna se trender och ha som underlag i diskussioner med enheterna.               

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport Kvartal 1 2019                                

Samverkan 

Ärendet har 2019-05-09 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen. SRE.diarium@boras.se  

2. Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

mailto:SRE.diarium@boras.se
mailto:KS.diarium@boras.se
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt  
4 kap.1 § SoL t.o.m. 31 mars 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 mars 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

IFO Barn och unga           x Kontaktperson 
 

341 K 

IFO Barn och unga   x Kontaktfamilj 
 

199 M 

  x Kontaktfamilj 116 M 

  x Kontaktfamilj 116 M 

  x Kontaktfamilj 200 K 

  x Öppenvård 116 M 

  x Öppenvård 116 M 

 
 

Analys 
 
Antalet ej verkställda beslut har minskat det senaste kvartalet. Föregående kvartal 
rapporterades nio stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras sju ej 
verkställda beslut.  
 
Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det att fem 
beslut är på väg att verkställas.   
 
Gällande beslutet avseende kontaktperson fanns det en tilltänkt kontaktperson som 
familjen själva föreslagit. Den aktuella personen visade sig dock inte intresserad av att 
utredas som kontaktperson. Familjehemsenheten har nu utrett en annan person som 
kan vara lämplig för uppdraget.  
 
I tre av de gynnande besluten avseende kontaktfamilj finns nu lämpliga 
kontaktfamiljer och insatserna kommer att verkställas inom kort.  
 
När det gäller ett gynnande beslut avseende bifall kontaktfamilj har det, sedan beslutet 
fattades, två matchningar gjorts. Det första hann aldrig verkställas då uppdraget 
avslutades på initiativ av barnets familjehem i samband med uppstart. 
Gällande den andra matchningen ändrade sig uppdragstagaren i sista stund, varför 
insatsen aldrig kom igång. Familjehemsenheten letar efter ny uppdragstagarare.   



2(2) 

 
Gällande de två gynnande beslutet om öppenvårdsinsats avseende ett syskonpar fanns 
en inplanerad tid för uppstart i början av februari 2019. På grund av sjukdom hos 
familjen kunde insatsen inte verkställas och det finns istället en planerad uppstart den 
2 april 2019. 
 
När det gäller ej verkställda beslut kan också nämnas att detta särskilt 
uppmärksammas under 2019 som en aktivitet i förvaltningens egenkontrollplan. 
Detta innebär att ej verkställda beslut sammanställs månadsvis för att tydligare kunna 
se trender och ha som underlag i diskussioner med enheterna. 
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Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata 

utförare inom förskola, skola, vård och omsorg 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående svar 
till Stadsrevisionen med anledning av revisionsrapporten rörande styrning och 
uppföljning av privata utförare.        

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning vars syfte är att med 
utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma om berörda 
nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning av privata 
utförare.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden använder sig av privata utförare via LOU 
inom öppenvård, familjehemsvård och Hem för vård och boende(HVB). Även 
ett boende för personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk är 

upphandlat via LOU. Uppföljning och kontroll av privata utförare ska göras på 
ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen ska syfta till att säkra 
leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra 
allmänhetens insyn.  
 
Stadsrevisionens bedömning är att Individ- och familjeomsorgsnämndens 
styrning och uppföljning av privata utförare inte är ändamålsenlig. Revisionen 
bedömer dock att det finns en ändamålsenlig styrning och uppföljning för 
boendet på entreprenad via LOU. Stadsrevisionen framför att nämnden 
behöver säkerställa att en plan för uppföljning av privata utförare tas fram samt 
rapporteras till nämnden minst en gång per år. 
 
Upphandling av ramavtal gällande HVB och familjehem sker tillsammans med 
flera kommuner i Boråsregionen eller i vissa fall genom SKL Kommentus 
1såsom fallet är med HVB för Barn och unga. I samtliga former av vård 
upphandlas ett stort antal familjehemsföretag och HVB-företag. Endast ett 
antal av dessa företag eller HVB används någon gång under avtalsperioden.  
SKL Kommentus upphandling av HVB Barn och unga omfattar flera hundra 
utförare. Skälet till att ett stort antal utförare upphandlas är att detta behövs för 
att hitta rätt matchning för enskilda barn, ungdomar och vuxna med 
sinsemellan mycket skiftande problematik. Många gånger har HVB-hemmen 
och de konsulentstödda familjehemsföretagen även fullbelagt eller sagt sig inte 

                                                      
1 SKL Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt en majoritet av 
Sveriges kommuner. Uppdraget är att erbjuda strategiskt stöd inom inköp och HR. 
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kunna ta emot en vårdbehövande med just denna form av problematik. Vissa 
HVB-hem har använts endast vid något enstaka tillfälle och likadant med 
konsulentstödda familjehemsföretag. Eftersom antalet HVB-hem är stort och 
resurserna begränsade är det svårt att följa upp ramavtalen. Borås stad delar 
denna svårighet med övriga Sverige där det pågår en stor diskussion kring hur 
meningsfull ramavtalsuppföljning inom Individ- och familjeomsorg ska 
bedrivas. 2 
 
Den uppföljning som sker är ärendeuppföljning på individnivå. När det gäller 
konsulentstödda familjehemsföretag så är vårdens utformning, innehåll och 
resultat även beroende av det enskilda familjehemmet och inte enbart hur väl 
det konsulentstödda familjehemsföretaget lever upp till de krav som ställt i 
upphandlingen. Uppföljning av varje enskild individ är däremot avgöranden för 
att se hur väl vården genomförs och även hur företaget lever upp till utlovad 
kvalitet. För alla placeringar upprättas genomförandeplaner och 
placeringsbeslut fattas. Insatserna följs upp på individnivå regelbundet och 
minst var sjätte månad görs en mer omfattande dokumenterad uppföljning som 
även lämnas till nämndens sociala utskott. 
 
Under slutet av 2017 inledde SKL Kommentus sin upphandling av HVB barn 
och unga som slutfördes helt nyligen. Under 2018 inleddes upphandling av 
HVB Vuxna och Familjehemsvård för barn och Vuxna. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har därför avvaktat när det gäller att ta fram en 
uppföljningsplan av dessa ramavtal.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden bekräftar Stadsrevisionens bedömning att 
det behövs en mer ändamålsenlig uppföljning av upphandlade privata utförare. 
Individuppföljning är inte tillräcklig utan det behövs en uppföljning av 
ramavtalen. Det finns dock en stor komplexitet när det gäller den vård som 
bedrivs för de behov och målgrupper som nämnden har ansvar för vilket gör 
att det finns skäl att noga se över hur denna uppföljning ska utföras för att bli 
meningsfull och ändamålsenlig. 
 
Nämnden avser att ta fram en plan för ramavtalsuppföljning och även till viss 
del mer omfattande kvalitetsuppföljning. Avsikten är att selektivt inrikta 
uppföljningen på de HVB-hem och konsulentstödda familjehemsföretag som 
används mest frekvent samt även samverka med övriga kommuner i 
Boråsregionen kring vissa delar av Ramavtalsuppföljningen. 
 
Under 2018 upphandlades ett IT-system för att tydligare kunna följa 
förfrågningar och avrop av vård. Systemet levereras av företaget Placeringsinfo 
och syftet är även att detta ska ge ett underlag för att tydligare följa behov och 
göra uppföljning.               

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, 
skola, vård och omsorg                                   

                                                      
2 Upphandling och upphandling av HVB-för barn och unga, SKL 2010;   

Hittar vi hem? En kartläggning och analys av den sociala dygnsvården för barn och unga , 
Vårdanalys rapport 2016:5 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

Samverkan 

Ärendet har 2019-05-09 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

1. Revisionskontoret Revisionskontoret@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 

Förvaltningschef 

 

mailto:Revisionskontoret@boras.se


20
19

Stadsrevisionen• Borås

Rapportsammandrag

2019-02-18

Styrning och 
uppföljning  

av privata utförare inom  
förskola, skola, vård och omsorg



2

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata 
utförare inom förskola, skola och vård och omsorg i Borås 
Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i 
lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma om berörda 
nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och 
uppföljning av privata utförare.

Styrning och uppföljning av verksamhet som 
utförs via LOV och LOU
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i 
många olika former. Kommuner får med vissa undantag lämna 
över verksamhet till privata utförare enligt kommunallagen. 
Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna 
för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet 
som bedrivs i egen regi. Det framgår i kommunallagen att 
nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande 
sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet 
har lämnats över till någon annan.

Stadsrevisionen kan konstatera att kommunallagen har omfattande 
krav på styrning, kontroll och uppföljning av verksamhet 
som nämnderna lämnat över till någon annan utförare. 
Granskade nämnder har omfattande verksamhetsområden som 
utförs via privata utförare genom avtal i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem 
(LOV). Granskningen visar att upprättade avtal i huvudsak 
möjliggör insyn, kontroll och uppföljning av avtalade 
leverantörer. Avtalen omfattar vanligen hur insyn, 
uppföljning och kontroll ska bedrivas under avtalstiden 
med utgångspunkt i de kvalitets- och verksamhetskrav som 
formulerats.

Stadsrevisionen bedömer med utgångspunkt i upprättade avtal att 
granskade nämnder till största delen möjliggjort en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare. Upprättade avtal 
styr i huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse 
och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning. Stadsrevisionen 
rekommenderar att vitesklausuler införs i samtliga nya avtal.

Uppföljningen av privata utförare i enlighet med LOV och 
LOU bedöms per nämnd enligt nedanstående. Redogörelsen för 
varje nämnd inleds med en samlad bedömning för nämndens 
uppföljning varefter Stadsrevisionen redogör för bedömda 
avvikelser och rekommendationer.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning 
och uppföljning av de privata utförarna för hemtjänst som avtalats 
via LOV till största delen är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen 
bör se över avtalslängden och uppföljningen av avtalen med de 
privata utförarna av daglig verksamhet enligt LSS som avtalats 
via LOV. Stadsrevisionen bedömer även att Kommunstyrelsen 
bör säkerställa att en samlad uppföljningsrapport av privata 
utförare redovisas för Kommunstyrelsen avseende respektive 

LOV-område. Rapporten bör även skickas till Vård- och 
äldrenämnden respektive Sociala omsorgsnämnden för att 
säkerställa insyn inom de verksamhetsområden som nämnderna 
ansvarar för. Rapporten bör även diarieföras för att säkerställa 
allmänhetens insyn i uppföljningen. Kommunstyrelsen behöver 
se över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare för 
Kommunstyrelsen är i enlighet med beslutad delegationsordning.

Stadsrevisionen bedömer vidare att Sociala omsorgsnämnden 
har en i huvudsak ändamålsenlig styrning och uppföljning av de 
privata utförarna av de LSS boenden som drivs på entreprenad via 
LOU. Nämnden bör se över avtalet med föräldrakooperativet och 
säkerställa att insyn, kontroll och uppföljning liksom avtalsvillkor 
i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom området. 

Vård- och äldrenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning 
en i huvudsak ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata 
utförare av de två äldreboendena som drivs via entreprenad 
via LOU. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av 
genomförd kontroll och uppföljning av de privata utförarna 
rapporteras till nämnden. Rapporten bör diarieföras för att 
möjliggöra allmänhetens insyn. 

Stadsrevisionens bedömning är att Individ- och familjeomsorgs-
nämndens styrning och uppföljning av privata utförare inte är 
ändamålsenlig. Nämnden bedöms dock ha en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning för boendet på entreprenad via LOU. I 
övrigt har nämnden inte följt upp något av de sammanlagt 38 avtal 
som har upphandlats genom LOU avseende; familjehemsvård för 
barn och unga, familjehemsvård för vuxna, öppenvård för barn 
och unga, öppenvård för vuxna och HVB för vuxna under 2017 
eller 2018. Nämnden har inte heller genomfört någon uppföljning 
av de HVB för barn och unga som upphandlats via ramavtal 
genom SKL-Kommentus 2017 eller 2018. Den uppföljning 
som sker inom området är ärendeuppföljning på individnivå. 
Förhållandena medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden 
inte säkerställt att verksamhet som upphandlats av privata 
utförare via LOU bedrivits med en tillräcklig intern kontroll 
och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för uppföljning av 
privata utförare tas fram, genomförs och dokumenteras. En del 
av genomförandet bör vara en systematisk genomgång av giltiga 
tillstånd och tillsynsresultat från IVO. En sammanfattning av 
uppföljningen bör rapporteras till nämnden minst en gång/år 
och diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt 
Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av vuxenutbildning som är upphandlad 
genom LOU. Nämnden bör säkerställa att vuxenutbildningen 
följer upp avtalen med samtliga privata utförare på ett systematiskt 
och likartat sätt. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning 
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av uppföljningen av de privata utförarna rapporteras till nämnden 
och att rapporten diarieförs så att allmänheten kan ta del av 
uppföljningen för vuxenutbildningen. Nämnden bör även se 
över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare 
för nämnden är i enlighet med beslutad delegationsordning.

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg
En kommun ansvarar för att utbildning i förskola kommer till 
stånd för alla barn i kommunen. Kommunen får fullgöra sin 
skyldighet genom att erbjuda motsvarade utbildning i fristående 
förskola. Det är kommunen som godkänner en enskild huvudman 
som ansöker om att bedriva förskola eller fritidshem

Enligt Skollagen har kommunen tillsyn över förskola vars 
huvudman kommunen har godkänt och tillsyn över pedagogisk 
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till 
bidrag. Tillsynen ska ge underlag för att ta ställning till i vilken 
mån verksamheterna följer de nationella målen. Kommunen bör 
i egenskap av tillsynsmyndighet; utöva sin tillsyn regelbundet, 
ha fungerande rutiner för hur tillsynen utförs, utformas och 
följs upp och ha fungerande rutiner för hur råd och vägledning 
ges inom ramen för tillsynen 

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden har en 
ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg. Nämnden bör fastställa de riktlinjer/rutiner för tillsyn 
av fristående förskolor och pedagogisk omsorg som tagits fram 
av förvaltningen. 

Insyn i fristående skolor
Skolinspektionen godkänner enskild som huvudman för 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. Den kommun där den fristående skolan är 
belägen har rätt till insyn i verksamheten så att kommunen 
kan fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose 
allmänhetens behov av insyn. Med insyn i verksamheten avses 
att kommunen fortlöpande ska hålla sig informerad om hur 
verksamheten vid den fristående skolan utvecklas.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt 
Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
insyn i de fristående gymnasieskolorna. Nämnden bör säkerställa 
att genomförd insyn i fristående skolor redovisas till nämnden 
och diarieförs för att möjliggöra allmänhetens insyn.

Stadsrevisionen bedömer vidare att Grundskolenämnden inte 
har en ändamålsenlig insyn i fristående skolor. Nämnden har inte 
genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll på de fristående 
skolorna under 2017 eller 2018. Grundskoleförvaltningen har 
däremot informationsmöten med fristående grundskolor två 
gånger årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden 
inte fullt ut hållit sig informerad om hur verksamheter vid 
fristående skolor utvecklats.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för insynsåtgärder 
tas fram, genomförs och dokumenteras. Genomförd insyn 
i fristående skolor bör redovisas till nämnden och 
diarieförs för att möjliggöra allmänhetens insyn.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att granskade 
nämnder till största delen har möjliggjort en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare genom LOV och 
LOU. Upprättade avtal styr i huvudsak mot efterfrågad 
kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll 
och uppföljning. 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens, 
Sociala omsorgsnämndens, Vård- och äldrenämndens samt 
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens styrning och 
uppföljning av privata utförare via LOV och LOU till 
största delen är ändamålsenlig. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av merparten av de privata 
utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. 
Förhållandena medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden 
inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till privata 
utförare har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Förskolenämnden bedöms ha en ändamålsenlig tillsyn av 
fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt 
Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
insyn i de fristående gymnasieskolorna. 

Grundskolenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning 
inte en ändamålsenlig insyn i fristående skolor. Nämnden har 
inte genomfört någon insyn i de fristående skolorna under 2017 
eller 2018. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte 
hållit sig informerad om hur verksamheter vid fristående skolor 
utvecklats och möjliggjort allmänhetens insyn i de privata 
grundskolorna.

I granskningen konstateras ett f lertal olika avvikelser. 
Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder bör genomföra 
åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. Verktygen 
för uppföljning och kontroll av privata utförare som är framtagna 
av SKL kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel 
användas av flertalet granskade nämnder.



Stadsrevisionen
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 54    e-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se/stadsrevisionen
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1 Projektbeskrivning

1.1 Bakgrund 

För att överlämna verksamhet till extern utförare förutsätts att kommunen har säkerställt möjligheter 
att kontrollera och följa upp verksamheten. Enligt 10 kap 7-9 §§ kommunallagen ska kommunen 
tillförsäkra sig att de kan kontrollera och följa upp verksamheter innan en kommunal angelägenhet 
lämnas ut till annan. Vidare ska kommunen tillförsäkra sig tillgång till information som gör det 
möjligt för allmänheten att få insyn i hur verksamheten utförs. 

För verksamheter som lagts ut på entreprenad genom Lagen om offentlig upphandling (LOU) samt 
enligt Lagen om valfrihet (LOV) ska kommunen reglera möjligheter och insyn i avtal. Staten har 
gett kommunerna uppgiften att godkänna fristående förskolor samt utöva tillsyn över verksamheten. 
Skolinspektionen ger tillstånd att bedriva verksamhet för fristående grundskolor och gymnasieskolor. 
Skolinspektionen utövar tillsyn medan kommunerna har rätt till insyn i verksamheten när det gäller 
fristående skolor.

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala styrdokument, bedöma 
om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning av privata 
utförare.

Revisionsfrågor

• Finns tillfredsställande styrdokument och skrivna avtal med utförarna för hur insyn ska
garanteras?

• Bedrivs ett strukturerat arbete för att säkerställa en god kontroll av privata utförare och
som är i enlighet med lagkrav inom området?

• Hur fungerar samarbetet mellan berörda nämnder och de privata utförare som utför
verksamhet?

• Sker en systematisk uppföljning och utvärdering av privata utförare inom berörda nämnder? 
Hur används resultat från dessa?

1.3 Avgränsningar
Granskningen omfattar Borås Stads verksamhet inom vård och omsorg som är utlagd på privata 
utförare via LOU och LOV. Granskningen omfattar även insyn och tillsyn av fristående förskola, 
skola och gymnasieskola. 

1.4 Revisionskriterier
Revisionskriterier är kommunallagen (KL) socialtjänstlagen (SoL), lagen om offentlig upphandling 
(LOU), lagen om valfrihet (LOV) och skollagen (SkolL) samt annan tillämplig lagstiftning, allmänna 
råd och föreskrifter. Utöver det utgör interna styrdokument, regelverk och beslut revisionskriterier 
liksom riktlinjer och rekommendationer från statliga verk/styrelser. 

1.5 Ansvarig nämnd/styrelse
Ansvariga nämnder är Individ- och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden, Vård- och äldrenämnden, och Sociala omsorgsnämnden 
och Kommunstyrelsen.
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1.6 Granskningsansvariga
Granskningsledare för projektet är Anna Duong vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare är 
Andreas Ekelund vid Revisionskontoret.

1.7 Metoder 
Metoderna för granskningen är dokumentstudier av styrdokument, kontroll av avtal samt intervjuer 
med tjänstemän vid berörda förvaltningar. 
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2 Granskningsresultat

2.1 Lagar och riktlinjer 

2.1.1 Kommunallagen (2017:725)
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i många olika former. Fullmäktige i 
kommuner eller landsting får, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till 
en juridisk person eller en enskild individ, om det inte finns särskilda föreskrifter som förhindrar 
detta. Om skötseln av angelägenheten innefattar myndighetsutövning, får den lämnas över endast 
om det finns stöd för det i lag.1

Kommuner får enligt kommunallagen (2017:725) 10 kap. 7-9 §§ lämna över verksamhet till privata 
utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på 
samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär att kommunen ska kontrollera 
och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra sig information som gör det möjligt att ge 
allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över.2

Det framgår i kommunallagen 6 kap. 6 § om styrelsen och nämndernas ansvar för verksamheten 
att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på 
ett i övrigt tillfredställande sätt. Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet med 
stöd av 10 kap. 1 § kommunallagen har lämnats över till någon annan.3

2.1.2 Socialtjänstlagen (2001:453) 
Kommunen får enligt socialtjänstlagen (SoL) 2 kap. 5 § sluta avtal med annan om att utföra 
kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Uppgifter som omfattar myndighetsutövning får dock 
inte överlämnas till annan.4

När en kommun tecknar avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten 
innebär det inte någon förändring när det gäller huvudmannaskapet. Kommunen är huvudman 
även om verksamheten utförs av en privat utförare.5 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har 
tillsyn över både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Tillsynen gäller bland annat verksamheter 
som lämnats över till enskild att utföra samt tillsyn över att verksamheten uppfyller mål enligt lagar 
och föreskrifter. IVO har möjlighet att förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa 
missförhållanden.6

2.1.3 Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) och Lagen 
om valfrihetssystem (2008:962)
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) reglerar upphandling som genomförs av en 
upphandlande myndighet (offentlig upphandling). Med upphandling avses de åtgärder som vidtas 
i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt.7

1 10 Kap. 1 § Kommunallagen

2 10 kap. 7-9§§ Kommunallagen 

3 6 kap. 6 § Kommunallagen

4 2 kap. 5 § Socialtjänstlag

5 SOU 2013:53, Privata utförare – kontroll och insyn, 99. 

6 13 kap 1 § Socialtjänstlag

7 1 kap 2 § Lagen om offentlig upphandling 
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Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) är frivillig för kommuner och avser valfrihetssystem 
för socialtjänsten. LOV reglerar vad som ska gälla när upphandlade myndighet konkurrensutsätter 
delar av sin verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett 
valfrihetssystem.8

Borås Stad har infört LOV inom två verksamhetsområden. Hemtjänst enligt SoL sedan 2009 och 
daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service (LSS) sedan 2010.9 

2.1.4 Borås Stads riktlinjer för uppföljning av privata utförare 
Kommunfullmäktige har den 17 maj 2018 beslutat om riktlinjer för uppföljning av privata utförare 
av kommunal verksamhet och gäller alla nämnder och bolag som upphandlar privata utförare. 

Kommunfullmäktige ska för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter som bedrivs av 
privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild individ som utför en kommunal 
verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild firma, idéburen organisation eller annan 
som upphandlats för att på uppdrag av Borås Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med 
privat verksamhet avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte 
heller stiftelse, som kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller förening 
där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan.

Formellt överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts,
främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem
(LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av en upphandlad 
entreprenör och i ett valfrihetssystem. Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman 
inom t ex områdena vård och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och 
infrastruktur. Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är 
sina egna huvudmän och omfattas därför inte.

I riktlinjerna framgår det att varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla utförare, 
såväl kommunala som privata, inom nämndens och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet:

• i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter,
• så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad och/
• eller för respektive nämnd och styrelse och
• så att stadens mål kan uppfyllas

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen 
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och insyn har 
bedrivits och resultaten av dessa.10 

2.1.5 Inspektionen för vård- och omsorg (IVO)
IVO bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt verksamhet enligt lagen om 
stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Inom hälso- och sjukvårdsområdet bedriver 
IVO tillsyn av såväl verksamheter som hälso- och sjukvårdspersonal. För socialtjänsten och LSS-

8 Lag (2008:962) om valfrihetssystem

9 Borås Stads webbplats: https://www.boras.se/foretagare/upphandlingavtalochinkop/privatautforare/ 

 valfrihetssystemlov.4.47a68bf5158f34c02991d8a6.html

10 Borås Stads Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet, fastställt av Kommunfullmäktige  

17 maj 2018
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verksamheter genomför myndigheten tillsyn av verksamheterna och handläggning av enskilda 
klagomål.11

För att få bedriva privata verksamheter som till exempel hem för vård och behandling (HVB) eller 
personlig assistans behövs ett tillstånd från IVO. Från den 1 januari 2019 behöver även följande 
verksamheter tillstånd från IVO; Hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL), ledsagarservice enligt 
LSS, biträde av kontaktperson enligt LSS och avlösarservice i hemmet enligt LSS.12

Kommuner behöver själva kontrollera om de utförare som anlitas har tillstånd från IVO och informera 
sig om resultat från den tillsyn som IVO genomför. 

2.2 Styrning och uppföljning av verksamhet som utförs 
via LOV och LOU 
Nedanstående är en genomgång av de verksamheter inom berörda nämnder som har upphandlat 
verksamhet via LOU eller där kommunen har infört valfrihetssystem via LOV. Uppgifterna bygger på 
intervjuer med verksamhetsföreträdare och på genomgång av tillgängliga avtal, rutiner för uppföljning 
och insyn, uppföljningsrapporter och övrig befintlig dokumentation. 

2.2.1 Styrning och uppföljning av LOV verksamhet i Borås 
Stad

Kommunstyrelsen 
I Borås Stad finns det fem privata utförare av hemtjänst enligt SoL (januari 2019), vilket motsvarar 
ungefär 15 % av alla brukare i Borås Stad. Uppföljning av avtalen genomförs av Stadsledningskansliet. 
IVO beviljar tillstånd till privata utförare enligt SoL och har tillsynsansvar.  

Avtalen med de privata utförarna av hemtjänst enligt SoL avser en längd om ett år. I avtalen finns 
det tydligt reglerat hur uppföljningen och samverkan av avtalet ska ske. Det finns upprättade rutiner 
och arbetsbeskrivningar på Stadsledningskansliet som avser hur avtalen ska följas upp. Om någon 
av de privata utförarna inte följer avtalet kan följden bli att avtalet hävs, det finns ingen vitesklausul 
i avtalet. 

Uppföljningsarbetet inom området utgår från obligatoriska krav i avtalen. Uppföljning av avtalen 
genomförs och dokumenteras systematiskt och uppföljning sker i huvudsak på två sätt:

1. Avtalsuppföljning som omfattar bl.a. kontroll av personal, kontroll av genomförandeplaner 
samt synpunkter från beställaren m.m. Uppföljning sker genom besök hos de privata 
utförarna en gång/år. 

2. Informationsträff - Två gånger per år samlar Stadsledningskansliet samtliga privata och 
kommunala utförare inom hemtjänst för informationsträffar och genomgång av nyheter 
och annan information inom området. 

Det finns en upphandlingsgrupp där representanter från bl.a. SAS13, verksamhetschef bistånd Vård- 
och äldreförvaltningen, enhetschef på Vård och äldreförvaltningen, utredare vid Centrum för kunskap 
och säkerhet, förvaltningskontroller på Vård- och äldreförvaltningen, jurist på Koncerninköp och 
ansvarig för LOV-avtalen finns representerade. 

11 Socialdepartementet; regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende inspektionen för vård och omsorg, S2018/06066/RS 

12 Ibid.

13 SAS innebär socialt ansvarig samordnare 
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Upphandlingsgruppens uppgift är bl.a. att gå igenom nya ansökningar från företag, genomförd 
uppföljning av LOV- avtalen, principiella avtalstolkningar som avser hävning av avtal samt styrning 
och omvärldsbevakning. Inför avtalsförlängning gör Stadsledningskansliet en årlig uppföljning av 
respektive privat utförare i enlighet med gällande rutin. Därefter görs en bedömning om den privata 
utförarens avtal ska förlängas ett år eller inte. Avdelningschef för Koncerninköp på Stadsledningskansliet 
beslutar om förlängning av avtal. Stadsrevisionen kan konstatera att avtalsförlängningen inte beslutats 
i enlighet med delegationsordningen14 för Kommunstyrelsen. 

Det finns fyra privata utförare av daglig verksamhet enligt LSS15 (januari 2019). IVO beviljar tillstånd 
till privata utförare av dagligverksamhet och har tillsynsansvar. Avtalen är tillsvidareavtal som saknar 
slutdatum. Ingen uppdatering av befintliga avtal har genomförts under 2018. Stadsledningskansliet 
har följt upp avtalen av daglig verksamhet under 2018 på likande sätt som avtalen som avser privata 
utförare av hemtjänst enligt SoL. Avtalsuppföljning av daglig verksamhet enligt LSS har inte 
genomförts på ett systematiskt sätt under tidigare år. Om någon av de privata utförarna inte följer 
avtalet kan följden bli att avtalet hävs, det finns ingen vitesklausul i avtalet. Två gånger per år samlar 
Stadsledningskansliet samtliga privata och kommunala utförare inom daglig verksamhet enligt LSS 
för informationsträffar och genomgång av nyheter och annan information inom området. 

Enligt intervju har en sammanfattning av 2017 års uppföljning av de privata utförarna av hemtjänst 
enligt SoL presenterats muntligt för kommunalråden under 2018. Planen är att presentera en 
sammanfattning av avtalsuppföljning 2018 skriftligt. Sammanfattningen planeras omfatta både 
de privata utförarna av hemtjänst enligt SoL och av daglig verksamhet enligt LSS och ska rapporteras 
för Kommunstyrelsen under 2019. Enligt intervju kommer även förlängning av avtal avseende 
privata utförare enligt SoL att redovisas som ett anmälningsärende till Kommunstyrelsen med start 
under innevarande år. Kommunstyrelsen skickar inte någon rapport till Vård och äldrenämnden 
avseende uppföljning av LOV-avtalen.

2.2.2 Styrning och uppföljning av LOU verksamhet i Borås 
Stad 

Sociala omsorgsnämnden 
Det finns 48 grupp- och servicebostäder i Borås Stad, varav 33 av dessa bedrivs i kommunal regi 
och 15 boenden har en privat utförare. Det är en och samma privata utförare för 14 boenden (elva 
gruppbostäder och tre servicebostäder) och förhållandena regleras i ett avtal som är upphandlat enligt 
LOU. Avseende en gruppbostad har nämnden ett särskilt avtal som inte omfattades av upphandlingen 
av de 14 andra boendena. Det boendet drivs som ett föräldrakooperativ. IVO beviljar tillstånd och 
har tillsynsansvar för boenden med privata utförare.

I avtalet med de 14 boendena har Sociala omsorgsnämnden tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och 
uppföljning av kvalitetsarbetet, möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om något service- 
eller gruppboende inte följer avtalet finns det en sanktionstrappa med åtgärder. Sanktionstrappan 
möjliggör för nämnden att utkräva vite och i slutändan häva avtalet. I avtalet med föräldrakooperativet 
saknas avtalad möjlighet att följa upp kvalitén i verksamheten. Avtalet innehåller inte heller sanktioner 
om utföraren inte följer avtalet såsom vitesklausul eller angiven sanktionstrappa. Avtalet saknar 
slutdatum och gäller tills vidare. Enligt intervjuade betalar nämnden en högre ersättning via avtalet 
till föräldrakooperativet än till de 14 andra boendena.  

Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet med de 14 boendena. Uppföljning av 
avtalet genomförs och dokumenteras systematiskt och sker i huvudsak på tre sätt:

14 Kommunstyrelsens delegationer, fastställd av Kommunstyrelsen 2017-10-02

15 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS
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1. Avtalsuppföljning sker genom kontroll av mervärdesområdena som fanns med i
anbudet. Mervärdesområdena omfattar bl.a. kvalitetskriterier enligt LSS, rekreation, 
kultur- och fritidsaktiviteter, personalbemanning, attraktiv arbetsgivare samt närvarande 
ledarskap och administrativt stöd. Uppföljningen sker genom exempelvis besök på
enheten, samtal med enhetschef/medarbetare, kontakt med brukare/närstående,
granskning av insamlade underlag och enkäter. Det sker både planerade besök och
oplanerade besök på enheterna

2. Samverkansmöte/verksamhetsuppföljning som avser information om nyheter och
andra områden som är aktuella. Samverkansmötena sker kvartalsvis med representanter 
från Sociala omsorgsförvaltningen och med fem enhetschefer och vid behov med
regionchefen för det privata företaget

3. Händelsestyrd uppföljning, som innebär en fördjupad uppföljning. Detta sker om
Sociala omsorgsförvaltningen får kännedom om någon särskild händelse som inträffat

Uppföljning av avtalet med föräldrakooperativet genomförs separat och finns med i den samlade 
rapporteringen till nämnden. Två gånger om året sammanställs en uppföljning av boenden som 
bedrivs av privata utförare till nämnden. Enligt intervju är målsättningen att det inte ska vara någon 
skillnad på kvalitén mellan ett kommunalt boende och ett privat boende. Sociala omsorgsförvaltningen 
använder ett verktyg som är framtagen av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och kan 
användas för uppföljning och kontroll av alla verksamheter. Verktyget heter kravsorteraren.16

Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen håller på att ta fram en 
granskningsmodell för en likvärdig uppföljning oavsett utförare. I gruppen finns representanter 
från Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, MAR,17 MAS18 och SAS. Den 
gemensamma modellen beräknas vara klar under 2019. Modellen ska omfatta samtliga verksamheter 
inom Sociala omsorgsförvaltningen; daglig verksamhet, socialpsykiatri, boendestöd, korttidsverksamhet, 
grupp och servicebostäder samt personlig assistans. 

Vård- och äldrenämnden
Två av 18 vård- och äldreboenden är utlagda på entreprenad genom LOU. Det är två separata avtal 
med samma privata utförare. I båda avtalen har Vård- och äldrenämnden tillförsäkrat sig möjlighet 
till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet, möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om 
något boende inte följer avtalet kan nämnden utkräva vite och i slutändan häva avtalet. IVO beviljar 
tillstånd och har tillsynsansvar över privata utförare av vård- och äldreboenden. 

Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet. Uppföljning av avtalet genomförs och 
dokumenteras systematiskt och sker på två sätt:

1. Avtalsuppföljningen sker genom kontroll av mervärdesområdena som fanns med i
anbudet. Det kan exempelvis vara aktiviteter och meningsfull tillvaro, värdegrund,
måltider och hälsa och rehabilitering. Uppföljningen sker genom besök på boendet,
samtal med enhetschef/medarbetare, kontakt med brukare/närstående, granskning
av insamlade underlag och enkäter. Det sker både planerade besök och oplanerade
besök på enheterna.

2. Samverkansmöte/verksamhetsuppföljning som avser information om nyheter och 
andra områden som är aktuella. Samverkansmötena sker kvartalsvis med representanter 
från Vård och äldreomsorgsförvaltningen och med verksamhetschef och biträdande
verksamhetschef och ledningen från det privata företaget.

16 http://www.egenvardering.skl.se/, 2019-02-11

17 MAR innebär Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal

18 MAS innebär Medicinskt ansvarig sjuksköterska

http://www.egenvardering.skl.se/
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3. Händelsestyrd uppföljning, som innebär en fördjupad uppföljning. Detta sker om
Vård- och äldreförvaltningen får kännedom om någon särskild händelse som inträffat

En gång om året får nämnden information om de avtalsuppföljningar som genomförts under året. 
Ingen samlad uppföljning av avtalen redovisas för nämnden. Enligt intervju planeras den samlade 
uppföljningen av avtalen att genomföras med samma mall som Sociala omsorgsförvaltningen använder 
för att följa upp sina boenden som de har på entreprenad via LOU. Verktyget är framtagen av SKL 
och kan användas för uppföljning och kontroll av alla verksamheter. Verktyget heter kravsorteraren.19

Enligt intervjuer är målsättningen att det inte ska vara någon skillnad på kvalitén mellan ett kommunalt 
boende och ett privat boende. Det ska inte vara någon skillnad utifrån de ska-krav som ställs i 
upphandlingen. Däremot har anbudsgivare inom olika mervärdesområden fått beskriva vilken 
kvalitet de kan erbjuda utöver den kvalitet som Borås Stad kravställt. Det är därför viktigt att likställa 
en granskning av egen regi och externa utförare som håller isär kvalitet och avtalsuppföljning av 
mervärdesområden. De har olika utgångspunkter. Kvalitetsuppföljningen görs utifrån ett brukarperspektiv 
medan mervärdesuppföljningen har ett mer ”affärsmässigt” perspektiv.

Uppföljningen behöver enligt intervjuade utvecklas och genomföras på liknande sätt för att kunna 
göra bra jämförelser. Vård- och äldreförvaltningen medverkar i uppdraget tillsammans med Sociala 
omsorgsförvaltningen där de ska ta fram en gemensam granskningsmodell för kontroll av både 
interna och externa verksamheter. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Individ- och familjeomsorgsnämnden använder sig av privata utförare via LOU inom flera olika 
områden enligt nedanstående. Inom samtliga områden har IVO tillstånds och tillsynsansvar.  

Boende för personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk - Ett boende för personer 
med psykisk ohälsa i kombination med missbruk är utlagt på entreprenad. I avtalet har nämnden 
tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet på boendet. Former för 
uppföljning är undersökningar genom enkäter, intervjuer, observationsstudier och aktiv uppföljning 
i verksamheten. Borås Stad har rätt att ta del av allt material hos leverantören som av Borås Stad 
bedöms vara relevant för uppföljning av verksamheten. 

Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet. Uppföljning av avtalet genomförs och 
dokumenteras på ett systematiskt sätt. Utgångspunkterna för uppföljningen är bl.a. bemanning, 
HSV och lokaler m.m.  Det sker regelbundna uppföljningsmöten med representanter från Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen och med verksamhetschef för den privata utföraren. Förvaltningen 
genomför några besök på boendet per år. Den sammanfattande avtalsuppföljningen redovisas för 
nämnden en gång/år. 

Familjehemsvård för barn och unga – Individ- och familjeomsorgsnämnden har drygt 50 % 
av de anlitade familjehemmen i egen regi. För övriga familjehemsplaceringar används så kallade 
konsulentstödda familjehem som avropas via avtal. Konsulentstödda familjehem är upphandlade 
tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. Det finns gällande avtal med nio 
olika leverantörer av konsulentstödda familjehem för barn och unga. Avtalen omfattar kvalitetskrav 
avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, rekrytering, utredning, kontroll och 
matchning m.m. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och 
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. 
Avtalen med leverantörer kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen 
innehåller ingen vitesklausul, men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet. 

19  http://www.egenvardering.skl.se/, 2019-02-11

http://www.egenvardering.skl.se/
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I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs 
är genom uppföljning av individärenden av de barn som är placerade i verksamheternas familjehem 
som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning och arbetssättet Barns Behov i Centrum 
(BBiC) från Socialstyrelsen.20 Det finns också en pågående dialog mellan verksamhetsföreträdare i 
förvaltningen och företrädare för de upphandlade leverantörerna, men det sker inga leverantörsträffar 
eller motsvarande på regelbunden basis.

Familjehemsvård för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden anlitar merparten av familjehemmen 
för vuxna via konsulentstödda familjehem som avropas via avtal. Konsulentstödda familjehem är 
upphandlade tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. Det finns gällande 
avtal med sex leverantörer av konsulentsödda familjehem för vuxna. Avtalen omfattar kvalitetskrav 
avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, rekrytering, utredning, kontroll och 
matchning m.m. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och 
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. 
Avtalen med leverantörer kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen 
innehåller ingen vitesklausul, men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som 
genomförs är uppföljning av individärenden av de personer som är placerade i verksamheternas 
familjehem som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

Öppenvård för barn och unga - Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat nio olika 
leverantörer av öppenvård för barn och unga. Förvaltningen driver även olika former av öppenvård för 
barn och unga i egen regi. Öppenvården är upphandlad tillsammans med tre kranskommuner med 
stöd av Koncerninköp. I avtalen finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och 
hur kontroller, uppföljning och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. Det 
finns en särskild del av avtalet som omfattar kontroller och insynsrätt när det gäller tillståndspliktig 
verksamhet. Det anges inga kvalitetskrav i avtalen. Avtalen med leverantörer löpte ut under 2018, 
men kan förlängas under sammantaget ytterligare två år. Avtalen innehåller ingen vitesklausul, men 
omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs 
är uppföljning av individärenden av de barn och unga som har bistånd via den avtalade öppenvården. 

Öppenvård för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat två olika leverantörer 
av öppenvård för vuxna. Förvaltningen driver även olika former av öppenvård för vuxna i egen regi. 
Öppenvården är upphandlad tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. 
Avtalen omfattar kvalitetskrav avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, 
kvalitetsledningssystem, hälsovård, personalfrågor, kompetenskrav och lokaler m.m. I avtalen finns 
även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och hur kontroller, uppföljning och 
utvärdering av verksamheten kommer skötas under avtalstiden. Avtalen med leverantörer kommer att 
löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen innehåller ingen vitesklausul, men omfattar 
bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som genomförs 
är uppföljning av individärenden av de personer som har bistånd via den avtalade öppenvården. 

20  Socialstyrelsen: https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic
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HVB för barn och unga – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat HVB för barn 
och unga genom att delta i SKL-Kommentus ramavtalsupphandling som genomförts för ett stort 
antal kommuner i landet. Ramavtalet löpte ut under 2018 och något nytt ramavtal är ännu inte 
färdigupphandlat av SKL-Kommentus. Det innebär att man i nuläget står utan ramavtal att avropa 
avseende HVB för barn och unga. Nytt ramavtal beräknas vara på plats under första delen av 2019.21 

Ramavtalet som sträckte sig till 2018 omfattade omkring 200 olika HVB i landets olika delar. 
Ramavtalet möjliggör för allmänhetens insyn och av uppföljning av verksamheterna som omfattas. 
Genom SKL-Kommentus finns även ett hängavtal som avser en upphandlad privat utförare som 
kan utföra kommunernas uppföljning av de HVB som omfattas av ramavtalet. Tanken är att de 
kommuner som deltar i ramavtalsupphandlingen ombesörjer uppföljning av de leverantörer som 
ligger i deras kommun. På det sättet hjälps de upphandlade kommunerna åt för att möjliggöra 
uppföljning av ramavtalets leverantörer. Det finns även ett förslag till uppföljning/kontrollmall som 
kan användas av de kommuner som omfattas.

Förutom ramavtalet via SKL-Kommentus har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen även 
platser i HVB för barn och unga i egen regi. Dessa är främst riktade mot ensamkommande barn 
och unga. Under 2018 har antalet platser i egen regi minskat kraftigt och succesivt gått över till 
andra boendeformer.  

I intervjuer framkommer att SKL-Kommentus ambition om hur de upphandlade HVB-hemmen 
ska följas upp inte fungerar särskilt väl i praktiken. Om någon kommun genomfört uppföljning 
eller kontroll av en leverantör är det svårt att känna till det och det finns inget strukturerat 
informationsutbyte om uppföljning/kontroll av leverantörer som en del av ramavtalsportalen. Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen har under 2017 eller 2018 inte genomfört någon uppföljning 
eller kontroll av de HVB för barn och unga som är upphandlade i ramavtalet. Ingen uppföljning 
eller kontroll har heller genomförts avseende de HVB i ramavtalet som ligger i Borås Stad. Den 
uppföljning som genomförs är genom uppföljning av individärenden av de barn som är placerade 
i verksamheterna som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning och BBiC-systemet.

HVB för vuxna – Individ- och familjeomsorgsnämnden har upphandlat tolv olika leverantörer av 
HVB för vuxna. Förvaltningen driver även olika HVB för vuxna i egen regi för olika målgrupper. 
HVB för vuxna är upphandlad tillsammans med sju kranskommuner med stöd av Koncerninköp. 
Avtalen omfattar kvalitetskrav avseende arbetssätt och metoder, ledning och bemanning, 
kvalitetsledningssystem, hälsovård, personalfrågor, kompetenskrav och lokaler m.m. I avtalen 
finns även angivet om allmänhetens rätt till insyn i verksamheten och hur kontroller, uppföljning 
och utvärdering av verksamheten kommer hanteras under avtalstiden. Avtalen med leverantörer 
kommer att löpa ut under 2019 och ny upphandling pågår. Avtalen innehåller ingen vitesklausul, 
men omfattar bestämmelser om hävning av avtalet.

I intervjuer framgår att det under 2017 och 2018 inte har genomförts någon verksamhetsuppföljning 
i enlighet med avtalen av de någon av de leverantörer som upphandlats. Den uppföljning som 
genomförs är uppföljning av individärenden av de personer som är placerade i verksamheternas 
familjehem som enligt uppgift sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

I intervjuer framkommer att Individ- och familjeomsorgsförvaltningen inte har prioriterat uppföljning 
av verksamhet som utförs via avtal genom LOU under 2017 och 2018. Förvaltningen tillkom genom 
omorganisationen 1 januari 2017 och andra frågor har prioriterats under 2017 och 2018 menar 
man. Följden har blivit att man följt upp avtalet om boendet för personer med psykisk ohälsa i 

21 Ramavtalsupphandlad HVB för barn och unga via SKL-Kommentus:

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och- 

 pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/

https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
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kombination med missbruk, men inte genomfört någon uppföljning av avtal för andra vårdformer 
som upphandlas via LOU alls. Förvaltningen uppger att de får upplysning om leverantörernas 
ekonomiska förhållanden löpande via Koncerninköp på Stadsledningskansliet. Vidare har IVO 
tillsyn över samtliga verksamheter i landet som bedriver verksamhet i form av HVB och andra 
boendeformer. Nyligen infördes även tillstånd och tillsyn via IVO i förhållande till 
familjehemsvårdsföretag och stödboenden. Förvaltningen genomför ingen systematisk 
insamling och sammanställning för att kontrollera att upphandlade verksamheter har gällande 
tillstånd från IVO. Samma förhållanden gäller avseende resultat från de tillsynsbesök som IVO 
genomför. Upprättade avtal anger dock att leverantören ska inrapportera om 
tillståndsförhållanden ändras och om resultat från tillsyn i verksamheten från IVO.   

Förvaltningen planerar att implementera en ny struktur för uppföljning och kontroll av leverantörer 
under 2019. En aspekt som man avser att utveckla är kvalitet och vårdresultat i förhållande till 
varje specifik leverantör utifrån olika målgrupper. Planen är att förvaltningen ska ta fram en intern 
rutin för hur avtalen ska följas upp och göra en utvärdering av varje utförare som man sedan kan 
sammanställa och sammanfatta till nämnden.       

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Vuxenutbildningen i Borås Stad har tre områden av verksamheten utlagda på entreprenad genom 
LOU. Det är Svenska för invandrare (SFI), Gymnasial teoretisk vuxenutbildning samt Gymnasial 
yrkesutbildning. Privata utförare genomför ungefär en tredjedel av verksamheten. Skolinspektionen 
har tillsyn över vuxenutbildningen. 

I avtalet med SFI har nämnden tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av kvalitetsarbetet, 
möjlighet att göra besök, följa upp ekonomi m.m. Om utföraren inte följer avtalet kan nämnden 
utkräva vite och i slutändan häva avtalet. Uppföljningsarbetet utgår från obligatoriska krav i avtalet. 
Uppföljning av avtalen genomförs och dokumenteras på ett systematiskt sätt i en GAP-analys för 
kvalitetssäkring av externa utbildningsanordnare. Utgångspunkten för uppföljning sker på två sätt. 

1. Avtalsuppföljningen sker genom kontroll av exempelvis lokaler, studieformer,
studieplaner, undervisning samt elevinflytande m.m. Uppföljningen sker genom
klassrumsbesök, intervjuer med elever och personal samt granskning av insamlade
underlag och genomförda enkäter. I samband med den djupdykande uppföljningen
ges även coachande feedback till personal. Den är kopplad till kraven i avtalet.

2. Kvalitetsdialog genomförs en gång/år med utföraren. Dialogen utgår från den
senaste halvårsrapporteringen från utföraren och avser uppföljning av avtalet samt
information om nyheter och andra områden som är aktuella. I kvalitetsdialogen
deltar, utöver rektor och samordnare för Vuxenutbildningen SFI, representanter
från förvaltningen och platschefen för den privata utföraren.

En samlad avtalsuppföljning, en halvårsrapport, skickas två gånger per år till rektorn och samordnaren 
på SFI av den privata utföraren. Rapportens fokus och innehåll är specificerat i avtalet. Rektorn 
tar ställning till om avtalet ska förlängas ett år eller inte. Uppföljningen skickas inte till nämnden. 

Avtalet med Gymnasial teoretisk vuxenutbildning gäller distanskurser utom naturvetenskapliga 
kurser. Nämnden har tillförsäkrat sig möjlighet till insyn och uppföljning av avtalet. Uppföljningen 
sker genom kontroll av kvalitetsarbetet, enkätundersökningar bland studerande och berörd personal. 
Uppföljning sker också genom nästan daglig kontakt med anordnaren och/eller anordnarens elever 
i och med att förvaltningen har full tillgång till anordnarens läroplattform där undervisningen 
bedrivs och många beslut som ska tas kring elever behöver beslutas av förvaltningen. Om utföraren 
inte följer avtalet kan nämnden häva avtalet. I avtalet finns inga vitesklausuler. Uppföljning av 
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avtalet sker regelbundet, genom avstämningsmöten där krav i avtalet diskuteras med utföraren och 
dokumenteras i form av minnesanteckningar. Ingen samlad avtalsuppföljnings skickas till nämnden. 

I avtalen med Gymnasial yrkesutbildning har nämnden tillförsäkrat sig möjlighet insyn och 
uppföljning av avtalet. Uppföljningen sker genom kontroll av kvalitetsarbetet, intervjuer med elever 
och anordnarens personal. Om utföraren inte följer avtalet kan nämnden utkräva vite och i slutändan 
häva avtalet. Uppföljning av avtalet sker löpande under året. En utvärdering av utbildningarna sker 
på elevråden som sammanställs i form av minnesanteckningar. Ingen samlad avtalsuppföljning 
skickas till nämnden.

Enligt intervju är planen för 2019 att de verksamhetsområden som har avtal med privata utförare ska 
följas upp på samma sätt för hela vuxenutbildningen. Planen är att genomföra avtalsuppföljningen på 
samma sätt som verksamhetsområdet SFI enligt intervju. Ingen samlad avtalsuppföljning behandlas i 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Stadsrevisionen kan konstatera att avtalen under 2018 inte 
beslutats i enlighet med delegationsordningen 22 för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Enligt 
intervju har förvaltningen ändrat rutinerna, vilket medför att nämndens ordförande undertecknar 
avtalen i fortsättningen. 

2.3 Tillsyn och insyn i enlighet med skollagen (2010:800)
I detta avsnitt beskrivs insyn och tillsyn av fristående förskola och pedagogisk omsorg samt 
insyn av fristående grundskola och gymnasieskola. Uppgifterna grundar sig på intervjuer med 
verksamhetsföreträdare och rutiner för uppföljning och insyn/tillsyn, uppföljningsrapporter och 
övrig befintlig dokumentation.

2.3.1 Skollagens bestämmelser om tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg
En kommun ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen. 
Kommunen får fullgöra sin skyldighet genom att erbjuda motsvarade utbildning i fristående förskola.23 

För att bedriva en fristående förskola måste huvudmannen ha tillstånd från kommunen där förskolan 
är belägen. Det samma gäller fristående fritidshem om de inte ingår i enhet med förskoleklass eller 
grundskola. Det är kommunen som godkänner en enskild huvudman som ansöker om att bedriva 
förskola eller fritidshem.24 Huvudregeln är att en fristående förskola ska vara öppen för alla barn. 
Kommunen ska bedöma om huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller 
för utbildningen, bland annat att arbeta efter skollagens regler samt läroplanens mål och riktlinjer. 25 

Tillsyn 
Det är 26 kap. i skollagen som reglerar tillsynen av fristående förskola och pedagogisk omsorg. 
Enligt 26 kap. 4 § skollagen har kommunen tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har 
godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket i skollagen och tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman 
kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 § i skollagen.Tillsynen ska ge underlag 
för att ta ställning till i vilken mån verksamheterna följer de nationella målen.26

22 Gymnasiet- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning, fastställd av Gymnasiet och  

vuxenutbildningsnämnden 2017-12-05

23 8 kap. 12 § Skollagen

24 2 kap. 5-7 § Skollagen

25 2 kap. 5 § Skollagen

26 2 kap. 7 § Skollagen, 25 kap. 10 § Skollagen 26 kap. Skollagen
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En tillsynsmyndighet har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står 
under dess tillsyn.27 Den vars verksamhet står under tillsyn enligt skollagen är skyldig att enligt 
tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material 
som behövs för tillsynen.28 

I Skolverkets allmänna råd för måluppfyllelse i förskolan framgår följande avseende kommunens 
tillsyn över förskolor och pedagogisk omsorg.29

Kommunen bör i egenskap av tillsynsmyndighet;

1. utöva sin tillsyn regelbundet,

2. ha fungerande rutiner för hur tillsynen utförs, hur tillsynsbesluten utformas och hur tillsynen
följs upp, samt

3. ha fungerande rutiner för hur råd och vägledning ges inom ramen för tillsynen

Sanktionstrappa avseende föreläggande 
Om brister upptäcks i tillsynen har tillsynsmyndigheten möjligheter till föreläggande enligt skollagen 
26 kap. 8 § och 10 – 18 §§. Tillsynens syfte är att verksamheten ska uppfylla kraven i gällande 
författning.

1. Ingen åtgärd
Överträdelsen är ringa

2. Anmärkning
Om överträdelserna inte är så allvarliga kan tillsynsmyndigheten ge huvudmannen en
anmärkning. Huvudmannen ska rätta till det som orsakat anmärkningen inom en viss tid,
annars kan tillsynsmyndigheten utfärda föreläggande.

3. Föreläggande
Tillsynsmyndigheten kan förelägga huvudmannen att fullgöra sina skyldigheter. För
enskilda huvudmän gäller detta dessutom om man inte följer de villkor som gällde för
beslutet om godkännande eller beslutet om bidrag. Huvudmännen måste få veta vad de
ska göra för att uppfylla föreläggandet. Därför ska tillsynsmyndigheten ange de åtgärder i
föreläggandet som behövs för att avhjälpa de påtalade bristerna.

4. Föreläggande med vite
Föreläggandet får förenas med vite, som är ett ekonomiskt påtryckningsmedel för att förmå
huvudmannen att följa föreläggandet. Tillsynsmyndigheten kan använda sig av föreläggande
och vite direkt eller som ett påtryckningsmedel om huvudmannen inte har rättat till felen i
verksamheten.

5. Återkallelse
Samma myndighet som godkänt en huvudman kan återkalla beslutet om bidrag. Det kan
hända om huvudmannen inte följt ett föreläggande och om överträdelsen är allvarlig.

6. Tillfälligt verksamhetsförbud
I mycket allvarliga fall kan tillsynsmyndigheten förbjuda en viss verksamhet med omedelbar
verkan. Det handlar om allvarliga situationer där det är sannolikt att utredningen i ett
tillsynsärende kommer att leda till att man drar in huvudmannens godkännande eller
till att man beslutar om statliga åtgärder för rättelse. För att ett beslut om tillfälligt
verksamhetsförbud ska gälla omedelbart måste det vara omöjligt att vänta med hänsyn till
barnens eller elevernas hälsa eller något annat särskilt skäl. 30

27 26 kap. 6 § Skollagen

28 26 kap. 7 § Skollagen

29 Skolverkets allmänna råd med kommentarer; Måluppfyllelse i förskolan, s 27-29 

30 26 Kap. 8 § Skollagen och 10-18 §§
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Tillsynsmyndigheten ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning.31  

Borås Stad som tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt skollagen står under dess 
tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten inte fyller de krav som följer av de föreskrifter 
som gäller för verksamheten eller de villkor som gäller för godkännandet eller beslut om rätt till 
bidrag.32 Ett föreläggande enligt detta kapitel får förenas med vite.33  

Skolinspektionen har tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar samt över hur bestämmelserna 
om åtgärder mot kränkande behandling följs av den fristående förskolan.34

2.3.2 Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg 
i Borås Stad
Förskolenämnden 
I Borås Stad finns det ca 95 förskolor och tre verksamheter med pedagogisk omsorg. Av dessa bedrivs 
85 förskolor i egen regi, tio förskolor och tre verksamheter med pedagogisk omsorg bedrivs av privata 
utförare. Förskolenämnden granskar alla nya ansökningar som kommer in och beviljar alt. avslår 
tillstånd för att bedriva en fristående förskola. Förskolenämnden granskar alla nya ansökningar om 
bidrag som kommer in och beviljar alt. avslår bidragsansökan för att bedriva pedagogisk omsorg. I 
Borås Stad är det Förskolenämnden som ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk 
omsorg. 

Tillsynsbesök 
Tillsynsbesök har genomförts vartannat år på de fristående förskolorna och verksamheter som 
bedriver pedagogisk omsorg. Under 2018 genomfördes tillsynsbesök på de fristående förskolorna som 
bestod av att följa upp 2016 års uppföljning och resultat. Tillsynbesöket bestod bl.a. av kontroll av 
barngruppens sammansättning, barnhälsoarbete, personal, ledning av verksamhet samt pedagogisk 
verksamhet. Några gånger per år bjuder Förskoleförvaltningen in fristående förskolor för information. 
Från 2019 sammanställs tillsynsbesluten en gång per år och beslutas av Förskolenämnden. 

Rutin för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Borås Stad finns framtagna på 
förvaltningsnivå. Rutinerna är inte beslutade av nämnden. Under 2019 planerar Förskoleförvaltningen 
att uppdatera tillsynen för de fristående förskolorna. Planen är att alla förskolor ska genomföra en 
självskattning inom olika områden, exempelvis språk, matematik, natur och teknik och systematisk 
kvalitetsarbete. För de fristående förskolorna och pedagogiska omsorgen kommer tillsynen att 
genomföras på liknande sätt som tidigare samt kompletteras med den pedagogiska verksamheten 
avseende olika självskattningsområden. Självskattningarna följs upp i form av en tillsynsdialog.

2.3.3 Skollagens bestämmelser om insyn i fristående skolor 
Tillstånd 
Skolinspektionen godkänner enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola.35

Tillsyn 
Skolinspektionen ansvarar för tillsyn av de verksamheter de beviljar tillstånd till. Vid tillsynen tar 
Skolinspektionen ställning till om verksamheten utgår från skollagen och andra författningar som 
styr verksamheten. Tillsynen omfattar såväl fristående som kommunala skolor.36

31 26 Kap. 9 § Skollagen

32 26 Kap. 10 § Skollagen

33 26 Kap. 27 § Skollagen

34 26 Kap 3 § Skollagen

35 2 kap. 7 § Skollagen

36 26 kap. 3 § Skollagen
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Rätt till insyn enligt skollagen
Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i verksamheten så att kommunen 
kan fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose allmänhetens behov av insyn.37 Med 
insyn i verksamheten avses enligt förarbetena att kommunen fortlöpande ska hålla sig informerad 
om hur verksamheten vid den fristående skolan utvecklas. Rätten till insyn innebär dock inte någon 
rätt för kommunen att göra påpekanden gentemot den fristående skolan.38 

Kommunernas insynsrätt är begränsad till sådan insyn som kommunen måste ha för att kunna fullgöra 
sina skyldigheter enligt skollagen och för att tillgodose allmänhetens behov av insyn. Kommunen 
ska få den insyn och information som krävs för att den ska kunna uppfylla sitt övergripande och 
yttersta ansvar för att elever i kommunen erbjuds utbildning ifrån förskoleklass till vuxenutbildning. 
Insynsrätten ska också säkerställa att kommunerna vid behov får sådan information som krävs för 
att de ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet gentemot vårdnadshavare.39 Bestämmelserna 
ska också säkerställa allmänhetens behov av information om den fristående skolan, t.ex. vid skolval.40

2.3.4 Insyn i fristående skolor i Borås Stad
Grundskolenämnden 
I Borås finns det 52 skolenheter inom grundskolan, av dessa bedrivs 46 i egen regi och sex skolenheter 
bedrivs av privata utförare. I den tidigare organisationen har Stadsdelsnämnderna genomfört 
insynskontroller under 2016. Insynskontrollerna genomfördes enligt en modell som togs fram 
gemensamt av Stadsdelsnämnderna Norr och Väster.  

Enligt intervju har Grundskolenämnden inte genomfört några insynskontroller vid de fristående 
skolorna under 2017 eller 2018. Förvaltningen som bildades 2017-01-01 har prioriterat andra 
områden före insynsbesök. Planen är att förvaltningen ska ta fram en strukturerad modell för hur 
insynskontroller ska gå till, uppföljning av kontrollerna samt med vilken inriktning kontrollerna 
ska göras under året. Planen för insynskontroller kommer att beslutas av nämnden under 2019. 

Grundskoleförvaltningen har regelbundna informationsmöten med ledningen för de fristående 
skolorna två gånger per år. På mötena finns även en representant från Stadsledningskansliet med. På 
informationsmötena behandlas bl.a. gemensamma frågor, ekonomiska förutsättningar, samverkan 
omkring skolvalet m.m.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Det finns nio gymnasieskolor i Borås Stad, fem gymnasieskolor bedrivs i kommunal regi och fyra 
fristående gymnasieskolor. 

Fristående gymnasieskolor och Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås har vid möte 20 
april 2015 kommit överens om rutiner kring samarbete och insyn i fristående gymnasieskolor i Borås. 
I rutinerna framgår samarbetsformer i form av politikerbesök, kvalitetssamtal, informationsmöte, 
antagning, skolklimatundersökning samt vad Borås Stad vill att den fristående skolan ska redovisa 
vid kvalitetssamtalet. 

Insyn och samarbetsformerna avseende de fristående gymnasieskolorna består av:

1. Kvalitetssamtal – möte med skolledare för respektive fristående gymnasieskola
och Gymnasiet- och vuxenutbildningsnämnden presidium samt utbildningschef.
Syftet är att följa upp skolans resultat och följa skolans utveckling. Områden som

37 9 kap. 22 §, 19 kap. 41 §, 11 kap 40 §, 14 kap. 18 §, 15 kap. 34 §, 18 kap. 37 § Skollagen

38 Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, s 384 och 746

39 29 kap. 19 § skollagen.

40 Prop. 2013/14:112, Villkor för fristående skolor m.m. s 53-54
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behandlas är bl.a. lärartäthet, andel behöriga lärare, genomsnittlig betygspoäng, 
högskolebehörighet samt elevhälsa m.m. 

2. Politikerbesök – några av nämndens politiker besöker årligen fristående gymnasieskolor
för att informera sig om verksamheten.

3. Informationsmöte - där förvaltningschef och andra tjänstemän från förvaltningen
och skolledare för de fristående gynmasieskolorna utvärderar samarbetsformer och
diskuterar eventuella förbättringar. Även planerade ändringar i skolornas verksamheter 
diskuteras.

Enligt intervju dokumenteras kvalitetssamtalen och skickas till Stadsledningskansliet. Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden får ingen information om kvalitetssamtalen. Genomförd insyn 
redovisas inte till nämnden. 
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3 Stadsrevisionens bedömningar
Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och 
vård och omsorg i Borås Stad. Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och 
lokala styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning 
och uppföljning av privata utförare.

Styrning och uppföljning av verksamhet som utförs via LOV och LOU
Den verksamhet som kommunen ansvarar för kan utföras i många olika former. Kommuner får 
med vissa undantag lämna över verksamhet till privata utförare enligt kommunallagen. Kommunen 
är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för 
verksamhet som bedrivs i egen regi. Det framgår i kommunallagen att nämnderna ska se till att den 
interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Detsamma gäller när skötseln av en kommunal angelägenhet har lämnats över till någon annan.

Stadsrevisionen kan konstatera att kommunallagen har omfattande krav på styrning, kontroll och 
uppföljning av verksamhet som nämnderna lämnat över till någon annan utförare. Granskade nämnder 
har omfattande verksamhetsområden som utförs via privata utförare genom avtal i enlighet med 
lagen om offentlig upphandling (LOU) eller lagen om valfrihetssystem (LOV). Granskningen visar 
att upprättade avtal i huvudsak möjliggör insyn, kontroll och uppföljning av avtalade leverantörer. 
Avtalen omfattar vanligen hur insyn, uppföljning och kontroll ska bedrivas under avtalstiden med 
utgångspunkt i de kvalitets- och verksamhetskrav som formulerats.

Stadsrevisionen bedömer med utgångspunkt i upprättade avtal att granskade nämnder till största delen 
möjliggjort en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare. Upprättade avtal styr i 
huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning. 
Stadsrevisionen rekommenderar att vitesklausuler införs i samtliga nya avtal. 

Uppföljningen av privata utförare i enlighet med LOV och LOU bedöms per nämnd enligt nedanstående. 
Redogörelsen för varje nämnd inleds med en samlad bedömning för nämndens uppföljning varefter 
Stadsrevisionen redogör för bedömda avvikelser och rekommendationer.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning av de privata 
utförarna för hemtjänst som avtalats via LOV till största delen är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen 
bör se över avtalslängden och uppföljningen av avtalen med de privata utförarna av daglig verksamhet 
enligt LSS som avtalats via LOV. Stadsrevisionen bedömer även att Kommunstyrelsen bör säkerställa 
att en samlad uppföljningsrapport av privata utförare redovisas för Kommunstyrelsen avseende 
respektive LOV-område. Rapporten bör även skickas till Vård- och äldrenämnden respektive Sociala 
omsorgsnämnden för att säkerställa insyn inom de verksamhetsområden som nämnderna ansvarar för. 
Rapporten bör även diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn i uppföljningen. Kommunstyrelsen 
behöver se över delegationsordningen och säkerställa att avtalstecknare för Kommunstyrelsen är i 
enlighet med beslutad delegationsordning.

Stadsrevisionen bedömer vidare att Sociala omsorgsnämnden har en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av de privata utförarna av de LSS boenden som drivs på entreprenad via 
LOU. Nämnden bör se över avtalet med föräldrakooperativet och säkerställa att insyn, kontroll 
och uppföljning liksom avtalsvillkor i övrigt likriktas för samtliga privata utförare inom området. 

Vård- och äldrenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare av de två äldreboendena som drivs via entreprenad via 
LOU. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av genomförd kontroll och uppföljning 
av de privata utförarna rapporteras till nämnden. Rapporten bör diarieföras för att möjliggöra 
allmänhetens insyn. 
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Stadsrevisionens bedömning är att Individ- och familjeomsorgsnämndens styrning och uppföljning 
av privata utförare inte är ändamålsenlig. Nämnden bedöms dock ha en ändamålsenlig styrning 
och uppföljning för boendet på entreprenad via LOU. I övrigt har nämnden inte följt upp något av 
de sammanlagt 38 avtal som har upphandlats genom LOU avseende; familjehemsvård för barn och 
unga, familjehemsvård för vuxna, öppenvård för barn och unga, öppenvård för vuxna och HVB för 
vuxna under 2017 eller 2018. Nämnden har inte heller genomfört någon uppföljning av de HVB 
för barn och unga som upphandlats via ramavtal genom SKL-Kommentus 2017 eller 2018. Den 
uppföljning som sker inom området är ärendeuppföljning på individnivå. Förhållandena medför att 
Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som upphandlats av privata 
utförare via LOU bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för uppföljning av privata utförare tas fram, genomförs 
och dokumenteras. En del av genomförandet bör vara en systematisk genomgång av giltiga tillstånd 
och tillsynsresultat från IVO. En sammanfattning av uppföljningen bör rapporteras till nämnden 
minst en gång/år och diarieföras för att säkerställa allmänhetens insyn. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig styrning och uppföljning av vuxenutbildning som är upphandlad genom LOU. 
Nämnden bör säkerställa att vuxenutbildningen följer upp avtalen med samtliga privata utförare på 
ett systematiskt och likartat sätt. Nämnden bör säkerställa att en sammanfattning av uppföljningen 
av de privata utförarna rapporteras till nämnden och att rapporten diarieförs så att allmänheten kan 
ta del av uppföljningen för vuxenutbildningen. Nämnden bör även se över delegationsordningen 
och säkerställa att avtalstecknare för nämnden är i enlighet med beslutad delegationsordning.

Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg
En kommun ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i kommunen. 
Kommunen får fullgöra sin skyldighet genom att erbjuda motsvarade utbildning i fristående förskola. 
Det är kommunen som godkänner en enskild huvudman som ansöker om att bedriva förskola eller 
fritidshem.

Enligt Skollagen har kommunen tillsyn över förskola vars huvudman kommunen har godkänt och 
tillsyn över pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag. 
Tillsynen ska ge underlag för att ta ställning till i vilken mån verksamheterna följer de nationella 
målen. Kommunen bör i egenskap av tillsynsmyndighet; utöva sin tillsyn regelbundet, ha fungerande 
rutiner för hur tillsynen utförs, utformas och följs upp och ha fungerande rutiner för hur råd och 
vägledning ges inom ramen för tillsynen. 

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden har en ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor 
och pedagogisk omsorg. Nämnden bör fastställa de riktlinjer/rutiner för tillsyn av fristående förskolor 
och pedagogisk omsorg som tagits fram av förvaltningen. 

Insyn i fristående skolor
Skolinspektionen godkänner enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola. Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till 
insyn i verksamheten så att kommunen kan fullgöra sina skyldigheter enligt skollagen och tillgodose 
allmänhetens behov av insyn. Med insyn i verksamheten avses att kommunen fortlöpande ska hålla 
sig informerad om hur verksamheten vid den fristående skolan utvecklas.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig insyn i de fristående gymnasieskolorna. Nämnden bör säkerställa att genomförd 
insyn i fristående gymnasieskolor redovisas till nämnden och diarieförs för att möjliggöra 
allmänhetens insyn.
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Stadsrevisionen bedömer vidare att Grundskolenämnden inte har en ändamålsenlig insyn i fristående 
skolor. Nämnden har inte genomfört någon insynsåtgärd/insynskontroll på de fristående skolorna 
under 2017 eller 2018. Grundskoleförvaltningen har däremot informationsmöten med fristående 
grundskolor två gånger årligen. Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte fullt ut hållit 
sig informerad om hur verksamheter vid fristående skolor utvecklats.

Nämnden behöver säkerställa att en plan för insynsåtgärder tas fram, genomförs och dokumenteras. 
Genomförd insyn i fristående skolor bör redovisas till nämnden och diarieförs för att möjliggöra 
allmänhetens insyn.

Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att granskade nämnder till största delen har möjliggjort 
en ändamålsenlig styrning och uppföljning av privata utförare genom LOV och LOU. 
Upprättade avtal styr i huvudsak mot efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, 
kontroll och uppföljning. 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsen, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden styrning och uppföljning 
av privata utförare via LOV och LOU till största delen är ändamålsenlig. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
merparten av de privata utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. Förhållandena 
medför att Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till 
privata utförare har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Förskolenämnden bedöms ha en ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig insyn i de fristående gymnasieskolorna. 

Grundskolenämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning inte en ändamålsenlig insyn i fristående 
skolor. Nämnden har inte genomfört någon insyn i de fristående skolorna under 2017 eller 2018. 
Förhållandena medför att Grundskolenämnden inte hållit sig informerad om hur verksamheter vid 
fristående skolor utvecklats och möjliggjort allmänhetens insyn i de privata grundskolorna. 

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. Verktygen för uppföljning och 
kontroll av privata utförare som är framtagna av SKL kan enligt Stadsrevisionens bedömning med 
fördel användas av flertalet granskade nämnder. 

Andreas Ekelund
Revisionschef

Anna Duong
Granskningsledare 
Certifierad Kommunal yrkesrevisor
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4 Källor
Lagar och förordningar

Kommunallag (2017:725)

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

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

Skollag (2010:800)

Socialtjänstlag (2001:453)

Kommunala styrdokument och rapporter

Borås Stads Riktlinjer för uppföljning av privata utförare av kommunal verksamhet, fastställt av 
Kommunfullmäktige 17 maj 2018

Kommunstyrelsens delegationer, fastställd av Kommunstyrelsen 2017-10-02

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens delegationsordning, fastställd av Gymnasie och 
vuxenutbildningsnämnden 2017-12-05

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg i Borås Stad

Rutiner kring samarbete med och insyn i fristående gymnasieskolors verksamhet i Borås

Avtal

Fem avtal om hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem 2018 

Fyra avtal om Borås Stads valfrihetssystem för LSS daglig verksamhet 

Avtalet - Bostäder med särskild service enligt LSS

Avtalet - Bostad med särskild service (gruppbostad) för 5 vuxna personer tillhörande personkrets 
1 § 1 punkten lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Avtalet - Vård- och omsorgsboende – Kapplandsgatan

Avtalet - Vård- och omsorgsboende – Kvibergsgatan 

Avtalet – Badhusgatan – Boende för personer med psykisk ohälsa i kombination med missbruk

Nio avtal om familjehemsvård för barn och unga

Sex avtal om familjehemsvård för vuxna

Nio avtal om öppenvård för barn och unga
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Två avtal om öppenvård för vuxna

12 avtal om HVB för vuxna

Avtalet – Svenska för invandrare (SFI) 

Avtalet – Gymnasialdistansundervisning 

Tio avtal – Gymnasial Vuxenutbildning yrkesutbildningar 

Intervjuer

Intervju 1 med representant för Grundskoleförvaltningen. 2019-01-09

Intervju 2 med representant för Stadsledningskansliet.  2019-01-10

Intervju 3 med representant för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 2019-01-11

Intervju 4 med representant Sociala omsorgsförvaltningen 2019-01-14 

Intervju 5 med representant för Förskoleförvaltningen 2019-01-15

Intervju 6 med representant för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 2019-01-15

Intervju 7 med representanter för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 2019-01-16

Intervju 8 med representant för Vård- och äldreomsorgsförvaltningen. 2019-01-22

Övrigt

SOU 2013:53, Privata utförare – kontroll och insyn

Proposition 2013/14:112, Villkor för fristående skolor m.m. 

Proposition Prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet

Skolverkets allmänna råd med kommentarer; Måluppfyllelse i förskolan, 2017

Internetkällor

Om BBiC: 
https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic 2019-02-11

Om kravsorteraren: 
http://www.egenvardering.skl.se/, 2019-02-11

Ramavtalsupphandlad HVB för barn och unga via SKL-Kommentus:
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/
planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/ 2019-02-11

https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic
http://www.egenvardering.skl.se/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
https://www.sklkommentus.se/upphandling-och-ramavtal/vara-ramavtal-och-upphandlingar/planerade-och-pagaende-upphandlingar/hvb-barn-och-unga-2017/
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV PRIVATA UTFÖRARE 
INOM FÖRSKOLA, SKOLA, VÅRD OCH OMSORG

Stadsrevisionen har granskat styrning och uppföljning av privata utförare inom förskola, skola och vård 
och omsorg i Borås Stad.  Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning och lokala 
styrdokument, bedöma om berörda nämnder har en ändamålsenlig insyn, tillsyn, styrning och uppföljning 
av privata utförare. 

Stadsrevisionens bedömning är att granskade nämnder till största delen har möjliggjort en ändamålsenlig 
styrning och uppföljning av privata utförare genom LOV och LOU. Upprättade avtal styr i huvudsak mot 
efterfrågad kvalitet och måluppfyllelse och möjliggör insyn, kontroll och uppföljning.

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens, Sociala omsorgsnämndens, Vård- och 
äldrenämndens samt Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens styrning och uppföljning av privata utförare 
via LOV och LOU till största delen är ändamålsenlig. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedöms inte ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av 
merparten av de privata utförare nämnden lämnat över verksamhet till genom LOU. Förhållandena medför 
att Individ- och familjeomsorgsnämnden inte säkerställt att verksamhet som lämnats över till privata utförare 
har bedrivits med en tillräcklig intern kontroll och på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Förskolenämnden bedöms ha en ändamålsenlig tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning en i huvudsak 
ändamålsenlig insyn i de fristående gymnasieskolorna. Grundskolenämnden har enligt Stadsrevisionens 
bedömning inte en ändamålsenlig insyn i fristående förskoleklass och grundskola. Nämnden har 
inte genomfört någon insyn i de fristående skolorna under 2017 eller 2018. Förhållandena medför att 
Grundskolenämnden inte hållit sig informerad om hur verksamheter vid fristående skolor utvecklats och 
möjliggjort allmänhetens insyn i de privata grundskolorna. 

I granskningen konstateras ett flertal olika avvikelser. Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder 
bör genomföra åtgärder i enlighet med angivna rekommendationer. I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till 
granskningsresultaten i bilagd rapport.

Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Svar från 
Kommunstyrelsen och nämnderna emotses senast 2019-06-17. 

Boris Preijde  
Ordförande andra revisorsgruppen 
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GRANSKNING AV SAMVERKAN OCH 
FÖREBYGGANDE ARBETE KRING BARN 
OCH UNGA 
Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Borås Stads arbete med samverkan och förebyggande 
arbete kring barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete inom området inte fullt ut är 
ändamålsenligt. 

Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen stärker sin styrning 
och samordning av det förebyggande arbetet inom området och bl.a. arbetar fram en övergripande 
strategisk målbild och klargör kommungemensamma definitioner av för området centrala begrepp. 
Kommunstyrelsen behöver dessutom utveckla en övergripande analys och utvärdering av resultat och 
effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga.

Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens 
bedömning säkerställa en ändamålsenlig samverkan och förebyggande arbete inom området.

Stadsrevisionen bedömer vidare att även övriga granskade nämnder behöver utveckla sin styrning och 
uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Man behöver också arbeta 
mot en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan inom 
området mellan nämnderna. 

Stadsrevisionen vill i sammanhanget poängtera att identifierade brister inom området medför att barn 
och unga i Borås Stad riskerar att inte få det stöd och hjälp som de behöver i ett tidigt skede utifrån 
ett helhetsperspektiv. Åtgärder inom området är angelägna då både kostnader och konsekvenser ur 
ett kommunalekonomiskt-, individuellt- och folkhälsoperspektiv kan minskas om välfungerande 
samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga säkerställs. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultaten i bilagd rapport.

Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs berörda nämnder. Svar från 
nämnderna emotses senast 2019-05-30.

Nils-Gunnar Blanc Boris Preijde  
Ordförande första revisorsgruppen Ordförande andra revisorsgruppen
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Sammanfattning 

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

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

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

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

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

sociala omsorgsnämnden. 

 

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

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

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

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

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

kring detta. Det saknas kommungemensamma dokumenterade definitioner av begreppen förebyggande 

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

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

områden i det förebyggande arbetet. 

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

fredsställande. 

 

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

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

på ett ändamålsenligt sätt 

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

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

gande arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden 

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

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

pågår med att utveckla samverkan.  

 

Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden. Vi rekommenderar: 

 kommunstyrelsen att stärka sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet 

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

arbete 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

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

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

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

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

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

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

frågorna: 

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

ansvarsfördelning och samsyn? 

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

följs upp och revideras kopplat till området? 

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

 Finns tillräckliga resurser för arbetet? 

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

funktionshindersverksamhet och fritidsverksamhet? 

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

fristående skolor/förskolor)? 

 Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till kommunstyrelsen 

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

1.3. Revisionskriterier 

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

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

 Kommunallag (2017:725) 

 Socialtjänstlag (2001:453) 

 Skollag (2010:800) 

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

 Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och vägledning inom området 

 Borås Stads budget 2018 och andra mål och riktlinjer inom området 

 Reglementen 

Revisionskriterierna beskrivs i bilaga 2. 

 

1.4. Avgränsning och ansvariga nämnder 

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

och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala omsorgsnämnden. 

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

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

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

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

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

 

1.6. Metod och genomförande 

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

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

rapporten. 

 

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

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

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

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

2.1. Organisation  

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

samheten. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsens 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

2.2. Styrning av arbetet kring barn och unga 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

Nämndernas 
arbete kring 

barn och 
unga

Mål och uppdrag 
i KF:s budget

Program och 
handlingsplaner

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

riskerar att fara illa i mål eller dokument2. 

 

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

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

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

uppges tvinga förvaltningarna att prioritera bland uppdragen.  

 

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

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

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

2.2.1. Mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget 

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

indikatorer.  

 

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

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

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

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

till målsatta indikatorer och aktiviteter.  

 

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

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

 

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

kring barn och unga:  

 

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

unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

 

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

granskat område (illustreras nedan i tabell 1).  

 

ANSVARIG NÄMND GRN3 GVUN4 

KOMMUNFULLMÄKTIGES 

INDIKATORER 

Andel elever som känner 

sig trygga i grundskolan, 

åk 4–9. 

Andel elever som känner 

sig trygga i gymnasie-

skolan. 

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

 

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

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

till år 2026.6  

 

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

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

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

 

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

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

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

dokument mot psykisk ohälsa. 

 

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

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

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

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

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

tande. 

 

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

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

Dessa återfinns inte i nämndernas verksamhetsplaner. 

2.2.2. Program och handlingsplaner 

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

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

lingsplan9. 

 

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

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

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

i januari 2016 och gäller till och med 2019. 

 

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

planen innehåller sex aktiviteter fördelade på facknämnder och tidigare stadsdelsnämnder. 

Kommunstyrelsen ansvarar enligt programmet för att löpande revidera handlingsplanen och för 

att senast 2019 föreslå fullmäktige ett reviderat program.  

 

 Program för föräldraskapsstöd med tillhörande handlingsplan gäller för grundskolenämnden, 

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

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

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

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

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

Datum för fastställande framgår ej. 

 

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

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

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

ning av program och handlingsplan.  

 

 Drogpolitiskt program med tillhörande handlingsplan gäller hela staden inklusive bolag. 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

heter. Programmet antogs av kommunfullmäktige i december 2016. 

 

Tillhörande handlingsplan reviderades i augusti 2018 och innehåller prioriterade områden 

riktade till bland annat grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt 

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

ning.  

  

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

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

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

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

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

och elevhälsoarbete samt systematiskt kvalitetsarbete. 

 

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

aktörer. 

2.2.3. Övriga uppdrag från kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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

2.3. Ansvarsfördelning samt förebyggande insatser11  

2.3.1. Fritids- och folkhälsonämnden 

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

övergripande folkhälsoarbete.   

2.3.1.1 Förebyggande arbete 

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

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

utifrån en årlig förvaltningsgemensam verksamhetsplan som gäller för samtliga verksamheter och 

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

arbetet kring barn och unga.  

 

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

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

liga anläggningar och naturområden.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

socialtjänsten. De förväntas vara framtagna till våren 2019.  

 

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

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

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

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

gripande nivå. I nämndens delårsrapport 2018 framkommer att fritidsgårdsverksamheten genomgår 

stora förändringar avseende organisation, lokaler och personal.  

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

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

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

ningar.  

2.3.2.1 Förebyggande arbete 

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

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

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

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

bedrivs utifrån årliga verksamhetsplaner för samtliga verksamheter och enheter.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

förskolechef, vårdnadshavare och barnhälsan samt eventuellt barnets pedagog.  

 

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

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

skola som åker till områden där det saknas öppna förskolor. 

 

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

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

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

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

gande arbetet till följd av en begränsad budget.  

2.3.3. Grundskolenämnden 

Grundskolenämndens reglemente16 anger att nämnden ansvarar för de uppgifter avseende kommunal 

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

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

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

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

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

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

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

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

chef är elevhälsans ansvar för det förebyggande arbetet tydligt.   

 

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

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

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

skolor likabehandlingsplaner.  

 

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

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

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

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

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

gande.  

 

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

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

 

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

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

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

gande arbete i verksamhetsplanerna. 

 

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

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

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

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

2.3.4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

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

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

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

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

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

elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

utvecklingsområde. Förvaltningschefen anser att förvaltningens kvalitetsarbete är välfungerande och 

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

byggande arbete bedrivas inom ramen för gymnasiechefernas arbete. 

 

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

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

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

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

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

insatser, något som även lyfts i förvaltningens senaste kvalitetsrapport. 

2.3.1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

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

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

och familjeomsorg.  

2.3.1.1 Förebyggande arbete 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

svårigheter. 

 

                                                
19 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5. 
20 Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-17. 
21 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.  
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Intervjuad förvaltningschef uppger att det pågår ett utvecklingsarbete kring att stärka den sociala barn- 

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

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

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

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

 

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

bedömning av våld från närstående. 

 

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

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

eller boende (HVB-hem) respektive familjehem.   

2.3.2. Sociala omsorgsnämnden 

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

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

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

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

2.3.2.1 Förebyggande arbete 

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

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

barn och unga.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

ningen har idag.  

2.4. Bedömning 

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

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

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

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

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

 

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

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

samordnad styrning och samordna kommunens angelägenheter.  

 

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

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

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

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

tet.  

 

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

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

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

tige kopplat till arbete med barn och unga.  

 

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

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

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

att prioritera bland uppdragen. 

 

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

till privata aktörer. 

 

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

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

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

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

grundskolan har bedömts ha vissa brister vid tillsyn av Skolinspektionen.  

 

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

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

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

 

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

vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala omsorgsnämnden i 

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

förebyggande arbetet.  

 

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

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

åtgärder. 

 

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

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

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

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

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

3.1. Nationell styrning avseende samverkan kring barn och unga 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

begrepp och kunskap om varandras begrepp underlättar samverkan.  

3.2. Kommunintern samverkan 

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

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

 

Nedan beskrivs samverkan kring barn och unga.  

 

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

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

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

flera former, varav några anges nedan26: 

 

Lokal samverkan  

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

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

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

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

 

Barn och unga i riskzon  

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

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

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

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

  

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

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

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

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

 

 Samverkan vid skolövergångar 
 

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

verkan sker genom så kallade övergångsmöten.  

 

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

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

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

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

 barn och elever som är nyanlända, gömda och ensamkommande  

 barn/ungdom i familjer som systematiskt flyttar  

 barn och elever som är hemlösa  

 barn och elever med hög frånvaro 

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

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

Chefen för elevhälsan ansvarar för revidering. 

 

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

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

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fullgör enligt uppgift kommunens uppgifter enligt det 

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

går på gymnasiet.  

 

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

skolechefer och rektorer träffas inte så ofta vilket försvårar samarbetet.  

 

 Samverkan mellan barnhälsa respektive elevhälsa och individ- och familjeomsorg 
 

Samverkan sker mellan förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen respektive gymnasie- och 

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

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

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

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

har medfört att samverkansarbete inte alltid prioriterats.  

 

Såväl grundskoleförvaltningen som individ- och familjeomsorgsförvaltningen upplever att det finns 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Samverkan sker mellan förskoleförvaltningens barnhälsoverksamhet och individ- och familjeomsorgs-

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

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

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

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

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

individ- och familjeomsorgsförvaltningen som barnhälsan inom förskoleförvaltningen har rutiner för 

arbetet i barnhälsoteam. 

 

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

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

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

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

område.  

 

 Samverkan mellan skolverksamhet och fritidsverksamhet 
 

Trygga skolgårdar är ett förvaltningsövergripande projektarbete som bedrivs mellan grundskoleförvalt-

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

 Samverkan med privata aktörer29 

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

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

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

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

förebyggande arbete når behövande barn oavsett skolform.30 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samverkar med fristående gymnasieskolor. Nämnden 

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

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

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

undersökningen.  

 

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

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

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

3.2.1. Utvecklingsområden inom samverkan 

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

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

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

och unga. Det lyfts som ett utvecklingsområde.  

 

I intervjuer framförs även andra utvecklingsområden, bland annat: 

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

gruppen elever som inte går på gymnasiet.  

 arbetet med stöd till föräldrar 

 

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

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

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

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

3.3. Extern samverkan 

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

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

exempel på extern samverkan som innefattar interna aktörer. 

 

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

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

heten.  

 

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

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

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

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

 

 Västbus 

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

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

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

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

ningar. 

 

 Familjecentralsverksamhet 

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

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

samlokaliserade basverksamheter: öppen förskola, socialtjänst med inriktning mot förebyggande 

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

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

samverkansöverenskommelse som styr arbetet. 

 

 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

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

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

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

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

en brist.  

3.4. Bedömning 

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Granskningen visar att nuvarande samverkansstrukturer kring det förebyggande arbetet avseende barn 

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

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

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

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

det generellt sett saknas gemensamma mål för samverkansarbetet.  

 

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

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

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

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

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

nämnderna. 

 

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

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

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

nämnden och sociala omsorgsnämnden i huvudsak tillsett en tillfredsställande samverkan.  

 

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

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

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

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

4.1. Uppföljning och återrapportering till kommunstyrelsen 

Nämndernas uppföljning och återrapportering till kommunstyrelsen utifrån kommunfullmäktiges mål och 

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

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

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

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

omsorgsnämnden som gör en mer omfattande verksamhetsanalys. 

 

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

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

redovisning till kommunstyrelsen avseende aktiviteter som genererats av program och handlingsplaner 

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

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

skapsstöd respektive barn- och ungdomspolitik som inte har återrapporterats. 

 

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

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

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

analysen i sin uppföljning.  

 

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

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

2017.  

4.1.1. Fritids- och folkhälsonämnden 

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

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

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

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

somatiska besvär ökar.  

 

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

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

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

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

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

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

detta. 

 

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

handlingsplaner inte inkluderas i ordinarie uppföljning av budget.  

 

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

2018. 

4.1.2. Förskolenämnden  

Förskolenämnden sammanställer årligen kvalitetsrapporter som innehåller en uppföljning och analys av 

förskoleverksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Uppföljningen av kvalitetsarbetet bygger bland 

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

hetschef och självskattningar.  

 

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

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

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

kommunstyrelsen. 

 

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

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

4.1.3. Grundskolenämnden 

Grundskolenämnden sammanställer årligen kvalitetsrapporter som innehåller en uppföljning och analys 

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

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

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

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

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

kommunstyrelsen.  

 

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

lade till Skolinspektionens kritik av det förebyggande arbetet.   

 

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

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

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

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

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

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

främjande åtgärder. 

 

Nämndens intern kontrollplan 2018 innehåller kontrollmoment utifrån identifierade risker som bland 

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

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

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

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanställer årligen kvalitetsrapporter som innehåller en 

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

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

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

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

 

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

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

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

lingsplaner utifrån kvalitetsrapporten.  

 

Nämndens intern kontrollplan 2018 innehåller kontrollmoment utifrån identifierade risker som bland 

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

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

4.1.5. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanställer årligen en patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse 

i enlighet med patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt 

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

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

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

i ledningsgruppen.  

 

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

verkan kring barn och unga. 

 

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

4.1.6. Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsnämnden sammanställer årligen en patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse i enlighet 

med patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitets-

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

2018. 

                                                
33 Antogs 27 april 2017. 
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4.2. Bedömning  

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

att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

ningen. Det upplevs försvåra arbetet med uppföljning och återrapportering.  

 

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

ungdomspolitik har reviderats i enlighet med anvisningarna.  

 

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

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

räcklig.  
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5. Samlad bedömning 
 
5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

 

Revisionsfrågor Bedömning 

Har Borås Stads arbete inom områ-

det en tydlig och ändamålsenlig 

organisation, styrning, ansvarsfördel-

ning och samsyn? 

Delvis. 

Vi bedömer att kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att 

styrningen av det förebyggande arbetet är samordnad på 

ett ändamålsenligt sätt. 

 

Nämndernas arbete med barn och unga styrs av kommun-

fullmäktiges mål och uppdrag i budget, av uppdrag från 

kommunfullmäktige samt genom program med tillhörande 

handlingsplaner. Styrningen av det förebyggande arbetet 

upplevs av berörda nämnder som otydlig, främst mot bak-

grund av antalet uppdrag och aktiviteter samt bristen på 

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

gripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet. 

Det saknas kommungemensamma dokumenterade defini-

tioner av begreppen förebyggande arbete och barn och 

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

levs försvåra nämndernas styrning.   

 

Styrning, samsyn och förståelse för varandras uppdrag är 

utvecklingsområden i det förebyggande arbetet. 

 

Nämndernas ansvarsfördelning framgår av reglemente och 

lagstiftning. Vi bedömer att fritids- och folkhälsonämnden, 

förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämn-

den, individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala 

omsorgsnämnden i huvudsak har tillsett att det finns en 

ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avse-

ende det förebyggande arbetet. Utifrån de av Skolinspek-

tionen konstaterade bristerna avseende elevhälsan bedö-

mer vi att grundskolenämnden inte fullt ut har tillsett en 

ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan.  

Finns det ändamålsenliga styrande 

dokument med mål, riktlinjer och ruti-

ner som regelbundet följs upp och 

revideras kopplat till området? 

Delvis. 

Inom berörda nämnder har det utarbetats rutiner kopplat till 

det förebyggande arbetet. Inom flera nämnder pågår arbete 

med att utveckla rutiner. 

 

Det finns mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget 

som kan anses ha koppling till förebyggande arbete kring 

barn och unga utöver stadsövergripande program och 

handlingsplaner. Nämnderna har löpande under 2018 mot-

tagit uppdrag från fullmäktige kopplat till arbete med barn 

och unga. 
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Vilka insatser och aktiviteter genom-

för Borås Stad inom området och är 

dessa tillräckliga? 

Granskade nämnder genomför en rad olika aktiviteter som 

kan kopplas till förebyggande arbete. Den uppföljning som 

görs av nämnder och kommunstyrelse innehåller inte 

någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller effek-

ter av det förebyggande arbetet kring barn och unga.  

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

sak tillräckliga resurser för arbetet. Förskolenämnden 

samt grundskolenämnden uppges prioritera bland uppdra-

gen utifrån begränsningar i budget.  

Finns en tillfredsställande samverkan 

mellan interna aktörer såsom social-

tjänst, skola, förskola, funktions-

hindersverksamhet och fritidsverk-

samhet? 

Delvis. 

Samverkan pågår i organiserade former samt mellan 

enskilda nämnder.  I granskningen har framkommit att det 

generellt sett saknas gemensamma mål för samverkans-

arbetet.  

 

Vissa hinder upplevs finnas i samverkan, framförallt mellan 

grundskolenämnd och individ- och familjeomsorgsnämnd. 

Nuvarande samverkansstrukturer kring förebyggande 

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

går arbete med att utveckla samverkan mellan nämnderna.  

 

Vi bedömer att fritids- och folkhälsonämnden, förskole-

nämnden, gymnasie- och vuxen-utbildningsnämnden och 

sociala omsorgsnämnden i huvudsak tillsett en tillfredsstäl-

lande samverkan. Vi bedömer att samverkan mellan grund-

skolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden 

inte är fullt ut tillfredsställande.  

Hur säkerställs att Borås Stads 

arbete inom området även innefattar 

privata aktörer (exempelvis fri-

stående skolor/förskolor)? 

Granskningen visar att inget av granskade stadsövergri-

pande program eller handlingsplaner är riktade till privata 

aktörer. 

 

Det förekommer emellertid viss samverkan kring det före-

byggande arbetet avseende barn och unga. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden samverkar med fristående gym-

nasieskolor genom verksamhetsbesök och kvalitetssamtal. 

Vidare omfattas samtliga barn i staden av det förebyggande 

arbetet oavsett skolform enligt uppgift från individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen. Hur detta sker har inte kunnat 

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

läggas hur granskade nämnder samverkar med privata 

aktörer.  



 
 
 

27 

 
 
5.2. Slutsats 

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

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

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

sammantagna bedömning att:  

 

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

på ett ändamålsenligt sätt 

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

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

gande arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden 

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

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

pågår med att utveckla samverkan.  

 

Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden. Vi rekommenderar 

 kommunstyrelsen att stärka sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet 

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

arbete 

 

 

Göteborg den 21 januari 2019 

 

 

 

Maria Carlsrud Felander    Helena Lind 

Verksamhetsrevisor    Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB    Ernst & Young AB  

Genomförs en kontinuerlig uppfölj-

ning, utvärdering och återrapporte-

ring till kommunstyrelsen rörande 

resultat och effekter av arbetet med 

eventuella åtgärder som följd? 

I huvudsak. 

Vi bedömer att kommunstyrelsens uppföljning av nämnder-

nas förebyggande arbete är i huvudsak tillräcklig även om 

den har vissa utvecklingsområden.  

Nämndernas och kommunstyrelsens uppföljning innehåller 

inte någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller 

effekt av det förebyggande arbetet. I viss mån återfinns 

beskrivningar av behov och analys i dokumenterad uppfölj-

ning, exempelvis i Välfärdsbokslutet. Mål och aktiviteter i 

program och handlingsplaner inkluderas inte i den ordinarie 

uppföljningen. Det upplevs försvåra arbetet med uppföljning 

och återrapportering.  

Kommunstyrelsen har inte tillsett att den handlingsplan som 

är kopplad till barn- och ungdomspolitik har reviderats i 

enlighet med anvisningarna.  



 
 
 

28 

Bilaga 1. Bakgrund till granskningen 

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

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

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

och familjernas perspektiv.  

 

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

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

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

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

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

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

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

Kommunallagen (2017:725) 

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

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

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

är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.  

 

Socialtjänstlag (2001:453) 

3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m. 

 Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och 

missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga. 

 

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper, Barn och unga: 

 Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.  

 Socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att 

förhindra att barn och unga far illa.  

 Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Nämnden ska aktivt verka för att samver-

kan kommer till stånd.  

 

14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.  

 Myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att genast 

anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn 

far illa. Sådana myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma är skyldiga att lämna 

socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd 

och skydd. 

 

Skollag (2010:800) 

1 kap. Inledande bestämmelser 

Syftet med utbildningen inom skolväsendet 

 Syftet med utbildningen inom skolväsendet är att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära. Den ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

 I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd 

och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillna-

der i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

 

2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning 

Elevhälsa 

 Elevhälsa ska finnas för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, 

specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara före-

byggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. 

 

3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen 

Särskilt stöd 
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 Rektor ska tillse att en elevs behov av särskilt stöd utreds om eleven uppvisar svårigheter i sin 

skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en 

utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.  

 

Prop. 2009/10:165 

 I förarbetena till skollagen anges bland annat att arbete med elevhälsa förutsätter en hög grad 

av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper samt att det finns 

kompetens att tillgå för detta arbete. Där anges vidare att det också är angeläget att samverkan 

sker med socialtjänsten. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för 

att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. (Prop. 2009/10:165 s. 276) 

 

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling 

 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och 

elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en 

plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 

behandling av barn och elever.  

 

29 kap. Övriga bestämmelser 

Samverkan och anmälan till socialnämnden 

 Huvudmannen för verksamheten och den som är anställd i sådan verksamhet, ska på social-

nämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. 

 

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

Verksamhetens mål och allmänna inriktning 

 Verksamheten ska enligt LSS främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet 

för de personer som anges i 1 §. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som 

andra. 

 Verksamheten enligt LSS ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda 

samhällsorgan och myndigheter. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande 

utvecklas och säkras.  

 Barnets bästa ska särskilt beaktas när åtgärder rör barn.  

 

Insatserna för särskilt stöd och särskild service 

 I samband med att en insats beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med 

beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. I planen ska även 

åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas 

fortlöpande och minst en gång om året. 

 

Särskilda uppgifter för kommunen 

 Kommunen ska följa upp vilka som omfattas av lagen och deras behov av stöd samt verka för 

att behoven blir tillgodosedda.  

 Vidare ska kommunen medverka till att de personer som omfattas av lagen får tillgång till arbete 

eller studier samt verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för dessa 

personer.  

 Kommunen ska även samverka med organisationer som företräder människor med omfattande 

funktionshinder.   

 

Socialstyrelsens vägledning av barns behov av insatser från flera aktörer (2013) 
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Socialstyrelsens vägledning ger stöd till huvudmän och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård 

och socialtjänst men även i skolans olika skolformer och elevhälsan i deras arbete med att i samverkan 

ge insatser till barn och unga. Vägledningen beskriver bland annat att kommunerna bör upprätta tydliga 

ledningssystem, rutiner, skriftliga avtal och samverkansstrukturer. Dessutom kan kommunerna säker-

ställa att verksamheterna har tydliga uppdrag och ansvarsfördelningar för planering, genomförande och 

uppföljning av olika insatser.  

 

Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn 

och unga (2016:12) 

Socialstyrelsens allmänna råd innehåller krav på socialnämnden avseende hur information ska ges till 

allmänheten om hur anmälan om missförhållanden kan göras samt hur de som berörs av anmälan och 

eventuell utredning ska informeras. Socialstyrelsen beskriver hur socialnämnden ska utreda ett barns 

behov av skydd eller stöd samt hur det ska följas upp. 

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitets-

arbete (SOFS 2011:9) 

Föreskrifterna och allmänna råden om ledningssystem gäller verksamheter som omfattas av lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 3 kap 3 § tredje stycket i socialtjänstlagen, SoL. 

Föreskriften anger att huvudmannen ansvarar för att det finns ett ledningssystem som är anpassat för 

verksamheten som används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens 

kvalitet. Enligt föreskriften ska rutiner finnas på plats som anger ett bestämt tillvägagångssätt för utfö-

randet av en aktivitet samt hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. Dessutom ska huvud-

mannen identifiera de processer där samverkan behövs och ange i processer och rutiner hur samverkan 

ska bedrivas i den egna verksamheten samt med andra aktörer.  
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Bilaga 3. Begreppsförklaring 

 

I definitionen av vad det kan innebära att ett barn riskerar att fara illa eller far illa utgår vi från Social-

styrelsens definition som bland annat står att finna i handboken Anmäla oro för barn34. Socialstyrelsen 

beskriver att barn kan fara illa i många olika situationer av flera olika orsaker. Det kan exempelvis handla 

om barn och unga som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, 

fysisk eller psykisk försummelse eller familjer där det förekommer allvarliga relationsproblem mellan 

barnet och övriga familjen. Skadlig behandling av barn omfattar fysiskt och psykiskt våld, sexuella över-

grepp, kränkningar samt fysisk och psykisk försummelse. Barn och unga kan även fara illa på grund av 

sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende 

eller för att de utsätts för hot, våld eller andra övergrepp från jämnåriga. 

 

I definitionen av förebyggande arbete har vi valt att utgå från Socialstyrelsens beskrivning35. Social-

styrelsen delar in förebyggande arbete i tre olika kategorier:  

 Universell prevention definieras som en åtgärd som inte tar hänsyn till skillnader mellan hög- 

och lågriskgrupper. Ingen enskild individ eller grupp väljs ut av något skäl. Åtgärden är tänkt att 

främja alla oavsett grad av risk. 

 Selektiv prevention definieras som en åtgärd riktad till undergrupper i målgruppen som expo-

neras för en eller flera riskfaktorer. Enskilda individer identifieras inte – det är gruppen, inte 

individen, som bedöms befinna sig i riskzon. Ett exempel på selektiv prevention kan vara grupp-

verksamhet till barn vars föräldrar har missbruksproblem. 

 Indikerad prevention definieras som en åtgärd för individer med identifierade problem. 

 

                                                
34 Socialstyrelsen (2014) Anmäla oro för barn – stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare.  
35 Socialstyrelsen (2008) Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn - En nationell 
inventering i kommuner och landsting. 
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Bilaga 4. Källförteckning 

Genomförda intervjuer 

 

 Barnhälsochef förskoleförvaltningen 

 Förvaltningschef grundskoleförvaltningen 

 Förvaltningschef gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

 Förvaltningschef fritids- och folkhälsoförvaltningen, enhetschef med ansvar för lokala BRÅ 

 Förvaltningschef sociala omsorgsförvaltningen 

 Förvaltningschef individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

 Verksamhetsutvecklare Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS) 

 

Gruppintervju/workshop 

 

 Biträdande chef Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet fritids- och folkhälsoförvalt-

ningen 

 Elevstödssamordnare grundskoleförvaltningen  

 Enhetschef förebyggande individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

 Enhetschef LSS sociala omsorgsförvaltningen 

 Enhetschef myndighetsutövning individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

 Förskolechef förskoleförvaltningen 

 Förskolechef förskoleförvaltningen 

 Gymnasiechef gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

 Rektor grundskoleförvaltningen 

 Skolkurator grundskoleförvaltningen 

 Skolkurator gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

 

Dokumentation 

 

Nämndövergripande 

 Barn- och ungdomspolitiskt program och handlingsplan 2016 

 Bildningsstaden Borås 

 Borås stads rutiner för polisanmälningar i skolan och anmälningar till socialtjänsten 

 Borås stads styr- och ledningssystem 

 Budget Borås stad 2018 

 Drogpolitiskt program och handlingsplan 2018 

 Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2018  

 Borås Stad Plan för ledningssystem för kvalitetsarbete 

 Program och handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018–2020 

 Program och handlingsplan för föräldraskapsstöd 2018 

 Reglemente kommunstyrelsen 

 Samtliga nämnders, samt kommunstyrelsens, protokoll under 2018 

 Samverkansöverenskommelse mellan Borås stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde 

Borås 2018–2020 

 Samverkansöverenskommelse mellan Borås stad och Västra Götalandsregionen för perioden 

2018–2023 

 Välfärdsbokslut 2016 

 Årsredovisning Borås stad 2017 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
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 Förebyggande arbete inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet 

 Förebyggande arbete inom Mötesplatser och Öppen Ungdomsverksamhet 

 Program för Öppen ungdomsverksamhet 

 Reglemente fritids- och folkhälsonämnden 

 Samarbetsuppdrag FoF – Lokalt inflytande 2018 

 Tertial 2 2018 

 Verksamhetsplan 2018 

 

Förskolenämnden 

 Anmäla oro för barn – stöd för anmälningsskyldiga 

 Kvalitetsrapport 2018 Värdegrund 

 Reglemente förskolenämnden 

 Rutin för barnhälsan 

 Rutin för förskolans arbete för likabehandling samt mot diskriminering och kränkande behand-

ling 

 Rutin vid misstanke om sexuella eller andra övergrepp på förskolor i Borås stad 

 Tertial 2 2018 

 Verksamhetsplan 2018 

 

Grundskolenämnden 

 Beslut efter uppföljning grundskola Borås kommun - Skolinspektionen 

 Gemensam rutin grundskoleförvaltningen och IFO 

 Kvalitetsrapport Värdegrund 2018 

 Lokal samordnad individuell plan (LoSIP) 

 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 18/19 

 Program för att förebyggana psykisk o hälsa 

 Reglemente grundskolenämnden 

 Rutiner för grundskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling 

 Rutiner som ingår i plan mot kränkande behandling 

 SSPF reviderad 

 Tertial 2 2018 

 Verksamhetsplan 2018 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 Policy Cederns samarbete med de kommunala gymnasieskolorna 

 Bildningsstaden 

 Discpl. åtgärder gy, vux – avstängningsmanual 

 Almåsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling 

 Bäckäng – elevhälsoplan 

 Bäckängsgymnasiers likabehandlingsplan 2017–2018 

 Rutin för frånvarouppföljning AL 

 Utredning om frånvaro till rektor 2018 

 Gemensam plan för övergångar inom och mellan skolor och skolformer 

 Handlingsplan för drogaktivitet 

 Kvalitetsrapport 17–18 

 Program för att förebygga psykisk ohälsa 

 Reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 Rutin – skolgång för placerade elever 

 Rutin KAA inom Sjuhärad och inom UBF 
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 Rutiner för likabehandling  

 Samarbete insyn fristående skolor 

 Tertial 2 2018 

 Verksamhetsplan 2018 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 Barn och unga i riskzon – Individ- och familjeomsorgsnämndens uppdrag   

 Familjecentral samverkansöverenskommelse 

 FamRätt rutin våld 

 Fältgruppens mål och inriktning 2018–2019 

 Förlängning av överenskommelsen med föreningen Agape – IOP 

 Gemensam rutin grundskoleförvaltningen och IFO 

 IFO rutin SSPF 

 Kallelse LoSIP 

 Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelse 2017 

 Program och handlingsplan för stärkt social barn- och ungdomsvård 2018–2022 

 Reglemente individ- och familjeomsorgsnämnden 

 Rutin – samverkan avseende barn med behov av insatser 

 Rutin barnhälsoteam  

 Rutin LVU 

 Rutin och handläggningsstöd i ärenden som rör barn och bevittnat våld 

 Rutin ROS-möten 

 Rutin samverkan IFON SON SoL LSS 

 Rutiner för samverkan över förvaltningsgränserna i enskilda ärenden 

 Samtycke vid skolövergång för familjehemsplacerade barn 

 SSPF samverkansparternas uppföljning vid avslutad handlingsplan 

 Tertial 2 2018 

 Verksamhetsplan 2018 

 

Sociala omsorgsnämnden 

 Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelse 2017 

 Reglemente sociala omsorgsnämnden 

 Riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse 

 Tertial 2 2018 

 Verksamhetsplan 2018 
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Bilaga 5. Organisationsscheman 

 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

 
Bild 1: Organisationsschema över fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

 
 
Förskoleförvaltningen 

 
Bild 2: Organisationsschema över förskoleförvaltningen. 
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Grundskoleförvaltningen 

 

 
Bild 3: Organisationsschema över grundskoleförvaltningen.  

 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

 
Bild 4: Organisationsschema över gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 
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Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

 

Bild 5: Organisationsschema över individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

 
Sociala omsorgsförvaltningen 

 

 
Bild 6: Organisationsschema över sociala omsorgsförvaltningen. 
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Stadsrevisionen i Borås stad har genomfört en granskning 
av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. 
Syftet med granskningen har varit att bedöma om berörda 
nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete 
kring barn och unga i åldern 0–20 år är ändamålsenligt. 
Granskningen har avsett Fritids- och folkhälsonämnden, 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 
samt Sociala omsorgsnämnden. Granskningen har genomförts 
med hjälp av en extern konsult från EY.  

Granskningen har inriktats mot följande revisionsfrågor:

• Har Borås Stads arbete inom området en tydlig och
ändamålsenlig organisation, styrning, ansvarsfördelning
och samsyn?

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

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

• Finns tillräckliga resurser för arbetet?

• Finns en tillfredsställande samverkan mellan
interna aktörer såsom socialtjänst, skola, förskola,
funktionshindersverksamhet och fritidsverksamhet?

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

• Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och
återrapportering till kommunstyrelsen rörande resultat
och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd?

Nämndernas arbete med barn och unga styrs av 
Kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget, av uppdrag 
som kommer löpande från Kommunfullmäktige samt genom 
program med tillhörande handlingsplaner. Styrningen av det 
förebyggande arbetet upplevs av berörda nämnder som otydlig, 
främst mot bakgrund av antalet uppdrag och aktiviteter samt 
bristen på samordning av dessa. I staden anses det vidare saknas 
en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet 
samt samverkan kring detta. Det saknas kommungemensamma 
dokumenterade definitioner av begreppen förebyggande arbete 
och barn och unga som far illa respektive riskerar att fara illa. 
Detta upplevs försvåra nämndernas styrning. Granskningen 
visar att styrning, samsyn och förståelse för varandras uppdrag 
är utvecklingsområden i det förebyggande arbetet. 

Granskade nämnder har i huvudsak tillsett att det finns en 
ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avseende 
det förebyggande arbetet kring barn och unga, med undantag 
för Grundskolenämnden som inte fullt ut har tillsett en 
ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan. 

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

görs av nämnder och Kommunstyrelse innehåller dock inte 
någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller effekter 
av det förebyggande arbetet kring barn och unga. 

Samverkan pågår i organiserade former samt mellan 
enskilda nämnder. Vissa hinder upplevs finnas i samverkan, 
framförallt mellan Grundskolenämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Granskningen visar vidare att 
nuvarande samverkansstrukturer kring förebyggande arbete 
avseende barn och unga inte alltid efterlevs. Granskade nämnder 
bedöms i huvudsak ha tillsett en tillfredsställande samverkan, 
med undantag för samverkan mellan Grundskolenämnden 
och Individ- och familjeomsorgsnämnden som bedöms som 
inte fullt ut till fredsställande. Det pågår ett arbete med att 
utveckla samverkan mellan nämnderna.

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning 
är den sammantagna bedömningen: 

• Kommunstyrelsen har inte fullt ut tillsett att styrningen av
det förebyggande arbetet är samordnat på ett ändamålsenligt 
sätt

• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden,
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, samt Sociala
omsorgsnämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med
samverkan och förebyggande arbete är ändamålsenligt
även om det finns vissa utvecklingsområden

• Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgs-
nämnden har inte fullt ut säkerställt ett ändamålsenligt
arbete med samverkan och förebyggande arbete

Stadsrevisionen ser positivt på det arbete som pågår med att 
utveckla samverkan.

Under granskningen har följande förbättringsområden 
identifierats:  

• Kommunstyrelsen behöver stärka sin styrning och 
samordning av det förebyggande arbetet inom området 
och b.la. arbeta fram en övergripande strategisk målbild 
och klargöra kommungemensamma definitioner av för 
området centrala begrepp

• Kommunstyrelsen behöver utveckla en övergripande analys 
och utvärdering av resultat och effekter av det 
förebyggande arbetet kring barn och unga

• Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgs-
nämnden behöver säkerställa en ändamålsenlig samverkan 
och förebyggande arbete inom området

• Granskade nämnder behöver utveckla sin styrning och 
uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring 
barn och unga

• Granskade nämnder behöver även arbeta mot en ökad 
samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i 
att utveckla samverkan inom området mellan nämnderna
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Granskning av samverkan och förebyggande arbete 

kring barn och unga  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående svar 
till Stadsrevisionen utifrån den genomförda granskningen av samverkan och 
förebyggande arbete kring barn och unga.      

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen i Borås stad har genomfört en granskning av samverkan och 
förebyggande arbete kring barn och unga. Syftet med granskningen har varit att 
bedöma om berörda nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete 
kring barn och unga i åldern 0–20 år är ändamålsenligt. Granskningen har 
avsett Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden samt Sociala omsorgsnämnden.  
 
Stadsrevisionen lyfter fram att nämnderna och däribland Individ- och 
familjeomsorgsnämnden inte har satt upp specifika mål för samverkansarbetet. 
 
När det gäller mål för samverkan så har Individ- och familjeomsorgsnämnden 
utifrån samarbetsuppdraget gällande Barn och unga i riskzonen satt ett mål i 
budgeten för 2019. Målet är formulerat på följande sätt: Att genom en god 
samverkan tillse att barn och unga i riskzonen får det stöd och hjälp de 
behöver. Fler koordinerade insatser ska ge bättre effekt i stödet och öka barns 
förutsättningar att få hjälp tidigt. Målet handlar om att uppnå en förbättrad 
samverkan med aktörer och verksamheter inom och/eller utanför Borås stad. 
Samtliga av förvaltningens verksamheter har i sin tur tagit fram aktiviteter som 
ska leda till att uppnå målet förbättrad samverkan. Inom verksamheten för barn 
och unga så är t.ex. aktiviteterna att säkra arbetet i samarbetsformen SSPF1 
samt att utveckla närvårdssamverkan som sker mellan Borås stad och Västra 
Götalandsregionen. Nämnden anser att genom att ha ett mål på en 
övergripande nivå och inte ett eller flera detaljmål så ger det ett utrymme för 
verksamheter och enheter att formulera sina egna mer detaljerade aktiviteter.  
 
Målsättningen följs upp genom att mäta antal barn som genom samverkan 
erhåller koordinerade insatser. Även antal avvikelser där samsyn av 
handlingsplan för den unge inte uppnåtts analyseras och rapporteras.  
En utvärdering ska göras efter två år för att bedöma måluppfyllelsen kring 
samverkan.  

                                                      
1 Skola, socialtjänst, Polis och Fritid 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

 
Revisionen för fram att det saknas gemensamma mål i Borås stad för 
samverkansarbetet och nämnden kan bekräfta detta och anser att det behöver 
övervägas att staden tar fram mål inom detta område. 
 
Stadsrevisionen bedömer att Grundskolenämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden inte fullt ut har säkerställt ett ändamålsenligt 
samverkansarbete och att samsyn saknas. Vidare framförs att det finns hinder i 
samverkan och att nuvarande samverkansstrukturer inte efterlevs. 
 
Sedan revisionsrapporten gjordes har Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
tillsammans med Grundskoleförvaltningen påbörjat en implementering av en 
framtagen rutin kring samverkan gällande barn och unga i riskzonen.  
Rutinen ska öka kunskapen om varandras verksamhet och det gemensamma 
ansvaret, vilket förväntas förbättra samsyn och undanröja hinder i samverkan. 
Kopplat till rutinen finns även en samverkansprocess framtagen som 
kortfattade ger en bild av olika steg i samverkan mellan Individ- och 
familjeomsorgen och Grundskolan. Rutinen omfattar samverkan kring enskilda 
individer och samverkan på organisatorisk nivå. Det saknas dock fortfarande 
samverkan på övergripande strategisk nivå t.ex. mellan nämndernas presidier, 
något som Individ- och familjeomsorgsnämnden ser som ett 
utvecklingsområde. Det finns samverkan på verksamhetschefsnivå i forum som 
BRÅ, Barn och unga i riskgrupp samt i Styrgruppen för SSPF. På denna nivå 
finns även behov av ytterligare någon form av forum för samverkan. 
 
Sedan revisionen av samverkan genomfördes har även flera arbetsgruppen 
träffats utifrån en Säker och Trygg kommun2 och arbetet med att analyser att ta 
fram förslag som syftar till att uppnå ett ”Socialt hållbart Borås”. Flera förslag 
berör här olika former av utveckling av samverkan. I arbetsgrupper som 
formats inom Projektet Kraftsamling Sjöbo finns även förslag till utvecklad 
samverkan. 
 

Revisionen uttrycker att det saknas en analys av resultaten av det förebyggande 
arbetet kring barn och unga. Nämnden bekräftar att detta är en brist som 
nämnden tidigare identifierat och som behöver hanteras framöver.  
Nämnden följer upp det förebyggande arbetet men det behövs mer omfattande 
analys.                

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring 

barn och unga                              

Samverkan 

Ärendet har 2019-05-09 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen. SRE@boras.se  

 

 
                                                      
2 Säker och trygg kommun är samlingsnamnet på en mängd olika initiativ som ska 

göra Borås till en trygg och hälsosam kommun att leva i. 

mailto:SRE@boras.se
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Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-05-21 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00037 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad samt 

att yttrandet översänds till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att svara på en motion 
som berör Borås stads anhörigstöd. Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder 
aktiviteter och stöd till familjemedlemmar, släktingar eller vänner till någon som 
är äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller 
har en beroendeproblematik. Målgruppen är de över 18 år. Motionären yrkar på 
att kommunen utvecklar stödet till att omfatta även barn under 18 år. Individ- 
och familjeomsorgnämndens bedömning är det vore en värdefull utveckling om 
Anhörigstödet även får ett ansvar för barn och ungdomar under 18 år. Stödet 
för denna målgrupp skulle då bli ett tydligt allmänt riktad stöd bland allt annat 
stöd riktat till andra anhöriggrupper. För att utveckla insatserna och utforma ett 
stöd för barn som är anhöriga krävs dock utökade ekonomiska resurser.               

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har getts möjlighet att svara på en motion 
som berör Borås stads anhörigstöd. Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder 
aktiviteter och stöd till familjemedlemmar, släktingar eller vänner till någon som 
är äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, eller 
har en beroendeproblematik. Målgruppen är de över 18 år. Motionären yrkar på 
att kommunen utvecklar stödet till att omfatta även barn under 18 år. Här avses 
barn och ungdomar som har föräldrar eller andra anhöriga med långvarig 
sjukdom, funktionsnedsättning eller beroendeproblematik. 
 
Nämnden har idag vissa insatser som riktas till denna målgrupp. 
Yxhammarmottagningen inom Individ- och familjeomsorgsnämnden har idag 
som ett av sina uppdrag att i dialog med föräldrar (som är de som söker stöd) 
belysa barnets situation och göra det tydligt hur missbruket påverkar barnet. 
Detta syftar till att se om barnet behöver få stöd och skydd samt att bidra till 
förälderns egen insikt och motivation att förbättra sin situation. 
Yxhammarmottagningen bjuder ibland med barnet till mottagningen 
tillsammans med föräldern, främst i syfte att visa var och hos vem föräldern går 
i behandling eftersom det har visat sig att barn ofta funderar och skapar egna 
fantasier om hur det är för föräldern.  
 
Hopptornets verksamhet riktar sig för närvarande till barn som lever i ”skilda 
världar” utifrån att deras föräldrar är separerade. De barn som kommer till 
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verksamheten har ofta flera områden som de har behov av att tala om och inte 
enbart utifrån att de har separerade föräldrar. Det kan ofta handla om föräldrar 
med missbruk eller psykisk ohälsa. Det finns hela tiden en kö med ett antal 
barn/ungdomar. 
 
Idag kontaktar redan flera föräldrar och ungdomar Anhörigstödet som finns på 
Mötesplatsen för att få stöd men de har idag inte ansvar att möta denna 
målgrupp. Anhörigstödet kan upplevas mer neutralt och mindre skamfyllt att ta 
kontakt med än att söka ett stöd inom Individ- och familjeomsorgen där 
föräldrarna får sitt stöd eller olika insatser. 
 
Individ- och familjeomsorgnämndens bedömning är det vore en värdefull 
utveckling om Anhörigstödet även får ett ansvar för barn och ungdomar under 
18 år. Stödet för denna målgrupp skulle då bli ett tydligt allmänt riktad stöd 
bland allt annat stöd riktat till andra anhöriggrupper. Något som skulle 
underlätta för såväl barn/ungdomar som föräldrar att ta en kontakt och även 
delta i gruppsamtal. Anhörigstödet som är fokuserade på att hjälpa anhörig och 
arbeta allmänt inriktat har även lättare att anpassa sitt arbete och planera olika 
former av verksamhet för målgruppen. Hopptornet och liknande 
verksamhetsformer med avgränsat uppdrag och resurser kopplats till andra 
insatser inom nämnden som är mer individinriktade och vanligtvis 
behovsbedömda är inte ett lika tillgängligt lågtröskelalternativ. För att utveckla 
insatserna och utforma ett stöd för barn som är anhöriga krävs dock utökade 
ekonomiska resurser.  

Beslutsunderlag      

1. Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år                                      

Samverkan 

Ärendet har 2019-05-09 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se


 

 

Kommunstyrelsen 
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Kungsgatan 55 
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2019-02-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00900 1.1.1.1 

  

 

 

Remiss: Motion om anhörigstöd för barn under 18 år. 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Individ och familjeomsorgsnämnden 

3. Sociala omsorgsnämnden 

4. Vård och äldrenämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-05-30. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se gärna i både 

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

Ange diarienummer KS 2018-00900 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Malin Yderhag 
Handläggare 

mailto:KS.diarium@boras.se


Motion om anhörigstöd för barn under 18 år 
 
Borås Stads anhörigkonsulenter erbjuder rekreation, föreläsningar, utbildningar, caféer, 
grupper, enskilda samtal och mycket annat. Som anhörig räknas du som är familjemedlem, 
släkting eller god vän till en person som är äldre, långvarigt sjuk, har en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsättning, eller har en beroendeproblematik. Som anhörig i behov av stöd kan du 
höra av dig till anhörigstödet som har tystnadsplikt. Ingenting dokumenteras på träffarna och 
stödet är inte biståndsbedömt.  
 
Det finns idag två anhörigkonsulenter som vänder sig till personer från 18 år och uppåt och 
ytterligare två som vänder sig till personer som är 65 år och uppåt och dessa konsulenter 
bedriver en uppskattad och välbehövlig verksamhet. 
 
En grupp som inte kan ta del av detta stöd är alla de barn under 18 år som bär en stor 
anhörigbörda. För dessa unga anhöriga finns idag inget sammanhållet anhörigstöd i 
kommunen, trots att behovet av stöd och hjälp är stort även här. Barn som lever med 
närstående med beroendeproblematik, sjukdomar, som har förlorat en närstående med mera 
har ett stort behov av stöd och hjälp för att bearbeta tankar och känslor. Idag kan vissa av 
dessa barn få stöd genom socialtjänstens verksamheter, men det vi eftersöker är ett bredare 
och icke-biståndsbedömt stöd som fungerar på samma sätt som det stöd som 
anhörigkonsulenterna idag erbjuder vuxna boråsare. 
 
Med anledning av ovanstående yrkar Vänsterpartiet: 
 

- att kommunen utvecklar det stöd som anhörigkonsulenterna erbjuder att också omfatta 
barn under 18 år 

 
Borås 2018-12-17  
 
Ida Legnemark (V) 

 
 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Jensholm 
Handläggare 
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2019-05-21 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00010 1.2.3.25 
 

  

 

Anmälningsärenden 2019-05-21 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

1. Beslut från IVO  

 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25  § 93 Svar på motion från 

Alexander Andersson (c) och Maj-Britt Eckerström (c) - Maten i 

kommunal verksamhet 

 

3. KS beslut ärende 201900300, Personalekonomisk redovisning 2018 

 

4. Gemensam beredningsprocess för Borås Stads nämnder 

 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25  § 81 Enkäter gällande 

rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2018 

 

6. Kommunfullmäktiges beslut 2019-04-25  § 68 Avsägelse och 

förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval. 

 

 

               

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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2019-04-25 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68 Dnr KS 2019-00375 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Amanda Wiktorsson (M), Engelbrektsgatan 28, 506 36 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Individ- och familjeomsorgsnämnden.    
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Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
 

  

Datum 

 
 

 
2019-04-08 
 

 

 

 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 31:e december 2018 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 31:e december 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämnden X     

      

IFO Barn och unga  X Kontaktperson 251 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 109 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktperson 167 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 138 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 110 K 

IFO Barn och unga  X Kontaktperson 222 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 206 M 

IFO Barn och unga  X Kontaktfamilj 206 M 

IFO Barn och unga  X Öppenvård 231 M 

Arbetslivsnämnden X     

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 

service 

202 K 

Sociala omsorgsnämnden  X  133 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Boendestöd 196 K 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Sysselsättning 109 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Kontaktperson 125 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 31:e december 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X  90 M 

Sociala omsorgsnämnden  X  94 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 616       K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 561 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 477 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 338 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 336 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 252 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 137 K 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 95 M 

VÄF Myndighet  X Vård & omsorgsboende 1829 M 

 
Analys  
 

Arbetslivsnämnden 
 
Arbetslivsnämnden har inga ej verkställda gynnande beslut att rapportera under fjärde 
kvartalet 2018. 
 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
 
Antalet ej verkställda beslut har minskat det senaste kvartalet. Föregående kvartal 
rapporterades 18 stycken ej verkställda beslut, detta kvartal rapporteras nio ej 
verkställda beslut.  
Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det att fem 
beslut är på väg att verkställas.  
 
Två av dessa beslut som gäller ansökan om kontaktfamilj för ett syskonpar där 
vårdnadshavare tidigare sagt upp insatsen och sedan inkommit med förslag på 
kontaktfamilj. Detta har utretts och insatsen verkställs inom en snar framtid.  
 
När det gäller ett gynnande beslut avseende kontaktfamilj så har barnet tidigare haft 
en kontaktfamiljsinsats men den avbröts på familjens egna initiativ. 
Familjehemsenheten söker efter ny lämplig kontaktfamilj, men har inte funnit någon 
lämplig uppdragstagare. Två ej verkställda beslut gällande kontaktfamilj är båda 
barnen familjehemsplacerade. 2(2)  
 
I tre ärenden där barn väntar på bistånd i form av kontaktperson har utredning av 
uppdragstagare påbörjats och troligtvis kan insats verkställas inom kort.  
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Gällande den öppenvårdsinsats som redovisas så har den aktuella familjen erbjudits 
ett flertal tider för uppstart men valt att inte komma på dessa tider. Familjen har 
återigen fått en ny tid för att möjliggöra att insatsen ska kunna verkställas.  
 
Nedgången av antalet ej verkställda beslut jämfört med föregående kvartal beror till 
stor del på att insatser inom öppenvården verkställts samt i några fall att den enskilde 
ej längre önskat det aktuella biståndet. 

 
 
Sociala omsorgsnämnden 
 
Socialpsykiatri 

Bostad med särskild service enligt SoL 
Under fjärde kvartalet 2018 rapporterades två ej verkställda beslut om bostad med 
särskild service. Ett av besluten är ett förhandsbesked där den enskilde för närvarande 
bor i bostad med särskild service i annan kommun, men önskar flyta till Borås Stad. 
Plats har ännu ej erbjudits på grund av platsbrist på Borås Stads psykiatriboenden. 
  
Boendestöd 
Ett beslut har rapporterats som ej verkställda under fjärde kvartalet 2018. Beslutet har 
dock avslutats under rapporteringsperioden. 
 
 
Sysselsättning 
Ett beslut om sysselsättning är rapporterat som icke verkställt under 
rapporteringsperioden.  
 
 
Kontaktperson 
Tre beslut om kontaktperson har rapporterats som icke verkställda under fjärde 
kvartalet 2018. I ett av besluten saknas lämplig kontaktperson, i ett har lämplig 
kontakperson erbjudits men den enskilde har tackat nej och i det sista ärendet har den 
enskilde ej kommit på avtalade möten inför uppstart. 
 

Vård- och äldrenämnden 
 
Vård- och äldreförvaltningen, Borås Stad, har nio beslut som inte verkställts inom tre 

månader. Vilket är en minskning med två beslut mot föregående period. Samtliga 

beslut gäller insatsen vård- och omsorgsboende. Orsaken till varför besluten inte 

verkställts ligger inte i att det saknas vård- och omsorgsboenden i Borås Stad, utan i 

andra orsaker som anges nedan. 

 

Av de nio beslut som inte verkställts är det två personer som bor i ordinärt boende 

och som fått erbjudande om plats inom en tremånaders period, men tackat nej på 

grund av att erbjudandet inte matchar deras specifika önskemål. Dessa två personer är 

nytillkomna och har inte tidigare rapporterats som icke verkställda beslut.  

 

Sju personer är beviljade boende men har tackat nej till erbjudande då det för tillfället 

fungerar bra hemma med insatser. Ingen av dessa personer vill avsäga sig insatsen 

trots att de inte har för avsikt att flytta. En av dessa personer bor på ett 

trygghetsboende. 
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Den person som har väntat längst, 1829 dagar, på att flytta har ett förenklat beslut om 

vård- och omsorgsboende. Detta beslut fattades under den period som det fanns ett 

politiskt beslut i Borås Stad att den som fyllt 90 år hade rätt att göra en förenklad 

ansökan om vård- och omsorgsboende. Detta medförde att personer med eller utan 

hjälpbehov kunde flytta in på ett vård- och omsorgsboende. De som fick ett beslut 

under denna period har fortfarande juridisk rätt att få det verkställt. Berörd person 

har erbjudits boende men tackar nej. År 2015 gjordes ett försök att få personen att 

återta sin ansökan och söka på nytt. Hen har via sin dotter framfört att hen inte vill 

flytta men inte heller få sitt beslut om boende avskrivet. 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr KS 2018-00342 3.7.2.25 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 
gynnande biståndsbeslut kvartal 4 år 2018 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 32, sid B 730) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Rapporterna läggs till handlingarna.  
 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.            

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08, § 137 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Rapporterna läggs till handlingarna. 

Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en 
protokollsanteckning.  

Sammanfattning av ärendet 

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familje-
omsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 
rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte 
verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden 
skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre 
månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet 
och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska 
vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som 
tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs, ska nämnden anmäla 
detta till IVO och Stadsrevisionen. 
 
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgs-
nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden 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. Uppgifterna i rapporten ska vara avidenti-
fierade.            
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Datum 

2019-04-08 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00342 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Enkäter gällande rapportering av ej verkställda 

gynnande biståndsbeslut kvartal 4 år 2018 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Rapporterna läggs till handlingarna. 

Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en 

protokollsanteckning, se bilaga.            

Sammanfattning  

 Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 

omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 

dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 

kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 

verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden 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. Uppgifterna i rapporten 

ska vara avidentifierade. 

 

           

Ärendet i sin helhet 

Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgs-nämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 

omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
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verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 

tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 

dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 

kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 

verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 

 

Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 

familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 

äldrenämnden 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. Uppgifterna i rapporten 

ska vara avidentifierade. 

 

Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 

om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 

tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 

 

IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 

över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 

av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

 

Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 

kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 

rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 

sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO.  

 

 
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 

period.   
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 4 kap.1 

§ SoL t.o.m. 31 december 2018 

2. Bilaga, Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt 9 § LSS 

t.o.m. 31 december 2018   

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Kvalitetschef 
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Kvalitet och utveckling 
Jon Hjärne 
 

  

Datum 

 
 

2019-04-08 
 

 

 

 
 
Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut  
enligt 9 § LSS t.o.m. 31:e december 2018 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31:e december 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden   Daglig verksamhet 455 M 

Sociala omsorgsnämnden    147 M 

Sociala omsorgsnämnden    266 M 

Sociala omsorgsnämnden    147 M 

Sociala omsorgsnämnden    245 K 

Sociala omsorgsnämnden    140 K 

Sociala omsorgsnämnden    146 M 

Sociala omsorgsnämnden    222 M 

Sociala omsorgsnämnden    220 M 

Sociala omsorgsnämnden    1342 M 

      

      

      

Sociala omsorgsnämnden   Ledsagning 244 
 

M 
 

      

Sociala omsorgsnämnden   Kontaktperson 217 M 

Sociala omsorgsnämnden    214 M 

Sociala omsorgsnämnden    153 K 

Sociala omsorgsnämnden    103 K 

Sociala omsorgsnämnden    74 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31:e december 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda be-
slut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden   Bostad med särskild ser-
vice för vuxna 

1687 M 

Sociala omsorgsnämnden    1492 K 

Sociala omsorgsnämnden    1061 M 

Sociala omsorgsnämnden    1049 M 

Sociala omsorgsnämnden    847 K 

Sociala omsorgsnämnden    572 K 

Sociala omsorgsnämnden    601 M 

Sociala omsorgsnämnden    473 M 

Sociala omsorgsnämnden    325 K 

Sociala omsorgsnämnden    181 K 

Sociala omsorgsnämnden    165 K 

      

      

Sociala omsorgsnämnden   Korttidsvistelse 97 M 

Sociala omsorgsnämnden    270 K 

      

      

      

Analys 
 

Sociala omsorgsnämnden 

Funktionshinderverksamhet 

Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid utgången av fjärde kvartalet 2018 rapporterades tio beslut om daglig verksamhet 
som ej verkställda. Tre av dessa har dock i skrivande stund redan verkställts.  

Fyra av dessa beslut är uppehåll i en pågående verkställighet utifrån sjukdom eller 
andra personliga skäl hos brukaren. 

Resterande beslut har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas, eller 
att brukaren har tackat nej till föreslagen plats. 
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Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Elva beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad för vuxna har under fjärde kvartalet 2018 rapporterats som ej verkställda. Av 
dessa har sex brukare erbjudits bostad med särskild service under 2018 men tackat 
nej.  
 
Samtliga av de ännu icke verkställda besluten beror på brist på anpassade bostäder 
med särskild service enligt LSS inom Borås Stad.  
 
 
Korttidsvistelse 
Två beslut om korttidsvistelse är rapporterade som icke verkställda under rapporte-
ringsperioden.  
 
I ett av dessa ärenden medför den enskildes mycket specifika behovsbild att insatsen 
tidigare endast delvis kunnat verkställas. Insatsen är sedan juni 2018 ej verkställd över 
huvud. Sociala omsorgsförvaltningen och Västra götalandsregionen samverkar för att 
beslutet på sikt skall kunna verkställas. Möjlighet att placera externt efterforskas. Bru-
karen har andra pågående insatser enligt LSS. 
 
Det andra beslutet har ej kunnat verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas. 
 
 
Ledsagning 
Ett beslut om ledsagning är rapporterat som icke verkställt under rapporteringspe-
rioden. Den enskilde har tackat nej till föreslagen ledsagare. 
 
 
Kontaktperson 
Fem beslut gällande kontaktperson enligt LSS är rapporterat som icke verkställda un-
der rapporteringsperioden. I två av ärendena har insatsen verkställts under rapporte-
ringsperioden. Resterande icke verkställda beslut beror på svårigheter i matchningen 
mellan brukare och kontaktperson  
 



Bilaga till § 81 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut kvartal 4 år 2018



Från: Carl Morberg 
Skickat: den 10 maj 2019 10:11 
Till: Arbetslivsnämnden Diarium; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 

Förskolenämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium; Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Diarium; Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Diarium; Kulturnämnden Diarium; Miljöförvaltningen Diarium; 
Samhällsbyggnadsnämnden Diarium; Servicenämnden Diarium; Sociala 
omsorgsnämnden Diarium; Tekniska nämnden Diarium; Vård- och 
äldrenämnden Diarium; Överförmyndarnämnden Diarium; Valnämnden; LFF 
Borås; Revisionskontoret 

Ämne: Gemensam beredningsprocess för Borås Stads nämnder 
Bifogade filer: Gemensam beredningsprocess  Borås Stads nämnder - rutin.pdf 
 
Hej! 
 
För en tid sedan skickades en Gemensam beredningsprocess för Borås Stads nämnder ut på 
remiss. 
 
Den är nu fastställd och finns på intranätet under nedanstående länk. Bifogar även dokumentet i 
detta mejl. 
 
https://intranet.boras.se/download/18.5c09fa0516a59d42b0283538/1557474140347/Gemensam%20b
eredningsprocess%20%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder%20-%20rutin.pdf 
 
Enligt uppdrag 
 
Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad – Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
033-35 84 29 
0768-88 84 29 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås 
Stad hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
 

https://intranet.boras.se/download/18.5c09fa0516a59d42b0283538/1557474140347/Gemensam%20beredningsprocess%20%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder%20-%20rutin.pdf
https://intranet.boras.se/download/18.5c09fa0516a59d42b0283538/1557474140347/Gemensam%20beredningsprocess%20%20Bor%C3%A5s%20Stads%20n%C3%A4mnder%20-%20rutin.pdf
http://boras.se/
https://www.boras.se/pub


Gemensam 
beredningsprocess 

– Borås Stads nämnder



2 Borås Stads nämnder  |   Gemensam beredningsprocess 

Fastställd av: Kommunchefen
Datum: 6 maj 2019
Gäller för: Alla förvaltningar
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Gäller tills vidare
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Gemensam 
beredningsprocess – 
Borås Stads nämnder
För att skapa en tydligare samsyn bland nämnder införs en gemensam beredningsprocess 
för samtliga nämnder. Detta för att förtroendevalda ska få förutsättningar att fatta beslut 
på liknande grunder i hela staden. 
Den gemensamma beredningsprocessen gäller för samtliga nämnder med Kommunstyrelsen 
som undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan organisation kring nämnden med 
olika programområden för Kommunalråden. 
Detta dokument är till för att fastställa hur den gemensamma beredningsprocessen ska 
se ut samt vänder sig till förvaltningschefer, nämndens presidium, handläggare samt 
nämndsekreterare. 

Ärendet kommer in 
Ett ärende kan komma in till förvaltningen via telefon, personligt besök, post, e-post, 
antingen direkt till nämndsekreteraren, till en handläggare eller till en förtroendevald. 
Ärenden kan också initieras inom nämnden/förvaltningen.

Registrering/diarieföring 
Ärendet registreras i nämndens diarium1. Registrering sker normalt samma dag som 
ärendet inkommer. 

Ärendefördelning 
Efter registrering fördelas ärendet till en handläggare. I samband med ärendefördelningen 
kan också det datum handläggningen ska vara klar fastslås, d v s när skrivelsen ska vara 
klar för fortsatt ärendeberedning i presidium och nämnd.

Politisk avstämning 
Ansvarig handläggare läser in sig på ärendet och stämmer av inriktningen för 
beslutsunderlaget med nämndens ordförande. Förvaltningen kan även ta fram andra 
rutiner för den politiska avstämningen gentemot nämndens ordförande där 
exempelvis förvaltningschefen ansvarar för den politiska avstämningen.

Handläggarens beredning 
Ärendet handläggs och beslutsunderlag tas fram till presidiet. Handläggare meddelar 
nämndsekreteraren när beslutsunderlaget är klart. 
Beslutsunderlaget som tas fram ska minst innehålla en skrivelse2 med följande rubriker: 

Förslag till beslut 

Sammanfattning 

Beslutsunderlag 

Beslutet expedieras till 
1  Se anvisningar för diarieföring för ytterligare information
2  Mallar för detta med instruktioner finns i Ciceron
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Sekreteraren förbereder kallelsen 
Nämndsekreteraren listar ärenden i Assistenten3 och stämmer av med förvaltningschef vilka 
av ärendena som ska vara med på kallelsen och ordningen dem emellan. Beslutsunderlagen 
ska godkännas och kontrolleras av förvaltningschefen. 

Kallelse och handlingar överlämnas till nämndens presidium, praxis för detta är 2-3 
arbetsdagar innan. 

Ärendeberedning med presidiet 
Vid ärendeberedningen ska presidiet, förvaltningschef samt nämndsekreterare närvara, 
eventuellt kan andra berörda tjänstemän deltaga vid behov. Ärendeberedningen syftar 
till att gå igenom de ärenden som ska behandlas på nästkommande sammanträde. 

Vid ärendeberedningen fastställs kallelsen med föredragningslista och om något av ärendena 
ska föredras inför nämnden. I de fall ett ärende ska beredas ytterligare tas ärendet upp 
för ärendeberedning vid senare tillfälle, alternativ kompletteras ärendet innan det går 
vidare till nämnd. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena4. 

Presidiemötet ska hållas innan utskicksdatum, rekommendationen för detta är 2-3 
arbetsdagar innan.

Kallelse med föredragningslista och beslutsunder-
lag skickas till nämnden 
Efter ärendeberedningen med presidiet görs ev. justeringar och därefter skickas kallelse 
med föredragningslista och beslutsunderlag till nämnden. Kallelsen ska tillställas varje 
ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer5, praxis är 5 arbetsdagar. 

Sammanträdet 
De ärenden som är med på föredragningslistan behandlas och beslut fattas. Nämndsekreteraren 
för protokoll. 

Vid nämndens sammanträden får, i den mån nämnden för särskilt fall beslutar annat, 
tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i ärenden som berör 
vederbörandes verksamhetsområde6. 

Nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden som ska hållas 
inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning eller 
omfattas av sekretess7. 

Protokoll och justering 
Nämndsekreteraren färdigställer protokollet, protokoll justeras av ordföranden och en 
ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart8. 

3  Borås Stads applikation för att visa sammanträdeshandlingar för förtroendevalda
4  Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10
5  Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10
6  Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §13
7  Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §11
8  Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §20
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Expediering 
Nämndsekreteraren anslår protokollet digitalt och publicerar det på webbplatsen. 

Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt för egen del. 

Eventuella reservationer och särskilda yttranden tillförs skrivelsen innan expediering. 
Dessa tillförs aldrig vid extern expediering. 

Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar som ska arkiveras, arkiveras. Sammanträdesprotokoll 
arkiveras årsvis.

Grafisk bild av tider

Kallelse till
presidium
2-3 arbetsdagar
innan presidium

Ärendeberedning
med presidium
2-3 arbetsdagar
innan utskickdatum

Kallelse med
föredragningslista
6 arbetsdagar innan
sammanträde

Sammanträde
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Bra personalpolitik ligger steget före

Ulf Olsson (S) 
Ordförande i Kommunstyrelsen

Att vara en god och attraktiv arbetsgivare borde vara 
en självklarhet för varje företag och organisation. Ett 
mål att sträva mot och ständigt förbättra för att trygga 
kvalitet i sin verksamhet. Ledord i den processen är att 
medge delaktighet, 

inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje 
medarbetare. Detta i sin tur kräver styrning av verk-
samheten och då är personalredovisning, kalkyler och 
statistik viktiga, rentav nödvändiga, instrument för den 
önskade utveckling. Relevant information måste hela 
tiden finnas tillgänglig och varje medarbetare ha möjlig-
het att hålla sig informerad.

Förtroendet för kommunen som arbetsgivare måste 
alltid vara högt och det kräver ständig utveckling och 
förbättring av det vi är till för att utföra. Erfarenheten 
säger oss att vid de förändringar det innebär reagerar vi 
som människor olika. Några tar snabbt till sig det nya 
medan andra behöver lite längre tid. Kunskap om varför 
förändringen sker och delaktighet i förändringsarbetet 
är avgörande för att det nya skall planteras, slå rot och 
ges möjlighet att blomma.

Arbetet med heltid till alla, att ta bort de delade turerna 
och minska behovet av timanställda rullar på. Enkelt 
uttryck; Det som varit duger inte längre, då når vi inte 
den attraktivitet som arbetsgivare som är nödvändig för 
framtiden.

Självklart är det alltid den verksamhet som bedrivs i 
förskolan, vid äldreboendet eller på biblioteket som 
bestämmer personalbehovet. Det i sin tur innebär en 
inbjudan, inte en motsättning, till en modern personal-
politik. Vi tvingas tänka nytt och se möjligheterna i en 
bra balans mellan arbete och fritid som en av nycklarna 
till en hälsosam tillvaro. 

Tyvärr måste vi konstatera att sjuktalet inte minskat 
utan visat en viss ökning. Vi kommer att fortsätta ar-
betet med att bryta utvecklingen och där så krävs vidta 

ytterligare åtgärder. Det gör vi i nära samarbete med 
personalen och de fackliga organisationerna. Arbetet 
måste vara långsiktigt och tydligt målinriktat med be-
aktande av såväl sociala, fysiska som psykiska faktorer. 

Nyckelord för framtida personalförsörjning är rekrytera, 
behålla och utveckla. En sanning som påtalats många 
gånger är att rekryteringsbehovet för de kommande åren 
är stort, inte bara för Borås Stad, utan för alla Sveriges 
kommuner. Utbildning, kompetensutveckling och kar-
riärmöjligheter kommer att vara av strategisk betydelse 
för framtida rekrytering. Borås kommer att vara redo.

Genom att ligga steget före antar vi utmaningen!

Den personalekonomiska redovisningen summerar det gångna 
årets personalförsörjning samtidigt som den beskriver kom-
mande mål och ambitioner. Redovisningen är ett viktigt 
dokument då det ger insyn i frågor som rör arbetsmiljö, 
jämställdhet och kompetensutveckling samtidigt som det 
kan uppvisa trender och hälso- och ohälsofaktorer. Den 
personalekonomiska redovisningen ger oss de verktyg vi 
behöver för att utveckla arbetet med personalförsörjning 
parallellt med vår strävan att vara en god arbetsgivare. 

Det går inte att blunda för den rådande kompetensutma-
ningen. Det är idag svårt att rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare inom personalområdet, inte bara i Borås utan 
på många håll i landet. Borås Stad jobbar just nu med flera 
satsningar för att kunna rekrytera personal och för att se 
till att det finns chans till utveckling på jobbet.  

Framtidens chef, ett program inom chefsområdet, är en 
satsning som syftar till att personer med chefspotential 
lyfts fram. De som redan är chefer rustas för sitt uppdrag 
genom dels chef och ledarskap i praktiken och dels det stra-
tegiska chefsutvecklingsprogrammet. En annan satsning, 
rekryteringsbonus, innebär att medarbetare som kan tipsa 
en lärare, sjuksköterska eller socionom att söka och få en 
tillsvidareanställning i Borås får en bonus. Under 2018 
betalades de första 20 rekryteringsbonusarna ut. Borås har 
även deltagit i SKL:s projekt som går ut på att öka anställ-
ningsbarheten för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och 
Stadsledningskansliet har tillsammans arbetat med pro-
jektet i Borås. 

Vi fortsätter att leva upp till att vi är ett finskt förvaltnings-
område. Numera rekryterar vi inte bara sommarvikarier 
utan även personal till permanenta anställningar. 

För att Borås Stad ska utvecklas måste våra medarbetare 
må bra. I januari i år startade projektet ”Frisk organisation” 
som spänner över tre år. Syftet är att arbeta med organisa-
tionshälsa genom att jobba på nya sätt, bland annat genom 
att skapa ett chefsstödsteam med uppdrag att fånga och 
hantera ”färsk sjukfrånvaro” med insatser på organisations- 
och gruppnivå samt stöd till chef. 

Arbetet med kompetensutveckling och organisationshälsa 
ska fortsätta. Samtidigt måste vi som arbetsgivare tänka 
nytt, arbeta för en god arbetsmiljö och viktigast av allt, tro 
på våra medarbetares förmåga. Så säkrar vi Borås Stad som 
en attraktiv arbetsgivare. 

Stort tack till alla anställda i Borås Stad för ert arbete under 
det gångna året! 

Omslagsfoto: Anna Hult

Borås Stad ska vara en 
attraktiv arbetsgivare
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Inledning 

Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat personalarbetet under året. 
Förvaltningarna har haft i uppgift att arbetat med de uppdrag som Kommunfullmäktige beslutade om i 
samband med föregående års personalekonomiska redovisning.  
 
Det är en utmaning att kompetensförsörja en stor och komplex organisation som en kommun, speciellt i 
tider när konkurrens om arbetskraften är stor. Arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare sker parallellt på flera nivåer och på olika sätt. Det handlar till exempel om marknadsföring 
lokalt, nationellt och internationellt. Det handlar om rekryteringsbonusar och lönetillägg för medarbetare 
över 65 år, kommunövergripande kompetensutbud, det interna chefsförsörjningsprogrammet, möjlighet 
till utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter, utökning av friskvårdsförmåner och aktiv 
personalklubb.  
 
Under året har ett nytt proaktivt angreppsätt tagit form för att sänka sjukfrånvaron till rimliga nivåer och 
skapa en frisk organisation genom projektet med samma namn. Beslutet och förarbetet har skett under 
2018 och starten sker i januari 2019. Syftet är att komma till rätta med hög sjukskrivning och att minska 
antalet rehabiliteringsärenden med målet att nå en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaro över tid.  
 
Employer branding-företaget Universum uppmärksammar varje år arbetsgivare och personer som 
anstränger sig lite extra för att bygga och kommunicera ett starkt arbetsgivarvarumärke. Det arbete som 
lagts ned under året har lett till att Borås Stad är nominerad till årets employer branding-kommun 2019.  
 
Årets personalekonomiska redovisning har fått ett lite annat utseende än tidigare. Syftet har varit att skapa 
en mer översiktlig redovisning och analys av vad som hänt under året. För den som vill följa förändringen 
i mer detaljerade siffror så finns tabeller inlagda i slutet av varje avsnitt.   
 
Statistikuppgifterna har i huvudsak hämtats ur Heroma och Stratsys. Mångfaldsstatistik med uppgifter om 
anställda med utländsk bakgrund har inhämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB). Uppgiften om 
personalkostnader har hämtats från kommunens ekonomisystem Agresso. Det som inte varit möjligt att ta 
fram ur IT-systemen har inhämtats genom uppgiftsinsamling från kommunens förvaltningar. Den statistik 
som presenteras grundar sig på tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadsavlön, om inte annat 
anges 
 
Marianne Andrén och Linnéa Nilsson vid Stadsledningskansliet har varit huvudansvariga för den perso-
nalekonomiska redovisningen. 
 
Efter 20 år på posten som personalchef lämnar jag nu över till min efterträdare att förvalta och utveckla 
personalarbetet i Borås Stad.  
 
STADSLEDNINGSKANSLIET 
 
 
 
Per Olsson 
Personalchef 
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Sammanfattning 
 

Verksamhetsmål 2018: 

 Sjukfrånvaron uppgick till 7,4 procent så målet 7,5 procent uppnåddes.  

 Hälsa - friska medarbetare under ett år uppgick till 29,1 procent. Målet var satt till 35 procent.  

 Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 446,6 årsarbeten. Målet var 420 årsarbeten. 

 

Några fakta i korthet  
Anställda 
10 172 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november. 97,5 procent av de  
tillsvidareanställda har heltidstjänst. Timmar utförda av timavlönade motsvarar 447 årsarbeten. Anställa 
med utländsk bakgrund har ökat med 1,8 procentenheter till 29,6 procent.  
 
Kompetensutveckling  
Inom det centrala kompetensutbudet har utbildningar i bland annat kompetensbaserad rekrytering, 
medieträning och Excel genomförts. 
 
Personalomsättning  
Personalomsättningen har minskat från 12,9 till 10,4 procent. 
 
Löneläge  
Medianlönen för tillsvidareanställda var 28 500 per månad, en ökning med 900 kr. Kvinnornas medianlön 
uppgår till 96,9 procent av männens.  
 
Friska medarbetare  
Under året har 29,1 procent varit helårsfriska. 26,2 procent av kvinnorna och 38,9 procent av männen. 
1 442 medarbetare har inte haft någon sjukfrånvaro de senaste två åren.  
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron motsvarade 834 årsarbeten, en ökning med 54 jämfört med 2017. Sjuklönekostnaden ökade 
med 3,4 procent till 97,6 miljoner kronor. 
 
Personalkostnaden  
Personalkostnaden var 5 137,2  miljoner kronor. 
 
Chefer  
36 procent av cheferna har ansvar för 30 eller fler medarbetare. Antalet chefer med utländsk bakgrund har 
ökat från 128 till 144. 

 
Analys – Utmaningar – Uppdrag 
Arbetet under 2018 har framförallt präglats av de kompetensutmaningar som Borås Stad liksom andra 
kommuner står inför. Enligt arbetsförmedlingens arbetsmarknadsrapport kommer efterfrågan på 
arbetskraft fortsatt att vara stor. Det råder idag en obalans mellan arbetsgivarens krav och de 
arbetssökandes utbildningsnivå och utbildningsinriktning. En situation som tillsammans med den 
demografiska utvecklingen kräver både nytänkande och mod att utmana traditionella arbetssätt. Det är en 
svår uppgift när de helårsfriska blir färre, de yngre får högre sjukfrånvaro och de äldre och friskare går i 
pension. De uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om för 2018 gäller även för kommande år och 
har en tydlig inriktning mot att möta de utmaningarna. 
 
Motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65 
För att locka äldre medarbetare att vara kvar i arbete finns möjlighet att besluta om ett lönetillägg på 2 000 
kr i månaden. Detta för att behålla medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller 
inom svårrekryterade grupper. Under 2018 har 55 medarbetare fått detta lönetillägg. Det finns också drygt 
460 personer som efter pensionsavgång valt att anmäla sig till kommunens bemanningsenhet för arbete 
som timavlönad.  
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Motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid 
Antalet medarbetare som begärt tjänstledigt till följd av heltidsbeslutet har minskat. I dagsläget har 795 
personer gjort det, vilket är 52 färre än tidigare. Att motivera deltidsarbetande att vilja höja sin  
sysselsättningsgrad kan ske på många olika plan. Det kan till exempel handla om utvecklingsmöjligheter i 
egen befattning eller goda möjligheter till karriärutveckling till annan eller högre befattning. Det kan också 
handla om vilka förutsättningar som finns att  påverka sin arbetssituation när det gäller innehåll och 
utförande.  
 
Organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
Borås Stad har startat ett projekt, ”Frisk organisation”, för att kartlägga och åtgärda organisatoriska 
faktorer som leder till ökad sjukfrånvaro. Satsningen är på totalt 30 mkr fördelat över tre år. Målet är att 
sänka sjukfrånvaron till en rimlig och stabil nivå från dagens 7,4 procent till 5,0 procent. Får projektet 
önskat utfall innebär det utöver en årlig sjuklönekostnadsminskning på 40 mkr också en frigjord 
arbetskraftsreserv motsvarande 245 årsarbeten.  
 
Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 
Digitalisering handlar mer om att förändra mänskliga beteenden än om teknik. Det behövs nya 
arbetsmetoder för att lösa de kommunala uppdragen och i det arbetet kan automatisering vara en del. 
Digitaliseringen kräver mod att ifrågasätta gamla arbetssätt och ersätta dem med nya. Ett exempel är 
utbildning i mötesteknik via Skype som genomförts inom projektet ”Resfria möten”. Ett arbete med IT-
stöd för vårdpersonal som ska användas för att signera läkemedel har också påbörjats under året.  
 
Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
Borås Stad har via omställningsfonden TLO-KL 5,6 mkr att använda för medarbetare som berörs av 
förändringsprocess vid avveckling, återgång efter rehabilitering till annan anställning samt till grupper som 
behöver ”kläs på” kompetens för att klara anställningskraven inom bristyrken. Under 2018 har medel från 
fonden bland annat använts till grupputveckling och validering av medarbetare på HVB-hem.  
 
Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen  
Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har under året genomsyrat personalarbetet i syfte att 
attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa förutsättningar för att 
verksamheterna ska klara sina mål. Bemanningsenheten står sig väl i arbetet med att attrahera unga på 
arbetsmarknaden, där många väljer Borås Stad som sin första arbetsgivare. Under 2018 har enheten 
bidragit till verksamheternas personalbehov genom att ha en hög täckningsgrad på timvikarier trots stor 
konkurrens om arbetskraften. Under året har 103 000 beställningar gjorts till bemanningsenheten för att 
täcka såväl vakanser, sjukfrånvaro som vård av barn. Av dessa är 91 000 tillsatta vilket motsvarar 88 
procent. Att  personalomsättningen visar en nedåtgående trend tyder också på att Borås Stad bättre klarat 
att behålla redan anställda medarbetare över tid.  

  
Under 2019 är det fortsatt fokus på hur nämnderna… 

  motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

  motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  

  organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 

  genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 

  kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens  förfogande. 

  och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär 
att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom 
skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål.  
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1 Medarbetare 

De uppdrag som beskrevs i 2017 års Personalekonomiska redovisning var samtliga direkt eller indirekt 
riktade mot att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Uppdragen har sitt ursprung i den 
demografiska utvecklingen som Borås liksom landets kommuner i övrigt står inför. Den innebär bland 
annat stora pensionsavgångar och minskad  tillgång på personer i arbetsför ålder. 
 
Att personalen är arbetsgivarens viktigaste resurs är ett uttryck som använts länge men det är inte mindre 
sant för det. Idag består utmaningarna framför allt av att få redan anställda att aktivt välja att stanna kvar 
men också att rekrytera nya kompetenta medarbetare. För att lyckas är det viktigt att tänka brett och nytt 
och våga utmana traditionella arbetssätt. 
 
I detta avsnitt kommenteras och redovisas det som har med bemanning att göra. Fler tabeller visas i slutet. 
 

1.1 Anställda 

Antalet tillsvidareanställda har under året ökat med 129 medarbetare. Sett över en längre tid så har antalet 
tillsvidareanställda ökat med en femtedel eller drygt 1 400 sedan 1998. Fördelningen mellan män och 
kvinnor har under samma period varit i stort sett konstant, 78 procent är kvinnor och 22 procent är män. 
Behovet av att anställa tidsbegränsat varierar mer över tid. Det påverkas av flera faktorer exempelvis nivån 
på sjukfrånvaron och längre tjänstledigheter som föräldraledigheter men också av hur länge en tjänst är 
vakant innan nyanställda medarbetare tillträder.  
 
Medelåldern i Borås Stad är något högre än hos kommunanställda i övriga landet. Det är fortsatt viktigt att 
attrahera yngre till verksamheterna men även att få de som är äldre att stanna ytterligare något år innan 
pension. Satsningar görs på flera fronter, till exempel i arbetet med stadens arbetsgivarvarumärke och 
riktade lönetillägg för medarbetare över 65 år. Mer om detta finns att läsa under bland annat avsnitten Lön 
samt  Kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 
 
Tillsvidareanställdas rätt till heltidsanställning gör att 97,4 procent har heltidstjänster. Kvarvarande 
deltidstjänster beror på dispenser som beviljats samt att medarbetare vid införandet av heltider  hade och 
fortfarande har partiell sjukersättning. Under 2018 har två dispenser beviljats, en förskollärare och en 
boendestödjare. Trots beslut om heltider väljer inte alla att arbeta 100 procent. 795 medarbetare har valt 
och beviljats partiell tjänstledighet vilket är 52 färre än 2017. För de som har partiell tjänstledighet på 
grund av heltidsbeslutet är den genomsnittliga sysselsättningsgraden 80,4 procent.  
 
Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när man varit 
visstidsanställd mer än två år under en femårsperiod. Förvaltningarna har angett att 95 personer fått 
tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse. 
 
Könsfördelningen bland chefer bör motsvara den fördelning som finns för anställda totalt. En förbättring 
har skett då andelen kvinnliga chefer ökat från 68 procent till 69,2 procent. En jämn könsfördelning råder 
bland förvaltningscheferna där 47 procent är kvinnor och 53 procent är män. 
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Antalet underställda medarbetare per chef varierar kraftigt enligt uppgift från förvaltningarna. Inom 
förskoleförvaltningen har 68 procent  av cheferna ansvar för 30 eller fler medarbetare, inom 
grundskoleförvaltningen är det 63 procent och inom vård och äldre förvaltningen 58 procent av cheferna.  
 
Andelen medarbetare med utländsk bakgrund1 fortsätter att öka och motsvarar 29,6 procent av det totala 
antalet anställda. Det är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med 2017. Männen har ökat mest med 
2,6 procentenheter. Inom städ, tvätt och renhållning har drygt 65 procent av medarbetarna utländsk 
bakgrund. Vårdbiträden med utländsk bakgrund är den personalgrupp som ökat mest under året med  
28,6 procentenheter. Andelen chefer med utländsk bakgrund har ökat med 0,9 procentenheter från 128 till 
144 anställda. I förvaltningarnas ledningsgrupper har 6 procent utländsk bakgrund, en minskning med 2,7 
procentenheter jämfört med föregående år. 
 
För att spegla kommunens befolkningssammansättning skulle andelen medarbetare med utländsk 
bakgrund vara 32,5 procent vilket är andelen i yrkesverksam ålder  (15-64 år) som är bosatta i Borås  (2017 
års siffror). Sedan 2012 har antalet medarbetare med utländsk bakgrund ökat från 3 944 till 6 039 vilket 
motsvarar en ökning på 34,5 procent.  
 

 
1.2 Personalomsättning 

Personalomsättning2 uttrycks i procent i förhållande till genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
En sund personalomsättning är när rörligheten bidrar till att behålla kontinuitet och kvalitet  i 
verksamheten. Är rörligheten alltför stor ökar arbetsbelastningen på de medarbetare som stannar kvar och 
verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet. 
 
Det finns naturligtvis flera faktorer som påverkar nivån på personalomsättningen. Ökat antal 
pensionsavgångar är bara en. Upplevelsen av hur man trivs på sitt arbete och hur arbetsmarknaden ser ut  
inverkar också. Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för 2019 i Västra Götalands län visar en 
stark arbetsmarknad där efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög. Brist på arbetskraft med rätt kompetens 
ställer stora krav på oss som arbetsgivare att vara så konkurrenskraftig att det är möjligt att  både behålla 
medarbetare och att rekrytera nya. Sedan 2007 har ett jobbhälsoindex (tidigare kallad jobbarometern) 
tagits fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB samt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Deras andra rapport under  
2018 (Jobbhälsoindex 2018:2) belyser bland annat chefernas situation. Rapporten visar att chefer i 

                                                      
1 Med utländsk bakgrund menas en person som är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. 
2 Personalomsättning beräknas som antalet tillsvidareanställda som lämnat kommunen för annan arbetsgivare eller 
slutat på grund av uppnådd pensionsålder dividerat med genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
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offentlig verksamhet är mindre nöjda med sitt arbete än chefer inom privat verksamhet. Chefer inom 
offentlig verksamhet tycker att deras arbete är mindre meningsfullt än vad deras medarbetare anser.  
Cheferna är också mindre benägna att arbeta kvar både i jämförelse med sina medarbetare och jämfört 
med  chefer i privat verksamhet. 
 

 

 
 
2018  minskade personalomsättningen till 10,4 procent jämfört med 2017 års 12,9 procent. 
Arbetsidentifikationen (AID) som används av Sveriges Kommuner och Landsting för att möjliggöra 
jämförelser av statistik ändrades under året. Den nya indelningen har gjort att det i år bara går att göra 
jämförelser med tidigare år för vissa personalgrupper. Några större grupper som inte påverkats av ändrad 
AID och som visar en lägre personalomsättning än 2017 är gymnasielärare, grundskollärare och 
förskollärare. I dessa grupper har personalomsättningen minskat från drygt 10 procent till mellan 7och 8 
procent. Sjuksköterskor är en grupp där personalomsättningen visserligen är hög men den har vänt nedåt 
från 19,4 till 16,7 procent. Personalgrupper som visar ökad personalomsättning är framför allt ingenjörer 
som ökat kraftigt från 6 till 15 procent samt handläggare som ökat från 12 till 14 procent. 
 
I följande diagram visas personalomsättningen för tre större chefsgrupper: rektorer, förskolechefer och 
chefer inom äldreomsorgen. Både rektorer och förskolechefer visar lägre personalomsättning än 
genomsnittet i Borås Stad.  
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En del av personalomsättningen handlar om avgångar på grund av uppnådd pensionsålder. Av de som är 
tillsvidareanställda idag beräknas drygt 26 procent avgå med pension inom de närmaste tio åren. Stora 
pensionsavgångar är att vänta inom teknikarbeten med 36 procent och ledararbeten med 31 procent. 
Inom teknikarbeten väntas flertalet grupper ha stora pensionsavgångar till exempel kommer 42 procent av 
hantverkarna,  39 procent av städpersonalen och 34 procent av kökspersonalen att gå i pension inom 10 
år. Inom ledararbeten är det framförallt skolledare/rektorer som har stor andel pensionsavgångar med 39 
procent. 
 

 
De kommunala bolagen visar med undantag för Borås Djurpark AB en ökad personalomsättning. Då 
bolagen varierar i storlek kan även en enstaka medarbetares  avgång ge en hög procentsats. En jämförelse 
mellan bolagen ger därför ingen rättvisande bild, bättre är att jämföra bolagen var för sig över tid.  

 
Vad kostar personalomsättningen? 
Personalomsättning kan föra med sig både positiva och negativa effekter. Positivt är det om rörligheten  
ger möjlighet till höjd eller förnyad kompetens men den får  negativa följder om det tar lång tid att fylla en 
ledig befattning eller om man inte kan anställa medarbetare med rätt kompetens. Konsekvensen blir ökad 
belastning på de medarbetare som är kvar i verksamheten. Det finns alltså ett stort värde i att ha en 
välbalanserad personalomsättning. Det är också viktigt att ha insikt i vad det kostar när en medarbetare 
väljer att sluta. Många gånger är det bara annonskostnaden som syns i den ekonomiska redovisningen men 
det finns fler faktorer att ta hänsyn till. En beräkning av personalomsättning ska därför innehålla både 
återbesättningskostnader (rekrytering, upplärningstid) och kostnad för avveckling, som till exempel 
minskad eller förlorad effektivitet som uppstår under uppsägningstid och eventuell vakansperiod. 
Kostnaderna kan delas upp i fyra olika områden enligt en personalekonomisk modell som ekonomen 
Anders Johrén  utvecklat. 
 

 Rekryteringskostnader  
- Direkt kostnad för annonsering. 
- Indirekt kostnad för den tid de medverkande behöver lägga i rekryteringsprocessen 
(rekryterande chef, HR-avdelning, kollegor, fackliga företrädare).  
 

 Introduktionskostnader 
- Tid för inledande introduktion första dagen, i form av aktiviteter som till exempel 
rundvandring, presentation och genomgång av övriga praktiska frågor. 
- Tid som chef och övriga kollegor lägger ned under första perioden för löpande handledning av 
den nyanställde. 
 

 Inskolningskostnader 
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Handlar om kostnader för minskad effektivitet för den nyanställde och för den som ska handleda 
samt för annan personal som är delaktig under inskolningstiden. Det är alltså de kostnader som 
uppstår till följd av skillnaden på arbetsinsats mellan en erfaren medarbetare och en nyanställd.  
 

 Avvecklingskostnader 
- Kostnad för minskad prestation för den som ska lämna.  
- Kostnad för förlorad effektivitet under vakansperiod minus insparad lönekostnad. 

 
I Stadsrevisionens rapport ”Personalomsättning i Borås Stad” som presenterades under året har ett par 
förvaltningar beräknat  personalomsättningskostnader för några personalgrupper. De får utgöra exempel 
på vad prislappen kan bli när någon väljer att sluta. 
 
Socialsekreterare – ca 500 000 kr. 
Handläggare inom tekniska området – ca 345 000 - 590 000 kr. 
Ingenjör – ca 360 000 kr. 
 
Kostnaden för att ersätta medarbetare som slutar varierar mellan yrkesgrupper. Den största kostnaden 
ligger sannolikt i den tid det tar att inskola nya medarbetare. 501 medarbetare har rekryterats externt under 
året för att ersätta personer som slutat. Om man utgår från att en extern återbesättningsrekrytering i 
genomsnitt kostar 200 000 kr, så har årets personalomsättning på 10,4 procent, inneburit en kostnad på 
drygt 100 miljoner kronor. 
 

1.3 Timavlönade 

Antalet arbetade timmar utförda av timavlönade medarbetare motsvarar 1 044 årsarbeten. 597 årsarbeten 
är utförda av medarbetare anställda enlig beredskapsavtalet (BEA) eller PAN-avtalet (personliga assistenter 
och anhörigvårdare) där lön enligt avtalen utbetalas per timme. Övriga 447 årsarbeten har utförts av 
timavlönade medarbetare som anställts enligt avtalet allmänna bestämmelser (AB).  
Det är framför allt inom det pedagogiska området samt inom vård och omsorg som de flesta  timavlönade 
medarbetare finns. För att få kontinuitet och kvalitet har bemanningsenheten ansvar för att rekrytera och 
vara verksamheterna behjälpliga med kompetenta ersättare när det behövs.   
 

 
 
Målet för användandet av timavlönade medarbetare, exklusive anställda enligt BEA eller PAN, var 420 
årsarbeten för 2018. Andelen timavlönade påverkas av flera faktorer exempelvis sjukfrånvaron (framför 
allt korttidsfrånvaron), tillfällig vård av barn (Vab) och semester med mera. Huruvida man ska ta in 
ersättare måste naturligtvis bedömas vid varje enskilt tillfälle men vid en allt för restriktiv hållning riskerar 
man såväl ökad sjukfrånvaro som ökad personalrörlighet bland övriga medarbetare.  
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Korttidsfrånvaro i förhållande till timavlönade uttryckt i årsarbeten 
Verksamhet  Frånvaro 

(Sjuk 1-14 dgr, Vab.För äldreomsorg och 
social omsorg ingår även semester) 

 Timavlönade 

Äldreomsorg3   331  190 
Social omsorg4  46  26 
Skola och förskola5  144  113 

 
I ett försök att se hur balansen är mellan frånvaro och ersättare har de mest personalkrävande 
verksamheterna skola, förskola, äldreomsorg och social omsorg studerats. För samtliga verksamheter har 
antal timmar frånvaro för sjukdom 1-14 dagar och tillfällig vård av barn (Vab) summerats. För 
äldreomsorg och social omsorg har även semester tagits med då dessa verksamheter har stort behov av 
ersättare även vid sådan frånvaro. Antalet frånvarotimmar har sedan jämförts med antalet timmar utförda 
av timavlönade medarbetare. Jämförelsen visar till exempel att andelen timavlönade inom äldreomsorgen 
endast täcker 57 procent av frånvaron i form av sjuk, vab och semester. Även om jämförelsen inte ger 
något exakt bild så ger det ändå en fingervisning om balansen mellan korttidsfrånvaro och ersättare. 
 

1.4 Resursanvändning 

Under året utfördes 15 129 231 arbetstimmar eller 8 900 årsarbeten. Det innebär en nettoarbetstid6 på 
74,3 procent av överenskommen tid vilket är 1,4 procentenheter lägre än 2017. Inkluderas över- och 
fyllnadstid blir den totalt arbetade tiden 74,9 procent av överenskommen tid. 

 

 
1 510 personer har inlöst övertid och saknar rätt till övertidsersättning. Deras övertid, så kallad TT-tid, 
registreras normalt inte i kommunens löne-/PA-system utan registreras som flextid.  
 
Antalet sparade semesterdagar är fortfarande mycket stort. Vid slutet av året hade tillsvidareanställda med 
semestertjänst drygt 101 000 sparade semesterdagar vilket innebär en semesterskuld för Borås Stad på 
146 692  267 kronor exklusive PO-pålägg. Det är, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv, viktigt att 
stimulera medarbetare att ta ut den lagstadgade semestern. 

 

                                                      
3 Summering av personalgrupperna undersköterska och vårdbiträde 
4 Summering av personalgruppen stödpedagog, -assisent och vårdare 
5 Summering av grundskollärare, gymnasielärare, förskollärare, fritidspedagog, barnskötare, övrigt lärararbete 
6 Nettoarbetstid = Avtalad/överenskommen arbetstid - frånvaro 

Nettoarbetstid
74,3%

Sjuk 6,8%

Semester 8,8%
Föräldrapenning 4%

Tillf föräldrapenning 
0,9 %

Utbildning 0,9 % 

Facklig tid 0,1%Övrig frånv 2,7%
Över- o fyllnadstid 

0,6%
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1.5 Tabellavsnitt medarbetare 

Tabell 1.1 Anställda per nämnd 2018-11-01 

  Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsv anst från 
2017 Nämnd Kvinnor Män Kvinnor Män 

           

Revisorskollegiet 2 3 - 1  - 

Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 144 68 12 4  12 

      

Lokalförsörjningsnämnden 13 26 2 -  -5 

Samhällsbyggnadsnämnden 35 34 2 1  - 

Servicenämnden 90 255 16 36  17 

Tekniska nämnden 46 86 3 1  2 

Miljö- och konsumentnämnden 49 15 3 2  5 

      

Fritids- och folkhälsonämnden 104 81 15 11  3 

Kulturnämnden 140 74 22 13  2 

      

Förskolenämnden 1 174 50 288 12  74 

Grundskolenämnden 1 569 400 310 209  23 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 533 288 69 63  26 

      

Individ- och familjeomsorgsnämnden 230 61 5 2  -11 

Arbetslivsnämnden 151 83 12 8  23 

Vård- och äldrenämnden 1 755 267 189 109  -18 

Sociala omsorgsnämnden 686 156 63 21  -24 

      

Totalt kommunen 6 721 1 947 1 011 493  129 
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Tabell 1.2 Anställda per personalgrupp 2018-11-01 

 Tillsvidareanställda Visstidsanställda 
Förändring 
tillsv anst 
från 2017  Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

      

Ledningsarbete  351  143  1  -  34 

      

Handläggar- och administratörsarbete      

Handläggararbete  324  147  27  11  40 

Administratörsarbete  280  37  24  8  - 

      

Vård och omsorg      

Psykolog  6  3  -  1  iu 

Sjuksköterska  211  30  10  -  5 

Undersköterska  1 175  134  71  15  iu 

Vårdbiträde  106  26  105  91  iu 

      

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m fl  67  12  1  -  5 

      

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare mfl  248  49  9  3  iu 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  39  13  1  -  iu 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  486  127  54  18  iu 

Personlig assistent, anhörigvårdare  126  26  8  3  -4 

Övrigt socialt och kurativt arbete  49  16  -  1  iu 

      

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare  589  144  107  80  10 

Gymnasielärare  240  169  38  44  20 

Förskollärare  770  40  232  14  -19 

Fritidspedagog  58  13  55  48  -3 

Övrigt lärararbete  198  77  35  15  -2 

Barnskötare  426  18  78  3  57 

Dagbarnvårdare  1  -  -  -  - 

Elevassistent  145  70  47  50  2 

Övrigt skol- och förskolearbete  39  13  6  14  9 

      

Kultur, turism och friluftsarbete      

Fritidsledare  31  40  5  7  -2 

Bibliotekarie, biblioteksassistent  64  19  7  2  3 

Övrig kultur, turism och fritid  73  54  15  12  2 

       

Teknikarbete      

Teknisk handläggare  32  16  3  1  1 

Ingenjör  30  64  1  2  - 

Tekniker  11  81  1  -  6 

Hantverkare m m  21  265  5  36  15 

Köks- och måltidsarbete  308  58  21  5  84 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  215  39  43  9  2 

      

Kod saknas  2  4  1  -  - 

      

Totalt kommunen  6 721  1 947  1 011  493  129 
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Tabell 1.3 Hel- och deltidsanställda per personalgrupp i procent  

 Kvinnor Män 

Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 

     

Ledningsarbete  100,0  -  100,0  - 

     

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete  97,3  2,7  99,3  0,7 

Administratörsarbete  91,0  9,0  91,9  8,1 

     

Vård och omsorg     

Psykolog  100,0  -  100,0  - 

Sjuksköterska  99,0  1,0  100,0  - 

Undersköterska  98,1  1,9  99,3  0,7 

Vårdbiträde  97,1  2,9  93,3  6,7 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl  98,5  1,5  100,0  - 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare mfl  98,4  1,6  97,9  2,1 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  100,0  -  100,0  - 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  97,7  2,3  99,2  0,8 

Personlig assistent, anhörigvårdare  96,8  3,2  100,0  - 

Övrigt socialt och kurativt arbete  95,8  4,2  100,0  - 

     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  98,3  1,7  99,3  0,7 

Gymnasielärare  98,3  1,7  99,4  0,6 

Förskollärare  98,3  1,7  100,0  - 

Fritidspedagog  98,4  1,6  100,0  - 

Övrigt lärararbete  97,5  2,5  97,5  2,5 

Barnskötare  96,9  3,1  94,1  5,9 

Dagbarnvårdare  100,0  -  -  * 

Elevassistent  93,9  6,1  93,4  6,6 

Övrigt skol- och förskolearbete  95,2  4,8  93,3  6,7 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  90,3  9,7  95,0  5,0 

Bibliotekarie, biblioteksassistent  90,3  9,7  94,7  5,3 

Övrig kultur, turism och fritid  94,5  5,5  100,0  - 

     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  100,0  -  100,0  - 

Ingenjör  100,0  -  100,0  - 

Tekniker  100,0  -  98,4  1,6 

Hantverkare m m  95,2  4,8  94,4  5,6 

Köks- och måltidsarbete  95,1  4,9  100,0  - 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  96,8  3,2  94,6  5,4 

     

Kod saknas  100,0  -  100,0  - 

     

Totalt kommunen  97,4  2,6  97,7  2,3 
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Tabell 1.4 Tillsvidareanställda chefer 2018-11-01 

Nämnd Kvinnor Män 

    

Revisorskollegiet - 1 

Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 11 12 

   

Lokalförsörjningsnämnden 1 6 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 2 

Servicenämnden 9 26 

Tekniska nämnden 3 11 

Miljö- och konsumentnämnden 4 2 

   

Fritids- och folkhälsonämnden 17 11 

Kulturnämnden 13 4 

   

Förskolenämnden 47 6 

Grundskolenämnden 44 24 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 22 12 

   

Individ- och familjeomsorgsnämnden 12 7 

Arbetslivsnämnden 6 7 

Vård- och äldrenämnden 75 9 

Sociala omsorgsnämnden 39 6 

   

Totalt kommunen 305 146 

 
 
 
Tabell 1.5 Antal chefer i förhållande till antal underställda medarbetare 

 Gruppstorlek 

Nämnd 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 =>50 

        

Revisorskollegiet 1      

Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 18 2 1 1   

       

Lokalförsörjningsnämnden 7      

Samhällsbyggnadsnämnden 5      

Servicenämnden 15 13 6    

Tekniska nämnden 10 2 1   1 

Miljö- och konsumentnämnden 3 2 1    

       

Fritids- och folkhälsonämnden 15 7 2    

Kulturnämnden 5 8 2 1   

       

Förskolenämnden 5 3 7 16 11 5 

Grundskolenämnden 8 9 9 16 13 16 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5 9 12 7 6  

       

Individ- och familjeomsorgsnämnden 5 8 5 1   

Arbetslivsnämnden 9 2 1  1 2 

Vård- och äldrenämnden 8 4 20 26 14 4 

Sociala omsorgsnämnden 7 10 10 15 1  

       

Totalt kommunen 125 79 77 83 46 28 
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Tabell 1.6 Personalomsättning för personalgrupper med minst 100 tillsvidareanställda 

Personalgrupp 
Genomsnittligt antal 

anställda  
Antal externa 

avgångar Personalomsättning 

    

Ledningsarbete  479  45  9,4% 

    

Handläggar- och administratörsarbete    

Handläggararbete  445  60  13,5% 

Administratörsarbete  305  31  10,2% 

    

Vård och omsorg    

Sjuksköterska  233  39  16,7% 

Undersköterska  1 513  173  11,4% 

Vårdbiträde  134  16  12,0% 

    

Socialt och kurativt arbete    

Socialsekreterare mfl  285  31  10,9% 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  396  28  7,1% 

Personlig assistent, anhörigvårdare  154  17  11,1% 

    

Skol- och förskolearbete    

Grundskollärare  730  53  7,3% 

Gymnasielärare  395  32  8,1% 

Förskollärare  788  68  8,6% 

Övrigt lärararbete  272  49  18,0% 

Barnskötare  414  34  8,2% 

Elevassistent  212  15  7,1% 

    

Kultur, turism och friluftsarbete    

Övrig kultur, turism och fritid  123  14  11,4% 

    

Teknikarbete    

Ingenjör  100  15  15,1% 

Hantverkare m m  278  27  9,7% 

Köks- och måltidsarbete  356  14  3,9% 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  252  28  11,1% 

    

Totalt kommunen  8 470  880  10,4% 

 
 
Tabell 1.7 Planerade pensionsavgångar 2019-2028 

 
Område 

Antal 
pensionsavgångar 

% av totalt antal 
tillsvidareanställda 

   
Ledararbete 154 30,9 
Handlägggar- och administrationsarbete 220 27,7 
Vård- och omsorgsarbete 458 27,4 
Rehabilitering och förebyggande arbete 14 18,2 
Socialt och kurativt arbete 272 23,5 
Skol- och förskolearbete 673 22,4 
Kultur, turism och friluftsarbete 60 22,1 
Teknikarbete 406 35,6 
   

Totalt kommunen 2 257 26,2 
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Tabell 1.8 Antal arbetade timmar för timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN 
  2018 

Personalgrupp 2017 Kvinnor Män Totalt 

     

Ledningsarbete  0,4  -  0,8  0,8 

     

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete  3,1  2,6  1,8  4,5 

Administratörsarbete  9,0  8,7  1,8  10,5 

     

Vård och omsorg     

Psykolog  Iu  -  -  - 

Sjuksköterska  3,6  3,6  0,1  3,7 

Undersköterska  iu  47,1  9,2  56,3 

Vårdbiträde  iu  91,3  42,5  133,8 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl  0,6  1,0  0,1  1,2 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare mfl  iu  4,4  4,2  8,7 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  iu  -  -  - 

Stödpedagog, -assistent, vårdare  iu  16,8  9,3  26,1 

Personlig assistent, anhörigvårdare  14,2  6,6  2,7  9,3 

Övrigt socialt och kurativt arbete  iu  1,1  0,6  1,7 

     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  5,1  0,8  0,5  1,3 

Gymnasielärare  3,1  0,8  1,0  1,8 

Förskollärare  12,9  0,8  0,1  0,9 

Fritidspedagog  3,4  0,2  -  0,2 

Övrigt lärararbete  84,6  94,6  14,1  108,7 

Barnskötare  11,6  0,5  -  0,5 

Elevassistent  6,2  2,9  0,8  3,6 

Övrigt skol- och förskolearbete  16,3  18,3  4,6  22,9 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  5,7  2,7  1,8  4,5 

Bibliotekarie, biblioteksassistent  2,3  1,9  0,6  2,6 

Övrig kultur, turism och fritid  5,1  2,7  1,7  4,4 

     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  0,3  -  0,1  0,1 

Ingenjör  0,3  0,5  0,6  1,1 

Tekniker  0,2  0,2  0,2  0,4 

Hantverkare m m  11,1  1,2  10,6  11,8 

Köks- och måltidsarbete  25,0  16,2  6,3  22,5 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  9,9  1,9  1,0  2,8 

     

Totalt kommunen  407,9  329,5  117,1  446,6 
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2 Lön 

Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten och ska stimulera till 
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Borås Stads lönepolitik visar hur vi ska arbeta med lön och 
inkludera medarbetarna. Varje arbetsplats ska föra en dialog kring verksamhetens mål, resultat och 
lönekriterier för att kunna bidra till det positiva sambandet mellan mål, resultat och lön. Under 2018 har 
ett partsgemensamt arbete påbörjats med en utveckling av löneöversynsprocessen för att stärka arbetet 
med lön som styrmedel. Utvecklingen av processen ska stärka chefernas roll då de har en viktig uppgift att 
använda lön som styrmedel.  
 
Under 2018 har en pilotgrupp startats upp för att testa decentraliserad löneinplacering vid nyanställning 
inom Hälso- och sjukvårdsverksamhetens yrkesgrupper. Projektet kommer att utvärderas under 2019. 
Detta projekt tydliggör chefers mandat att styra och ta fullt ansvar för lönesättningen av medarbetarna. I 
lönearbetet är lönekartläggning och arbetsvärdering viktigt. Borås Stad har ett strukturerat arbetssätt som 
ger möjlighet att kartlägga och analysera lönerna utifrån ett helhetsperspektiv.  
 
Lön och förmåner påverkar förutsättningarna att rekrytera och attrahera nya medarbetare men också 
förutsättningarna att behålla nuvarande medarbetare. Borås Stad har haft en medianlöneutveckling på 
19,54 procent från 2012 till 2018. Vid löneöversynen 2018 ökade lönerna med 3,1 procent. Utöver 
grundlön, arbetsmiljö och kompetensutveckling har Borås Stad flera förmåner som tagits fram för att 
attrahera, rekrytera och behålla våra medarbetare. Bland annat möjligheten att växla semesterdagstillägget 
till fler lediga dagar, erfarenhetssatsning, bruttolöneväxling, mentorsavtal, friskvårdsbidrag, fria bad, 
förmånscyklar.   
 
 

2.1 Lönepolitik 

Lönepolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för Borås Stad att rekrytera och behålla medarbetare 
med rätt kunskap och erfarenhet. Den ska bidra till att verksamhetens mål kan uppnås och att goda 
prestationer kan belönas. Det förutsätter att målen, såväl för verksamheten som för medarbetarna, är 
tydliga och går att följa upp.  
 
Borås Stad eftersträvar en ökad lönespridning och lönen ska differentieras med hänsyn till 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets krav samt resultat och 
prestation. Förutsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända för samtliga medarbetare.  
 

Löneöversyn 
I löneöversyn 2018 gjordes särskilda satsningar på första linjens chefer, socionomgrupperna, 
miljöhandläggare, bibliotekarier, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, badmästare och samtliga 
lärargrupper. Dessutom gjordes en särskild satsning på undersköterskor i det centrala avtalet. 
Förvaltningscheferna ansvarade för analys av sin verksamhet, prioriteringar och åtgärder som behövde 
göras i löneöversynen utöver de centrala direktiven. Löneökningarna för samtliga avtalsområden 
motsvarade 3,1 procent. 
 

Lönekartläggning och arbetsvärdering 
För att kvalitetssäkra en väl fungerande lokal lönebildning och utifrån lagstiftning gör Borås Stad årligen 
en lönekartläggning med syftet att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. 
Lönekartläggning och analys görs på central nivå, en analys görs även på förvaltningsnivå vilket är en 
viktig del av löneprocessen. Kartläggning görs av löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika arbeten 
(det vill säga mellan medarbetare som utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter) men också mellan 
kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. Vid bedömningen i en arbetsvärdering om två arbeten är 
likvärdiga, ser man till arbetets krav när det gäller arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Eventuella 
skillnader analyseras i syfte att upptäcka om de har ett indirekt eller direkt samband med kön. Resultatet 
redovisas i en handlingsplan. 
 
Arbetsvärdering genomförs på central nivå och är en del i den lagstadgade lönekartläggningen. Årets 
lönekartläggning visar att det finns ett återkommande behov av att revidera gruppernas befattningar och 
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indelning i lika-grupper. Särskilda budgetfinansierade satsningar utifrån handlingsplanen kommer att 
genomföras från 1 januari 2019 för förskollärare. 
 

Övriga åtgärder för lön 
Mentorsavtal 
Kollektivavtal har slutits inom några avtalsområden som reglerar uppdrag som mentor inom följande 
yrkesgrupper: förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och samtliga socionomgrupper med myndighetsutövning. Avtalen innebär att 
medarbetare som genomgår mentorsutbildning får ett lönepåslag på 500 kr samt ett lönetillägg på 1 500 kr 
per månad under tiden man har ett uppdrag som mentor. Under 2018 hade 94 medarbetare 
mentorsuppdrag. 
 
Erfarenhetssatsning 
Borås Stad har beslutat om en särskild erfarenhetsatsning för att försöka minska personalomsättningen 
bland socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, psykiatrihandläggare, metodhandledare och 
1:e socialsekreterare, vilket innebär att medarbetare som tjänstgör ett år eller längre med samma 
arbetsuppgifter inom Borås Stad erhåller ett lönepåslag. Ett års sammanhängande erfarenhet gav 2018 ett 
lönepåslag på 500 kr, två till tre års sammanhängande erfarenhet gav ett lönepåslag på 1 000 kr per månad 
och efter fyra år 1 500 kr per månad. Verksamheterna bedömer att behovet inte är lika stort längre varför 
erfarenhetssatsningen kommer att trappas ner. 
 
Cyklar som personalförmån 
Sedan 2016 finns förmånen att hyra cykel genom bruttolöneavdrag. En förmån som ger möjlighet till 
förbättrad hälsa och bidrar till en bättre miljö samt är en del av stadens budgetmål för att sänka CO2-
utsläppen. Vid utgången av 2018 har 579 medarbetare hyrt totalt 674 cyklar. 62 medarbetare har avslutat 
sin anställning under året vilket medfört att hyresavtal för 67 cyklar har upphört. Det är 402 kvinnor och 
177 män som har förmånscyklar. Det innebär att 6,7 procent av alla tillsvidareanställda hyr en 
förmånscykel.  
 
Lönetillägg för anställda 65+ 
Från februari 2017 finns möjlighet för förvaltningarna att besluta om lönetillägg om 2 000 kr per månad 
för medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget kan användas för att behålla 
medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under 
2018 var det 55 månadsavlönade medarbetare som fick lönetillägget.  
 
Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar 
Borås Stad erbjuder medarbetare anställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla 
semesterdagstillägget i kronor till extra lediga dagar. Medarbetare som är 39 år eller yngre får 5 extra lediga 
dagar och medarbetare som är 40 år eller äldre får 6 extra lediga dagar. Under 2018 var det 1 483 
medarbetare som växlade semesterdagar vilket motsvarar 17,4 procent av de som har möjlighet att växla 
till extra lediga dagar.  
 
Årskort för kollektivtrafik 
Medarbetare i Borås Stad har möjlighet att köpa Västtrafiks årskort på avbetalning under 12 månader 
genom nettoavdrag på lön. Genom att utnyttja detta sparar medarbetaren två månadsavgifter jämfört med 
att köpa månad för månad. Kortet gäller för resor i 365 dagar och är inte personligt. Vid årets slut hade 
412 medarbetare totalt 438 busskort. Köp genom Borås Stad har ökat med 227 medarbetare jämfört med 
föregående år.  
 
Rekryteringsbonus 
Borås Stad behöver stärkas som arbetsgivare inom områden där det finns utmaningar att rekrytera och 
behålla medarbetare. Under 2017 tillsattes tre KAL-arbetsgrupper (Kompetensförsörjning och 
personalförsörjning, Arbetsvillkor och Lönebildning). Grupperna arbetade med yrkesgrupperna lärare, 
socialsekreterare och personal inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Införande av rekryteringsbonus blev 
en åtgärd i handlingsplanerna. En bonus tilldelas medarbetare som kan tipsa en legitimerad lärare, 
sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka 
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och få en tillsvidareanställning i Borås Stad. Bonusen betalas ut när anställningen för den man tipsat varat i 
ett år. Detta i syfte att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Under 2018 betalades de första 21 
rekryteringsbonusarna ut.  
 

2.2 Lönestatistik och lönespridning 

Medianlönen har ökat  med 900 kronor jämfört med 2018. Det motsvarar en medianlöneökning med 3,3 
procent. I 15 av 31 personalgrupper är kvinnornas medianlön högre än männens. Löneutvecklingen 
(medianlön) under åren 2012 till 2018 har varit 4 621 kronor vilket motsvarar 19,54 procent. 
 

 
 
Vid lönekartläggningen som genomfördes i november 2018, där både tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda ingick, var kvinnornas lön i förhållande till männens 97,1 procent, en ökning från 2017 då 
motsvarande siffra var 95,4 procent. Diagrammet nedan visar på kvinnors lön i förhållande till mäns lön 
för tillsvidareanställda. Ingen hänsyn har tagits till befattningarnas olika arbetsuppgifter, krav på kompe-
tens, ålder, erfarenhet och ansvar. 
 

 
 
Lönespridningen1 för kvinnor är 15 500 kronor, för män 18 548 kronor och totalt för båda könen 16 200 
kronor. Den totala lönespridningen för tillsvidareanställda ökade med 1 000 kronor eller 6,6 procent jämfört 
med 2017. 

                                                      
1 Lönespridning är skillnaden mellan 90:e och 10:e percentilen 
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2.3 Tabellavsnitt lön 

Tabell 2.1 Medianlön i kronor per månad  för tillsvidareanställd medarbetare 2018-12-31. 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Kvinnors lön i 
förhållande  

till männens i 
procent 

      

Ledningsarbete 43 000 46 500 43 650 92,5 

     

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete 35 800 38 000 36 300 94,2 

Administratörsarbete 28 000 28 680 28 000 97,6 

     

Vård och omsorgsarbete     

Psykolog 43 500 34 000 41 700 127,9 

Sjuksköterska 34 200 33 000 34 200 103,6 

Undersköterska 26 000 25 328 25 924 100,0 

Vårdbiträde 22 231 22 402 22 257 99,2 

     

Rehabilitering och förebygg. arbete     

Arbets- och fysioterapeuter m fl 32 500 31 750 32 350 102,4 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare mfl 33 600 32 900 33 300 102,1 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 29 865 27 370 29 730 109,1 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 25 870 26 000 25 896 99,5 

Personlig assistent, anhörigvårdare 24 826 25 335 24 987 98,0 

Övrigt socialt och kurativt arbete 33 250 32 000 32 500 103,9 

     

Skola och förskola     

Grundskollärare 34 000 34 400 34 000 98,8 

Gymnasielärare 37 000 37 200 37 000 99,5 

Förskollärare 30 000 30 400 30 000 98,7 

Fritidspedagog 30 075 30 150 30 075 99,8 

Övrigt lärararbete 36 500 35 200 35 950 103,7 

Barnskötare 24 200 22 875 24 175 105,8 

Dagbarnvårdare 25 400 - 25 400 - 

Elevassistent 25 200 25 100 25 100 100,4 

Övrigt skol- och förskolearbete 29 150 28 100 28 700 103,7 
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Kultur, turism och fritidsarbete     

Fritidsledare 25 400 24 250 24 722 104,7 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 28 500 29 100 28 675 100,0 

Övrig fritid, kultur, turism 29 930 28 700 29 050 104,3 

     

Teknik     

Teknisk handläggare 35 775 35 150 35 575 101,8 

Ingenjör 34 700 35 800 35 075 96,9 

Tekniker 28 650 30 232 30 100 94,8 

Hantverkararbete 25 535 26 200 26 172 97,5 

Köks- och måltidsarbete 24 850 25 700 25 000 96,7 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 23 600 23 700 23 600 99,6 

     

Totalt kommunen 28 300 29 200 28 500 96,9 

 

 
Tabell 2.2 Löneutveckling i procent för tillsvidareanställda 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

        

Kvinnor 3,3 2,5 2,3 2,6 3,2 4,4 3,1 

Män 4,0 2,4 2,3 2,3 1,5 5,5 1,7 
        
Totalt kommunen 3,4 2,5 2,3 2,5 3,1 4,4 3,3 

 

 
Tabell 2.3 Lönespridning 2018-12-31 för tillsvidareanställda 

 10:e percentilen2 Median 90:e percentilen3 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

       

Kvinnor 22 800 23 300 27 440 28 300 37 300 
 

38 800 

Män 22 730 23 152 28 700 29 200 40 500 41 700 

       

Totalt kommunen 22 800 23 300 27 600 28 500 38 000 39 500 

 

                                                      
2 10:e percentilen är den nivå under vilken 10 procent av lönerna återfinns. 
3 90:e percentilen är den nivå under vilken 90 procent av lönerna återfinns 
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3 Arbetsmiljö 

Som arbetsgivare är det viktigt att ha en hälsofrämjande och hållbar personalpolitik vilket till stor 
del handlar om att skapa balans mellan verksamhetens behov, resurser och de krav som ställs på 
medarbetare. Det innebär att ett strategiskt arbetsmiljöarbete som tar fasta på både främjande, 
förebyggande och efterhjälpande insatser blir en självklar och viktig grundstomme i personalförsörjningen. 
I Borås Stad används arbetsmiljö som ett paraplybegrepp där hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete och 
jämlikhetsfrågor ingår och interagerar med varandra. Därför samlas de alla under rubriken arbetsmiljö.  
 
Ett främjande arbetsmiljöarbete är en långsiktig process, ett förändringsarbete som rätt genomfört 
möjliggör för medarbetare att förbättra och behålla sin hälsa. Det handlar om kontinuerlig och strategisk 
planering, bra kommunikation, resurser och målinriktade insatser. För att skapa hållbara arbetsplatser med 
friska medarbetare behöver det finnas kunskap om och förståelse för att organisatoriska faktorer kan ge 
konsekvenser som synliggörs först genom individers sjukfrånvaro.  
 
De personalnyckeltal som har bäring på detta område är hälsa, långtidsfrisk och frisktal, obligatorisk 
sjukfrånvaro, antal sjukfall, in- och utflöde i rehabilitering samt personalomsättning.  Benämningen 
”obligatorisk” kommer av att alla kommuner ska redovisa sjukfrånvaron på samma sätt för att möjliggöra 
nationella jämförelser. Personalomsättning kan synliggöra brister i arbetsmiljön och är därför en viktig 
parameter när man bedömer om en arbetsplats är välmående. Under året har den minskat från 12, 9 
procent till 10,4 procent. I avsnittet Medarbetare på s. 6 finns det mer att läsa om personalomsättning.   
 

Sammanställning personalindikatorer i procent  

Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 

    Mål Kvinnor Män Totalt 

Hälsa 30,7 31,5 30,3 35 26,2 38,9 29,1 
Långtidsfrisk 20,1 19,6 19,5  15,6 28,5 18,5 

Frisktal 56,0 55,8 55,5  50,7 63.6 53,8 

        

Obligatorisk sjukfrånvaro  7,4 7,5 7,3 7,5 8,3 4,7 7,4 

Sjukfall 14,7 12,9 13,9  15,8 10,7 14,2 

        

Rehabilitering - inflöde 1,3 1,0 1,2  1,1 0,5 0,9 

Rehabilitering - återgångar 0,6 0,6 0,5  0,4  0,7 0,4 

Personalomsättning (extern) 10,7 14,0 12,9          10,0            11,5 10,4 

 

3.1 Hälsa, långtidsfrisk, frisktal  

Att skapa en hälsosam organisation handlar om att ha medarbetare som mår bra över tid, medarbetare som 
både vill, orkar och kan utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Det handlar inte om att undvika sjukfrånvaro, men 
det är oftast på sjukfrånvaro och sjukskrivning som fokus stannar. Redan för 20-talet år sedan myntade 
företagsläkaren Johnny Johnsson med några kollegor begreppet långtidsfrisk. Man fann att organisationer 
och arbetsplatser som hade en högre andel långtidsfriska medarbetare också producerade bättre kvalitet, hade 
högre engagemang och lägre sjukfrånvaro,  även bland de som var sjukfrånvarande någon gång. Med 
begreppet långtidsfrisk menas medarbetare som inte varit frånvarande för egen sjukdom de senaste två åren. 
I Borås Stad följs både hälsa (helårsfriska) och långtidsfriska (helårsfrisk 2 år) samt ett frisktal (max 5 
sjukdagar på ett år) upp. Frisktalet svarar för det som kan kallas normal sjukfrånvaro. Frånvaro på grund av 
sjukdom ligger i en genomsnittlig grupp människor någonstans mellan två och fyra procent. Omräknat till 
sjukdagar handlar det om ett spann mellan 0 och 5 sjukdagar på ett år. Det tas fram för att få en uppfattning 
om hur stor andel av medarbetarna som håller sig på en normal, sund nivå.   
 
Hälsa och långtidsfrisk sjunker under året för både män och kvinnor. Andelen helårsfriska medarbetare 
ligger på totalt 29,1 procent under året, 26,2 procent av kvinnorna och 38,9 procent för männen. Under 
tvåårsperioden 2017-2018 har Borås Stad 18,5 procent långtidsfriska medarbetare.  
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Utvecklingen för Borås Stad följer den nationella utvecklingen av andelen helårsfriska i arbetslivet. 
Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex har följt utfallet av helårsfriska arbetare i Sverige 
sedan 2007. Resultatet för 2018 visar att de helårsfriska blir allt färre, de yngre oftare är sjukfrånvarande 
medan de äldre friska går i pension. Frågan de ställer sig är ”Vem ska göra jobbet?” Vilket rimmar väl med 
Borås Stads ställningstagande att arbetet med att skapa hälsosamma arbetsplatser med hållbar arbetsmiljö är 
ett sätt att arbeta med kompetensförsörjningsutmaningen. Även frisktalet sjunker för både män och kvinnor 
inom samtliga åldersgrupper. I år ligger åldersintervallet 29 år och yngre på samma nivå som gruppen 51 år 
och äldre gjorde för tre år sedan. Familjebildning och ett tyngre ansvar för barn och hem anses vara en av 
orsakerna till att framförallt de yngre kvinnorna får lägre siffor. Det finns en risk att skillnader förklaras med 
kön istället för att fokus läggs på respektive yrke och dess förutsättningar.  
 
I beskrivningen av de senaste årens  av sjukfallsutveckling lyfte man fram kvinnor och den ökade psykiska 
ohälsan som främst drabbade dem. Men en kunskapsöversikt som gjordes på uppdrag av forskningsrådet 
Forte (Forte, 2015) visar att effekten på den psykiska hälsan är likartad när kvinnor och män utsätts för 
samma faktorer/belastning i arbetet. Det är inte könet som är det avgörande istället är den viktiga frågan att 
ställa och hantera hur arbetsmiljön är utformad runt om individen. Därför blir det också viktigt att utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv titta på verksamheternas förutsättningar ur ett jämställdhetsperspektiv och att fokusera 
på arbetsmiljön.  
 
 

3.2 Sjuktal och sjukfall 

Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 6,6 procent, jämfört med 6,7 procent 
för 2017. Borås Stad ligger högre än snittet på 7,4 procent.   
 
Den totala sjukfrånvaron har under några år legat relativt still i Borås Stad. Det innebär att 
Kommunfullmäktiges målsättning för 2018 uppnås. Men ska Borås Stad nå målet med en låg och stabil 
nivå över tid behöver det ske större insatser inom organisationen, något som projektet ”Frisk 
organisation” är ett exempel på.  Projektet är en satsning över tre år med syftet att kapa inflödet till 
sjukskrivning och minska rehabiliteringsärendena genom att arbeta proaktivt med organisationshälsan, 
faktorer i organisationen som ger konsekvenser för ohälsan. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för 
sjukfrånvaro. Läs mer om projektet under rubriken Hälsofrämjande insatser.  
 
För kommunen i sin helhet sker det inga stora förändringar i sjukfrånvaron. Statistiken visar att 
sjukfrånvaron minskar i gruppen äldre medarbetarna medan den ökar i gruppen yngre medarbetare. Den 
största ökningen finns i gruppen 30-49 år. Ökad sjukfrånvaro i de yngre åldersgrupperna, för både män 
och kvinnor, stämmer överens med den bild som Försäkringskassan och Jobbhälsoindex ser i hela landet.  
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Sjukfrånvaro personalgrupper 
Sjukfrånvaron i flera personalgrupper inom skola och förskola har ökat under året. Förskollärare och 
fritidspedagoger men även gymnasielärare står för en hög procentuell ökning, om än från en låg nivå. 
Sjuksköterskor är en av de grupper vars sjukfrånvaro ökat under året medan övriga grupper inom vård- 
och omsorgsarbete inte går att jämföra med föregående år på grund av de nya AID-etiketter som infördes 
under året. Fritidsledare och bibliotekarier har en minskad sjukfrånvaro under året, likadant med 
personliga assistenter och personer med köks- och måltidsarbete. Det är särskilt glädjande siffror då detta 
är personalgrupper som legat högt under flera år. Enligt SKL:s rapport Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. 
Vad är problemet? från 2017 är det tydligaste mönstret att den totala nivån på sjukfrånvaron inom ett 
verksamhetsområde samvarierar med andelen kvinnor i yrket. Där ser man även att män i 
kvinnodominerade verksamheter har en relativt sett högre frånvaro. Forskningsrådet Forte fick 2013 i 
uppdrag av regeringen att genomföra en kunskapsöversikt avseende sambanden mellan 
arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Kunskapsöversikten publicerades 2015 och 
understryker nödvändigheten av att se på arbetsmiljön utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Där 
arbetsgivaren har ett stort ansvar att erbjuda förutsättningar för en god arbetsmiljö oavsett om det är ett 
manskodat eller ett kvinnokodat yrke. SKL:s rapport lyfter också fram att verksamheter med relativt låg 
utbildningsnivå tenderar att ha en högre sjukfrånvaro. Samband mellan högre utbildning, bättre hälsa och 
lägre sjukskrivningsnivåer är inget unikt för den svenska arbetsmarknaden utan återfinns i flera länder som 
har ett liknande socialförsäkringssystem. Däremot kan det utgöra en delförklaring till varför vissa 
yrkesgrupper med generellt sett lägre utbildningsnivåer särskiljer sig med högre sjukfrånvaro i 
kommunernas statistik. Det understryker också arbetsgivarens ansvar att erbjuda förutsättningar för en 
god arbetsmiljö oavsett yrke. 

 
Den längre sjukfrånvaron över 60 dagar har fortsatt att minska. Däremot ökar inflödet i den korta 
sjukskrivningen 1- 14 dagar. En bild som Borås delar med flera större kommuner.  
 
Den längre sjukfrånvaron över 60 dagar minskar stadigt och närmar sig nivåerna 2013 innan 
sjukfallsutvecklingen tog fart. Det är naturligtvis många variabler som samverkar när sjukfrånvaron 
minskar men en delfaktor är att medarbetare är kvar i deltidsarbete under sjukskrivningsperioden. Här kan 
arbetsgivaren göra skillnad genom flexibla lösningar som underlättar medarbetarens återgång i arbete. I 
rapport Uppföljning av sjukfrånvarons utveckling 2017 visar Försäkringskassan att det finns samband mellan 
nivån i inflödet i sjukfall och sjukskrivningens längd. Ett högt inflöde genererar fler sjukskrivningsdagar 
medan ett lägre inflöde genererar färre sjukskrivningsdagar på sikt. Så arbetar arbetsgivaren med att sänka 
inflödet av sjukfallen kommer det också att ge en positiv effekt på den längre sjukfrånvaron över 60 dagar. 
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Utvecklingen över tid 
är relativt lika men männen ligger betydligt lägre. Jämförs gruppen heltidsanställda med gruppen 
deltidsanställda synliggörs också en skillnad. Forskning visar att deltidsanställda som grupp oftast har en 
högre sjukskrivning än heltidsanställda. Årets siffror för Borås bekräftar det och årets statistik antyder att 
förra årets läge mest troligt var ett undantag. I år är Borås Stad tillbaka på samma nivåer som för 2015 och 
2016.  
 
Sjukfrånvaron i bolagen ligger generellt något lägre än för staden som helhet, undantaget är Borås 
Djurpark AB. Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen från nästan 
300 ner till 5 medarbetare. Det är därför bäst att inte jämföra bolagen med varandra och istället studera 
förändringar över tid i respektive bolag.  
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Diagrammet visar att sjukfallsutvecklingen planar ut och till och med minskar för många kommuner. Det 
gäller för både kommunerna i Borås absoluta närhet i Sjuhärad och för några kommuner i samma 
storleksordning som Borås. Bland de kommuner som liknar Borås Stad storleksmässigt ses liknande 
mönster: korttidssjukfrånvaron ökar medan långtidssjukskrivningarna minskar. Det har också varit 
genomgående att de yngre männen ökar i sjukskrivning.  
 

Ohälsa, arbete och sjukskrivning  
De senare åren har det varit stort fokus på hur den psykiska ohälsan ökat och hur stor andel av 
sjukskrivningarna som är av psykosocial karaktär. Arbetsmiljöverket använder begreppet organisatorisk 
och social arbetsmiljö istället för psykosocial arbetsmiljö. Därigenom vill man rikta ljuset mot det som 
finns i organisationen och på arbetsplatsen oberoende av vem det är som arbetar där, dennes personlighet 
och privatliv. Psykosociala arbetsmiljöförhållanden har betydelse för hur människor mår, fungerar och 
presterar. Med dagens kunskap kring vad som påverkar medarbetares hälsa går det inte att ifrågasätta detta 
och ensidigt hålla fast vid individuella eller privata förhållandens betydelse (Eklöf 2018). Fortes 
kunskapsöversikt (Forte, 2015) visar att det finns ett vetenskapligt samband mellan arbete, psykisk ohälsa 
och sjukskrivning. Riskfaktorerna i arbetslivet är psykiskt ansträngande arbete, höga krav, låg kontroll, 
obalans mellan ansträngning och belöning, samt rollkonflikter. Översikten lyfter också fram att god 
kontroll och rättvisa ger minskad risk för sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. I en annan 
kunskapsöversikt från Arbetsmiljöverket (Sverke, Falkenberg, Kecklund, m. fl., 2016) visas att det även 
finns gedigen kunskap om vilka organisatoriska och psykosociala faktorer som kan bidra till goda arbets- 
och hälsorelaterade utfall. Här poängteras vikten av att främja en generellt god arbetsmiljö, för kvinnor 
och män, för olika yrken och verksamheter.   

 
IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, konstaterar att kvinnors 
sjukfrånvaro är högre än mäns i alla länder där kvinnor har ett högre arbetskraftsdeltagande. IFAU anser 
att familjeansvaret är avgörande för kvinnors sjukskrivningar och att det är efter det första barnet som 
sjukfrånvaron börjar skilja sig åt mellan män och kvinnor. En av orsakerna till det kan vara att kvinnors 
större familjeansvar leder till sämre förankring i arbetslivet, vilket i sin tur sänker tröskeln för 
sjukskrivning.  
 

Sjukfall som nyckeltal för att beskriva inflödet i sjukfrånvaro 
Som kunskapsöversikterna inom fältet beskrivit är det ofta flera faktorer som samspelar vid en 
sjukskrivning genom komplexa orsakssamband. Relationen mellan  privatliv och arbetsliv påverkar 
arbetsrelaterad ohälsa liksom sjukfrånvaro och aktuell arbetsmiljö inverkar på varandra. Men bilden är ofta 
svårtolkad. Försämringar av arbetsmiljön på en arbetsplats slår vanligen igenom i sjukstatistiken först efter 
ett par år, vilket innebär att en arbetsplats där arbetsmiljön försämras ändå kan ha rimliga sjuktal under 
lång tid.  
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Eftersom det är problematiskt att enbart använda sjuktalet för att beskriva hälsoläget och arbetsmiljön i en 
verksamhet eller för en yrkesgrupp används här ett nyckeltal för inflödet i sjukfrånvaro, sjukfall. 
Definitionen på nyckeltalet sjukfall är antalet påbörjade sjukfall under året/arbetade timmar. Talet 
multipliceras med 10 000 för att bli mer lätthanterligt.   
 
Förändringar och skillnader mellan sjuktal och inflöde i sjukfrånvaro synliggörs med en matris. Den ger 
möjlighet att utläsa om det handlar om lång- eller korttidssjukfrånvaro, arbetsmiljöförändringar i nutid 
eller dåtid med faktorer som ligger längre tillbaka i tiden. För att hålla fokus på organisatoriska faktorer 
som arbetsgivaren har möjlighet att påverka jämför matrisen personalgrupper fördelade på kvinnor och 
män.  
 
De siffror som används som indelningsgrund är från 2012. Det året motsvarar bättre ett normalläge för 
sjukfrånvaron än årets siffror. Värdet för sjuktalet (obl. sjukfrånvaro) är 5,4 och värdet för sjukfall 
(inflödet i sjukfrånvaro) är 13,6. Dessa siffror från 2012 svarar mot regeringens målsättning för en rimlig 
sjukfrånvaro för kommuner och landsting på 5,5 procents sjukfrånvaro. Olika strategier läggs upp utefter 
var personalgruppen befinner sig i matrisen. Borås Stad behöver arbeta på flera nivåer, det handlar om 
främjande, förebyggande och efterhjälpande insatser.  
 

 Många sjukfall (många sjuka personer) 
(> 13,6) 

Få sjukfall (få sjuka personer) 
(< 13,6) 

 

 
 

Högt sjuktal  
(många sjukdagar) 

( > 5,4) 

 

A 
Höga sjuktal och många sjukfall 
Placeras yrket i den här rutan tyder det 
på att något skapar ohälsa för de 
anställda. Då är det av betydelse att det 
görs en analys av arbetssituation och 
arbetsmiljö. Det är viktigt att poängtera 
att det inte nödvändigtvis är faktorer på 
arbetsplatsen som orsakar sjukfrånvaron.  
 

 

B 
Höga sjuktal och få sjukfall 
Placeras yrket i ruta B innebär det att det 
främst är långtidssjukskrivningar som 
ligger till grund för sjuktalet. Orsakerna 
finns troligtvis inte i den nuvarande 
arbetsmiljön, och det är därför viktigt att 
se till historiken samt att se över re- 
habiliteringsrutinerna. 
 

 

 
Lågt sjuktal 

 (få sjukdagar) 
(< 5,4) 

 

C 
Lågt sjuktal och många sjukfall 
Om yrket hamnar här visar det att 
hälsoläget försämrats relativt nyligen och 
troligtvis kommer att fortsätta att 
försämras om det inte sätts in åtgärder. 
En förklaring kan vara att det skett 
förändringar i arbetsmiljön 
/arbetssituationen. Än så länge är det 
främst korttidssjukskrivning som ligger 
bakom siffrorna.  
 
 

 

D 
Låga sjuktal och få sjukfall  
För de yrken som hamnar i den här rutan 
är hälsoläget troligtvis gott, men det kan 
vara bra att vara observant på viss 
sjuknärvaro. Önskescenariot är givetvis 
att flertalet yrkesgrupper hamnar här.  
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Placering i matrisen efter personalgrupp 

Personalgrupp 

Plac. 

Kvinnor 

2017 

Plac. 

Kvinnor 

2018 

Plac. 

Män 

2017 

Plac. 

Män 

2018 

     

Ledningsarbete D D D D 

     

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  D D D D 

Administratörsarbete  B B D D 
     

Vård- och omsorg     

Psykolog - - - - 

Sjuksköterska B B B B 

Undersköterska A A A A 

Vårdbiträde  A A B A 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl B A D A 
     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare  m lf A B B B 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent - B - D 

Stödpedgog, -assistent, vårdare - C - B 

Personlig assistent, anhörigvårdare B B D D 

Övrigt socialt och kurativt arbete B A D D 
     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  D D D D 

Gymnasielärare  D B D D 

Förskollärare  A A C C 

Fritidspedagog  A A C A 

Övrigt lärararbete  D D D D 

Barnskötare  A A B A 

Dagbarnvårdare  - - - - 

Elevassistent  A A C C 

Övrigt skol- och förskolearbete  A B D C 
     
     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  A A A A 

Bibliotekarie, biblioteksassistent A A C C 

Övrig fritid, kultur, turism A B D D 

     

Teknikarbete     
Teknisk handläggare  B A D D 

Ingenjör D D D D 

Tekniker  D D D D 

Hantverkararbete A A B B 

Köks- och måltidsarbete  B B D B 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  B B D D 
     

 
I Borås Stad, liksom i övriga riket, är sjukfrånvaron högst inom yrken där arbetsdagen bestäms utifrån 
någon annans behov och där det ställs höga emotionella krav. Många gånger omnämns dessa yrken som 
”kontaktyrken”. En utmaning med att arbeta inom ett så kallat kontaktyrke är att ens arbetsdag är styrd 
utifrån någon annans behov och att den egna kontrollen över arbetsuppgifterna därmed minskar. 
Kombineras detta med höga känslomässiga insatser från medarbetaren så ökar behovet av socialt stöd från 
chef och arbetsgrupp. I Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell lyfts sambanden mellan dessa 
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faktorer fram som viktiga för välmående: krav och kontroll i balans tillsammans med gott socialt stöd blir 
viktiga friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Modellen beskriver hur yttre krav i förhållande till den 
kontroll över situationen som upplevs och vilket socialt stöd som ges visat sig ha inverkan på 
medarbetares välmående. Det är också viktigt att lyfta fram att om det ges rätt förutsättningar inom dessa 
så kallade kontaktyrken så innehåller själva arbetet i sig friskfaktorer. Det brukarnära, ganska emotionellt 
krävande arbetet är något av det mest stimulerande och meningsfulla arbete som finns. 
  
Det är främst kvinnor som arbetar inom dessa yrken så när ohälsan drabbar yrket så drabbar den också 
gruppen kvinnor mer än gruppen män. Men matrisen visar att även män inom dessa yrken har hög 
sjukfrånvaro. Kommer man tillrätta med arbetsmiljön här så kommer också kvinnors överrepresentation i 
sjukskrivningsstatistiken att minska. Det visar på vikten av att se på statistiken med ett genusperspektiv. 
Genusperspektivet är också viktigt utifrån att samma yrke kan visa upp helt olika hälsolägen när det 
presenteras uppdelat efter kön. Det är rimligt att ställa frågan om män och kvinnor med samma yrkestitel 
också ges samma uppdrag och arbetsuppgifter. Arbetsmiljöverket har i en rad rapporter visat att det 
fortfarande finns stora könsskillnader på arbetsmarknaden. Hur förhåller det sig på kommunens 
arbetsplatser? Finns det skillnader i de uppdrag och förutsättningar som ges för uppdragen som män 
respektive kvinnor har? Finns det hjälpmedel på arbetsplatserna som är bättre anpassade till det ena eller 
andra könet? Bemöts kvinnor och män på samma sätt?  Erbjuds män och kvinnor lika villkor på 
arbetsplatserna? Erbjuds lika villkor för chefskap inom traditionellt mansdominerade verksamheter som 
inom traditionellt kvinnodominerade verksamheter? 
 
Borås Stad behöver, som Sverige i övrigt, bli bättre på att arbeta främjande och förebyggande med 
arbetsmiljön inom traditionellt kvinnliga yrken och framförallt lyfta blicken och se arbetsmiljöfrågorna och 
den negativa sjukfallsutvecklingen ur ett organisatoriskt perspektiv och ett samhällsperspektiv. IFAU slår 
fast att kvinnor är borta från arbetet längre och är inlagda på sjukhus längre än män vid samma diagnos. 
Slutsatsen utifrån det är att det inte bara är den enskildes ohälsa eller upplevda hälsa som avgör. Det är 
även en fråga om inställning till sjukskrivning från såväl individen som arbetsgivaren och sjukvården. Det 
kan alltså finnas skäl att anta att skillnaderna i synen på kvinnors och mäns arbete och ohälsa befästs av 
arbetsgivare, myndigheter och hälso- och sjukvården. Oavsett vilka förklaringar som finns till kvinnors 
högre sjukfrånvaro är det viktigt att den inte betraktas som norm. Kvinnors sjukfrånvaro ska inte behöva 
vara högre än mäns, vad den än beror på. Annika Härenstam, tidigare professor i arbetsvetenskap vid 
Göteborgs universitet, förstärker det här resonemanget. Enligt henne är det inte könet som skapar 
ojämställdheten utan det är själva organiseringen av arbetet som gör det. Det som idag benämns som 
kvinnors arbetsmiljö är i själva verket en konsekvens av hur arbetsmarknaden är könssegregerad och att 
det finns systematiska skillnader mellan mans- och kvinnodominerade verksamheter. Men Annika 
Härenstam understryker att arbetsmiljön inte är utformad efter vare sig yrke eller kön och att lösningen 
inte är att enbart analysera utifrån dessa två kategorier. Förändringar som sker inom en verksamhet/sektor 
påverkar framförallt det kön som är överrepresenterat inom verksamheten/sektorn.  
 

3.3 Rehabilitering, inflöde och återgång 

Ett tidigt agerande i rehabiliteringsflödet är bästa sättet att förhindra en längre sjukskrivning. Det minskar 
efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar de konsekvenser som frånvaron får för individen, 
arbetsgruppen och verksamheten. I enlighet med Borås Stads rehabiliteringsrutiner ska ett 
rehabiliteringsärende påbörjas om individen har varit sjukfrånvarande vid fler än sex tillfällen de senaste 12 
månaderna, varit sjuk längre än 28 dagar eller om medarbetaren ber om det. I samtliga skeenden behövs 
en bra dialog mellan medarbetare och chef och ett tidigt agerande. I rehabiliteringssammanhang tenderar 
ärenden att blir alltmer komplicerade ju längre tiden går, oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är 
arbetsrelaterade eller inte.  
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Rehabiliteringsbehov efter 28:e dagen - inflöde 

 Antal Nyckeltal 1) 

Inflöde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2018 1 522 248 1 770 1,1 0,5 0,9 

2017 

2016 

2015 

 1 570 

 1 519 

1 562 

214 

237 

246 

1 811 

1 756 

1 808 

1,4 

1,1 

1,5 

0,6 

0,5 

0,7 

1,2 

1,0 

1,3 

1) Antal sjukfall som påbörjar dag 29/totalt arbetad tid x 10 000     

 
Tabellen beskriver rehabiliteringsbehovet när sjukskrivning pågått längre än 28 dagar. Vid denna gräns kan 
antas att de allra flesta har ett rehabiliteringsbehov som är omfattande ur både ett hälso- och 
verksamhetsperspektiv.  
 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 90 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. Ytterligare 
2,5 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 95 procent tillbaka i arbete.  Endast 5 procent 
av sjukfallen blir kvar i långtidssjukskrivning som kräver längre tid för rehabilitering och återhämtning för 
att återgång i arbete ska vara möjlig. 
 

Rehabilitering – återgångar 

 Antal Nyckeltal 

Återgångar   Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2018 81 40 121 0.4 0,7 0,4 

2017 

2016 

2015 

101 

306 

442 

39 

45 

82 

140 

351 

524 

0,5 

0,6 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

0,5 

0,7 

0,6 

1) Antal avslutade rehabiliteringsärenden/påbörjade rehabiliteringsärenden enligt förvaltningarnas inrapporterade uppgifter. 

 
Tabellen visar återgångar i arbete efter påbörjade rehabiliteringsutredningar. Uppgifterna är hämtade från 
förvaltningarnas rapportering om påbörjade och avslutade rehabiliteringsärenden.  
 
Statistiken visar att antalet avslutade rehabiliteringsärenden är färre än tidigare år. Det är kvinnorna som 
fortsätter minska medan det är ett relativt oförändrat läge för män. En del av förklaringen kan finnas i 
själva sjukskrivningsorsaken. Psykiatriska diagnoser står för den största ökningen och är den vanligaste 
orsaken till sjukskrivning i Sverige sedan 2014. Det är inom de kvinnodominerade verksamheterna som 
den psykiska ohälsan är störst. Utöver att diagnosgruppen utgör en så stor del av de påbörjade sjukfallen, 
står den också för de längsta sjukskrivningstiderna och har lägst grad av återgång i arbete enligt en rapport 
från Försäkringskassan. Det tar alltså längre tid att komma tillbaka till jobbet för den som varit sjukskriven 
för psykisk ohälsa, jämfört med genomsnittet av alla diagnoser.  
 
Forskning visar att män generellt får tidigare specialistremisser och stöd av arbetsgivaren än kvinnor, något 
som ses som en nationell utmaning. Det förs även en diskussion om att män rehabiliteras utifrån arbete 
medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin sociala situation. Borås Stad behöver dels analysera om det görs 
skillnad i rehabilitering mellan män och kvinnor, dels om det finns skillnader i återgångar för olika yrken 
och kön. För att kunna göra bättre analyser är det nödvändigt att samtliga nämnder använder Heroma i 
hanteringen av rehabiliteringsärenden. Med hjälp av Heroma kan fler parametrar undersökas och följas 
upp genom val av olika rapporter vilket ger ett bättre underlag för analys. Det är också av betydelse att se 
över hur andra berörda parter, som exempelvis den allmänna sjukvården och sjukskrivande läkare, reagerar 
och agerar i de ärenden som berör Borås Stads medarbetare.   
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Sjuklön och kostnader vid sjukfrånvaro 
Sjuklönekostnaderna ökade med drygt 3,3 miljoner kronor och stannade på 97,6 miljoner kronor, en 
ökning med 3,4 procent. Detta är kostnaden Borås Stad bär för sjuklön för de två första veckornas 
sjukskrivning. Större delen av årets ökade kostnader för sjuklön är en följd av den årliga uppräkningen av 
lönekostnader. Medianlönen ökade under 2018 med 3,3 procent. Det är en delförklaring till att  
sjuklönekostnaderna ökar trots att den totala sjukfrånvaron ligger kvar på ungefär samma nivåer som förra 
året. Omräknat enligt medianlönen på 28 500 kr motsvarar sjuklönekostnaderna 286 årslöner. Viktigt att ta 
med i resonemanget är att summan som synliggörs i utbetalning av sjuklön endast är en del av de 
kostnader som arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. 
 

 
Värdet av god hälsa 
Det finns ekonomiska aspekter av hälsa och ohälsa som är viktiga att resonera kring.  I de kostnader som 
arbetsgivaren har ingår sjuklön, arbetsgivaravgifter och semesterersättning. Men frånvaro ger även 
produktions- och kvalitetsbortfall och ökade kostnader för att täcka lönen för en vikarie. Rent krasst 
betalar kommunen för den som är frånvarande utan att få någon motprestation. I vissa verksamheter krävs 
det direkt en vikarie, vilket innebär att arbetsgivaren under korttidsjukfrånvaron betalar dubbelt för samma 
arbete. Om utgångspunkten är att den ordinarie medarbetare är mer produktiv när denne är på arbetet än 
vikarien så betalar arbetsgivaren en större summa pengar men får mindre arbete utfört. För de 
verksamheter där det inte sätts in någon vikarie betalar arbetsgivaren helt utan att få någon motprestation 
tillbaka. En viktig effekt av att ta fram vad kort- och långtidssjukskrivning faktiskt kostar är att visa värdet 
av att ha medarbetare som är friska. För att illustrera vilka storheter det handlar om beskrivs två exempel.  
 
Vid en längre sjukskrivning har arbetsgivaren ingen kostnad för utbetalning av sjuklön men kostnaderna 
kan ändå vara höga. Vid långtidssjukfrånvaro rekryteras ofta en vikarie och denne tar då över den 
ordinarie medarbetarens arbetsplats inklusive kostnader för lokal, utrustning med mera. De stora 
utgifterna blir istället kostnader för rekrytering av vikarien och kostnader för rehabilitering av den 
sjukskrivne medarbetaren. Sättet att räkna är hämtat från ”Boken om personalekonomi” (Johrén, Högberg 
och Catasus, 2012). 
 
Beräkningarna av en korttidssjukfrånvarodag kostar minst 10 procent av månadslönen och kostnaden för 
långtidssjukfrånvaro på sex månader är minst 100 000 kr enligt använd modell. 
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Exempel 1 Förskollärare. Faktiska siffror från Borås Stad vad gäller kostnader och antal sjuktimmar.  
I beräkningen ingår lön, semesteravgift, sociala avgifter, OH-kostnad och produktionsstörning. 
 

Förskollärare Kostnad kr/tim Sjukfrånvarotimmar Sjukfrånvaro
kostnader 

    

I arbete 354   
    
Sjuk dag 1 167  7 691  1 284 397 
Sjuk dag 2-14 305  67 231  20 505 455 
Långtidssjuk dag 15-90 54  22 138  1 195 452 
    
Inkl vikarie vid korttidssjuk 324  74 922  24 274 728 
Inkl vikarie vid långtidssjuk 
Minikostnad upp till 90 dagar 

408  22 138  9 032 304 

 
Exempel 2 Undersköterska. Faktiska siffror från Borås Stad vad gäller kostnader och antal sjuktimmar.  
I beräkningen ingår lön, semesteravgift, sociala avgifter, OH-kostnad och produktionsstörning. 
 

Undersköterska Kostnad kr/tim Sjukfrånvarotimmar Sjukfrånvaro
kostnader 

    

I arbete 314   
    
Sjuk dag 1 160  6 795  1 087 200 
Sjuk dag 2-14 271  69 394  18 805 774 
Långtidssjuk dag 15-90 47  51 319  2 411 993 
    
Inkl vikarie vid korttidssjuk 298  69 394  20 679 412 
Inkl vikarie vid långtidssjuk 
Minikostnad upp till 90 dagar 

361  51 319  18 526 159 

 
 

3.4  Hälsofrämjande insatser 

Det hälsoinriktade arbetet i kommunen är en viktig strategisk fråga. Det handlar om att få friska medar-
betare genom att främja hälsa, förebygga ohälsa och få tillbaka sjukskrivna i arbete. En ökad satsning från 
arbetsgivarens sida på hälsofrämjande och förebyggande insatser i kombination med tidiga rehabiliter-
ingsinsatser får positiva effekter för personalen vilket också avspeglar sig i hela organisationen. Det 
handlar om att tänka långsiktigt och framåtriktat. Respektive förvaltning arbetar med riktade insatser 
utifrån sin behovsbild och från centralt håll drivs större och övergripande insatser/projekt i syfte att öka 
hälsan och minska sjukfrånvaron.  
 

Psykosocial arbetsmiljöscreening 
Ett nytt arbetssätt för psykosocial arbetsmiljöscreening har tagits fram och prövats, men tyvärr föll det inte 
ut som önskat så istället fortsatte arbetet med att hitta ett alternativ, då tidigare screeningsresultat visat att 
metoden ger effekt på korttidsjukfrånvaron. Syftet med screeningarna var att erbjuda ett verktyg som 
stöttar chef och medarbetare att tillsammans arbeta för en gynnsam psykosocial arbetsmiljö och bidra till 
ett gemensamt engagemang för verksamhetens uppdrag. Screeningen skulle ge arbetsplatsen en förståelse 
för vad som påverkar hälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatsen. Urvalet av arbetsplatser grundade sig på 
sjukfrånvarostatistik och dialog med förvaltningarnas personalfunktioner. De samlade erfarenheterna och 
kunskaperna som kommit fram ur arbetet med screeningarna har varit en viktig grundpelare i 
framtagningen av projektet Frisk organisation.   

 

Frisk organisation – satsning på organisationshälsa 
SKL:s projekt Socialt utfallskontrakt förädlades under året till ett projekt i egen regi under namnet  Frisk 
organisation med fokus på organisationshälsa. Erfarenheterna från arbetet med psykosocial 
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arbetsmiljöscreening har varit en del i bakgrundsarbetet tillsammans med kunskaper och analys som Borås 
Stad fick genom arbetet med socialt utfallskontrakt. Projektet är en satsning över tre år med syftet att 
minska inflödet till sjukskrivning och minska rehabiliteringsärendena. Målet är att nå en rimlig och stabil 
nivå för sjukfrånvaro över tid.  
 
Satsningen är på totalt 30 mkr fördelade över tre år. Målet är att det ska kunna räknas hem genom en 
sänkning av sjukfrånvaron från dagens 7,4 % till 5,0 %, vid projektets slut. Lyckas projektet innebär det 
utöver en årlig sjuklönekostnadsminskning på 40 mkr också att man kan ta tillvara en arbetskraftsreserv på 
245 årsarbetare. Projektet bygger på två delar, ett chefsstöd ( en avdelning), som genom 
arbetsplatsscreeningar fångar upp och hanterar ”färsk sjukfrånvaro” och ett beslutsstöd (IT-stöd) för att 
på ett snabbt sätt fånga upp arbetsplatser med hög andel medarbetare med riskfrånvaro. Syftet är att arbeta 
bort den ohälsa som kan härledas till organisatoriska faktorer. Alltså ohälsa som organisationen själv är 
med och skapar.  
 
Under hösten har rekrytering, införskaffande och iordningställande av lokaler, planering och förarbete 
pågått för att ha projektet i drift januari 2019.  
 

Pausit 
Forskning har på senare tid visat allt tydligare att det är av betydelse att minska på stillasittandet och få in 
rörelse under arbetsdagen. Där är pausprogram ett sätt att förebygga fysiska besvär hos medarbetare. Ett 
pausprogram riktar sig till dem med ett statiskt, stillasittande arbete men lämpar sig också för grupper som 
är i rörelse under arbetspassen och behöver få in återhämtning. Under året har det gjorts en central 
satsning på en site-licens för pausprogrammet Pausit för samtliga datoranvändare i kommunen.  
 

Friskvårdsförmåner 
Borås Stad erbjuder ett friskvårdsbidrag på 50 procent, max 1 500 kr per person och år, för medarbetare 
oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad. Vikarier och timavlönad personal kan ta del av 
bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Borås Stad utökade ramen för godkända aktiviteter under året till att 
täcka in samtliga aktiviteter som godkänns av Skatteverket. Detta skedde i samband med att även 
Skatteverket valde att ta med sporterna golf, ridning och slalom. Samtliga medarbetare erbjuds också gratis 
inträde till kommunens badanläggningar. Under året har 3 589 personer tagit ut hela eller delar av bidraget, 
en ökning med några hundra personer jämfört med 2017. Under tre veckor i november noterades 
aktiviteten på de ansökningar om friskvårdsbidrag som kom in till Löneservice. Siffrorna är inte 
heltäckande men ger en fingervisning om vilka aktiviteter som medarbetarna använder sitt friskvårdbidrag 
till: träning/gym 769 stycken, massage 254 stycken och kost 34 stycken och en övrig post på drygt 80 
ansökningar. Det har skett drygt 17 000 bad fördelade mellan Stadsparksbadet, Borås Simarena, 
Dalsjöforsbadet och Sandaredsbadet. En ökning med drygt 5 000 bad i jämförelse med förra året. Totalt 
har 2 571 medarbetare hämtat ut badkort under 2018, en ökning med 957 personer. För baden debiterades 
förvaltningarna i år totalt 980 000 kr. Tillsammans uppgår friskvårdssatsningarna till 5,1 miljoner kronor. 
Den största delen, 4,2 mkr, står friskvårdsbidraget för.  

 

Hälsoinspiratörsutbildning 
Flertalet arbetsplatser i Borås Stad har en hälsoinspiratör som tillsammans med chef sätter fokus på arbets-
platsens främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Idag finns det drygt 500 hälsoinspiratörer runt om i 
organisationen. För att hälsoinspiratörerna ska ha en gemensam plattform anordnas årligen en central 
grundutbildning med tillhörande tematräffar. Utbildningen ger grundläggande kunskap inom hälsoområdet 
och praktiska verktyg för uppdraget. Det har varit ett stort tryck på grundutbildningen under året vilket 
genererat extra insatta utbildningstillfällen. Under 2018 har 60 nya inspiratörer gått grundutbildningen och 
350 inspiratörer deltagit på inspirationsträffar fördelade över fyra tillfällen. Hälsoinspiratörerna får även 
kunskapspåfyllning genom nyhetsbrev.  
 

Familjeföreläsning 
En inspirationsföreläsning anordnas varje vår i syfte att inspirera och motivera medarbetare. Till föreläs-
ningen får medarbetaren bjuda med sig en gäst, därav namnet Familjeföreläsning. Morgan Alling var 2018 
års föreläsare på temat hur man vänder negativa erfarenheter till sin fördel. Hur löser man konflikter med 
besvärliga människor; Livskamrater, arbetskamrater, vänner, grannar eller kanske till och med en själv. 
Bäckängsgymnasiets aula var fullsatt med 800 förväntansfulla åhörare.  
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MerKraft 
Personalklubben MerKraft anordnar regelbundet aktiviteter för att inspirera anställda i Borås Stad till en 
aktiv fritid. Det handlar om allt från gratis gympa, nybörjarkurs i crawl, innebandyturnering, körsång, 
föreställningar på Göteborgsoperan, lunchteater, minigolf, paddling, off-trail, bio, föreläsning med Annelie 
Pompe, karate och pärlkurs till räk- och laxkryssning i skärgården och skidskola vintertid. Samtliga 
medarbetare är medlemmar i klubben i och med sin anställning och aktiviteterna är kostnadsfria eller ges 
till subventionerade priser. 
 

Medarbetarcentrum 
Medarbetarcentrum är en verksamhet som drivs tillsammans med kommuner som ingår i Boråsregionens 
kommunalförbund. Målsättningen är att underlätta arbetsrotation för att undvika så kallade 
inlåsningseffekter och deras negativa konsekvenser för medarbetarna. Dessutom arbetar 
Medarbetarcentrum med att stödja chefer och deras arbetsgrupper för ökad hälsa, trivsel och prestation 
och för att göra Borås Stad till en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser. 
 
Under året har 89 medarbetare gjort en förändring genom kontakt med Medarbetarcentrum. 51 
medarbetare har gjort en förändring med hjälp av matchningsdatabasen, där lediga tjänster från 
medlemskommunerna skickas till Medarbetarcentrum för matchning.  Till den här databasen har Borås 
Stad skickat in 1 429 tjänster för matchning. Drygt 422 personer har varit i kontakt med 
Medarbetarcentrum för reflekterande samtal, coachande samtal eller grupputvecklingsinsatser av olika slag. 
Vid 18 tillfällen under året har Medarbetarcentrum presenterat verksamheten. Dessa tillfällen har berört 
222 medarbetare och chefer.  
 
Genom åren har Medarbetarcentrum matchat närmare 2 400 tjänster för medlemskommunerna med 
många nöjda medarbetare och chefer som följd. 
 

3.5 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 

I Borås Stad kompletteras det lagreglerade arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet med insatser för att 
behålla eller utveckla hälsan hos medarbetarna och sedan 2011 är främjande arbetsrutiner och verktyg 
integrerade i det systematiska arbetsmiljöarbetet. De övergripande riktlinjerna för hur arbetsmiljöarbetet 
ska utformas är beslutade av kommunfullmäktige och ingår i det Personalpolitiska programmet/Hållbart 
arbetsliv. 
 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå är inbyggt i stadens styr- och ledningssystem Stratsys 
med en egen modul, vilket ger cheferna ett tydligt stöd för sitt arbetsmiljöarbete. I modulen arbetar 
förvaltningarna efter en gemensam kalender för arbetsmiljöarbetet vilket dessutom stärker likvärdighet och 
underlättar uppföljning av arbetsmiljöarbetet. Under året har det gjorts en förvaltningsövergripande 
översyn och revidering av SAM-modulen för att den än bättre ska fylla sitt syfte.  
 
Nämnderna har i uppföljningen av kommunfullmäktiges indikatorer för egen organisation rapporterat i 
Stratsys att förvaltningarna arbetar aktivt med insatser och åtgärder för att främja en positiv 
hälsoutveckling och bromsa sjukfrånvaron. I det arbetet är det systematiska arbetsmiljöarbetet och Borås 
Stads rutiner en grund. 

 
Arbetsskador och tillbud 
Rapporteringen av arbetsskador och tillbud är ett sätt att uppmärksamma risker i det dagliga arbetet och 
ett viktigt underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I detta arbete vilar ett stort ansvar på 
skyddskommittéerna liksom för chef och medarbetare att agera lärande utifrån de arbetsskador och tillbud 
som uppstår. Nationellt har det skett stora arbetsmiljöförbättringar gällande den fysiska arbetsmiljön under 
senare år, vilket bland annat visat sig i minskade arbetsplatsolyckor. Men förbättringarna har främst gynnat 
män inom den privata sektorn. De arbetsskador och tillbud som sker inom kvinnodominerade 
verksamheter är mer av social och organisatorisk karaktär och kräver andra typer av insatser. 
 
Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett tillbud har skett och om det är en händelse som ska rapporte-
ras. Definitionen på ett tillbud är att ett tillbud är en händelse som skulle kunna leda till olycksfall eller 
ohälsa. Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket.  
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Arbetsmiljöverket beskriver förhållandet mellan arbetsskador, tillbud och riskabla förhållanden/beteenden 
som en pyramid. En väl genomförd riskbedömning och skyddsrond är viktiga friskfaktorer. En god 
säkerhetskultur fungerar som en stödjande struktur i det främjande arbetsmiljöarbetet.  
 
Antalet anmälda arbetsskador uppgick 2018 till totalt 808 stycken, en ökning med 125 anmälningar jämfört 
med 2017.  De två i särklass vanligaste orsakerna är skadad av person och fallolyckor. Fallolyckor är den 
orsak som ökat mest. Det är den vanligaste orsaken för kvinnor och står för nära 30 procent av anmälda 
arbetsskador. Skadad av person står för 25 procent och fysisk överbelastning för 12 procent. Bland 
männen är det istället skadad av person som är mest förekommande med 30 procent följt av fallolyckor på 
nära 20 procent och skadad av (egen) hanterat föremål på drygt 10 procent. 
 
Antalet anmälda tillbud har ökat till 1 263 jämfört med 837 förra året. En ökning som till viss del beror på 
att fler rapporterar in i Heroma varSAM. Utifrån arbetsmiljöverkets triangel blir det tydligt att en 
organisation som har drygt 1 200 tillbud på ett år indirekt har väldigt många riskabla förhållanden och 
beteenden att arbeta med ute i verksamheterna. Det är också en bra bit kvar innan det råder balans sett till 
fördelningen mellan tillbud och arbetsskada. Bland tillbuden är hotsituation den vanligaste orsaken på  
nära 40 procent, de flesta av dem återfinns bland kvinnorna. Sedan följer brister i arbetsorganisationen och 
tidsbrist och stress, med 14 respektive 13 procent. Dessa orsaker är höga för både män och kvinnor men 
män har även procentuellt sett många tillbud inom underhåll och service.  
 
Rapportering av tillbud och arbetsskador via självrapportering i Heroma görs i otillräcklig omfattning i 
verksamheterna. Förvaltningarna uppger att systemet är komplicerat vilket är en orsak till att inte alla 
tillbud rapporteras. För att komma tillrätta med detta testas AFA:s system IA för rapportering av tillbud 
och arbetsskador. 
 
Bilden är tydlig. Det är viktigt att dels komma tillrätta med inrapporteringen och användande av de 
stödsystem som finns, dels agera främjande, förebyggande och lärande utifrån rapporteringen. Allt för att 
undvika att dagens arbetsmiljö leder till framtida arbetsskador och sjukskrivningar.  
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3. 6 Jämställdhet och likabehandling 

Jämställdhet innebär att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter. Jämlikhet innebär att 
alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, skall ha samma rättigheter och 
möjligheter. Att arbeta med jämlikhet och likabehandling är en självklar del inom arbetsmiljöarbetet och 
handlar om att arbeta med diskrimineringsfrågor och skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna. 
Att skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering är en viktig del i arbetet med att attrahera, rekrytera och 
behålla rätt kompetens.  
 
Arbetet med lika rättigheter och möjligheter ligger som aktivitet i SAM-kalendern. Aktiviteten innebär att 
arbetsplatsen undersöker risker, analyserar orsaker, genomför åtgärder och följer upp arbetet på samma 
sätt som annat arbetsmiljöarbete.  
 
Under året har en kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter gjorts för att synliggöra 
det arbete som redan görs i verksamheterna. Förslag på hur arbetet med mänskliga rättigheter kan stärkas 
och utvecklas har lämnats i en rapport som kommer att behandlas politiskt under 2019. 
 
Under våren hölls fyra frukostseminarier som var öppna för samtliga medarbetare. Syftet var att under 
enkla former föra dialog om ämnen som berör inom jämlikhetsområdet. Bland annat handlade 
seminarierna om #Me too, hälsa och jämlikhet och bastukultur. 

 
3.7  Företagshälsovård 

Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmiljöarbetet och 
att finnas som resurs i det rehabiliterande, förebyggande och främjande arbetet. Borås Stads leverantör av 
företagshälsovård är Feelgood. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänster inom arbetsmiljö och 
rehabilitering. Leverantören ska vara en expertresurs och stärka kommunens arbete inom dessa områden. 
Främjande tjänster som chefscoachning, grupp- och ledarutveckling har lyfts ut i separata avtal för att ge 
förvaltningarna ett större utbud och fler leverantörer för dessa uppdrag.   
 

Feelgood  
Kostnaden för företagshälsovårdstjänster under 2018 är 6 mkr. Efterhjälpande insatser för individ uppgår 
till 5,4 mkr, vilket är ett resultat av att kommunen arbetar aktivt med rehabilitering för långtidssjukskrivna 
medarbetare. De mest frekvent beställda tjänsterna är konsultation individ, stödsamtal, 
arbetsförmågebedömning och stöd kopplad till beroenden såsom alkohol och droger. Psykolog är den 
profession som använts mest följt av läkare och sjuksköterska.  
 
Kvinnorna använder sig av företagshälsovårdens tjänster mer än männen, men skillnaden mellan 
grupperna har minskat under året.. Idag är nära 30 procent av de som använder av företagshälsovård män. 
Kvinnorna som vänder sig till företagshälsovården är fortfarande fler till antalet i samtliga åldersintervall 
men männen har ökat markant i åldersgruppen 18-29 år. Att ohälsan generellt sett växer i gruppen yngre 
män är något som visat sig i jämförelse med andra kommuner i vår storlek men också i 
jobbhälsorapporten 2018:3 från Sveriges företagshälsor.  
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3.8 Tabellavsnitt arbetsmiljö 

Tabell 3.1 Frisktal per åldersintervall 

 2015 2016 2017 2018 

    Kvinnor Män Totalt 

 
      

29 år och yngre 55,7 54,3 52,4 48,3 61,7 52,0 

30-50 år 57,5 58,3 59,1 54,2 65,0 56,5 

51 år och äldre 52,7 53,0 52,1 46,8 62,9 50,9 

       

Totalt kommunen 56,0 55,8 55,5 50,7 63,6 53,8 

 
Tabell 3.2 Total sjukfrånvaro per personalkategori i procent av ordinarie arbetstid 

Personalgrupp 

  

2017  2018  

  Kvinnor Män Totalt 

Ledningsarbete  3,2 3,1 2,2 2,8 

     

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  3,8 4,5 2,2 3,8 

Administratörsarbete  6,0 6,4 4,0 6,0 

     

Vård- och omsorgsarbete     

Psykolog Iu 11,4 0,5 7,7 

Sjuksköterska 6,8 7,9 3,0 7,4 

Undersköterska Iu 12,1 7,5 11,6 

Vårdbiträde  iu 10,1 6,2 8,8 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl 8,2 9,1 9,7 9,2 

     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare  mfl Iu 6,6 7,6 6,7 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent Iu 9,4 2,2 7,3 

Stödpedagog, -assistent, vårdare Iu 11,3 9,8 10,3 

Personlig assistent, anhörigvårdare 6,7 7,7 2,5 6,5 

Övrigt socialt och kurativt arbete iu 6,5 2,4 5,5 

     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  3,8 4,2 3,0 3,9 

Gymnasielärare  2,7 5,9 2,5 4,4 

Förskollärare  8,4 9,8 4,9 9,5 

Fritidspedagog  6,4 8,1 7,2 7,8 

Övrigt lärararbete  4,0 5,4 2,4 4,5 

Barnskötare  9,9 9,8 14,0 10,0 

Dagbarnvårdare  10,4 16,9 - 16,9 

Elevassistent  7,9 10,2 4,1 7,7 

Övrigt skol- och förskolearbete  7,3 8,7 4,0 7,1 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  10,4 11,5 7,0 9,0 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 7,8 7,7 3,5 6,7 

Övrig fritid kultur turism  3,4 6,8 2,9 5,0 

     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  7,1 7,5 2,8 5,9 

Ingenjör 2,7 3,3 2,2 2,5 

Tekniker  4,4 2,6 4,7 4,4 

Hantverkararbete  6,3 7,3 7,0 7,0 

Köks- och måltidsarbete  8,1 7,4 6,2 7,2 

Städ tvätt och renhållningsarbete 7,4 8,3 4,2 7,3 

     

Kod saknas 0,6 0,2 0,1 0,1 

     

Totalt kommunen 7,3 8,3 4,7 7,4 
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Tabell 3.3 Sjukfrånvaro per nämnd i procent av ordinarie arbetstid  

Nämnder Kvinnor Män Totalt 

    
Revisorskollegiet 0,2 0,4 0,3 
Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 9,2 2,8 7,1 
    
Lokalförsörjningsnämnden 11,6 2,2 5,8 
Samhällsbyggnadsnämnden 7,8 2,5 5,2 
Servicenämnden 4,6 4,5 4,6 
Tekniska nämnden 6,4 9,4 8,4 
Miljö- och konsumentnämnden 6,9 3,7 6,1 
    
Fritids- och folkhälsonämnden 8,7 6,1 7,6 
Kulturnämnden 6,0 1,8 4,6 
    
Förskolenämnden 9,3 8,8 9,3 
Grundskolenämnden 7,0 4,2 6,3 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,5 3,2 4,7 
    
Individ- och familjeomsorgsnämnden 7,0 6,0 6,8 
Arbetslivsnämnden 3,0 3,1 3,0 
Vård- och äldrenämnden 10,7 6,4 10,0 
Sociala omsorgsnämnden 9,7 5,8 8,9 

    
Totalt kommunen 8,3 4,7 7,4 

 
 

   

Tabell 3.4 Sjukfrånvaro bolag i procent av ordinarie arbetstid
Bolag 2017 2018 

Borås Energi och Miljö AB 4,7 4,5 

Borås Elnät AB 2,8 3,6 

AB Bostäder i Borås 5,5 5,0 

Borås Djurpark AB 8,1 8,2 

   

 
Tabell 3.5 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per åldersintervall 
  2018 

 2015 2016 2017 Kvinnor Män Totalt 

       

29 år och yngre 5,3 5,6 6,7 7,5 4,7 6,8 

30-49 år 7,1 7,2 6,7 8,0 4,3 7,1 

50 år och äldre 8,8 9,0 8,4 9,2 5,3 8,1 

       

Totalt kommunen 7,4 7,5 7,3 8,3 4,7 7,4 

 
 
Tabell 3.6 Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvarotid 

 2015 2016 2017 2018 

     

Kvinnor 62,6 62,2 58,5 56,7 

Män 50,3 49,8 43,5 41,4 

     

Totalt kommunen 60,7 60,2 56,1 54,2 
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Tabell 3.7 Sjukfrånvaro för heltids- och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid  
År Deltid Heltid 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

       

2015 10,2 5,1 9,2 8,6 5,2 7,8 

2016 10,1 5,6 9,1 8,7 4,4 8,0 

2017 6,5 3,1 5,3 8,4 4,9 7,5 

2018 11,1 5,7 9,7 8,4 4,9 7,6 

 
 
Tabell 3.8 Sjukfallsfrekvens – inflödet i sjukfrånvaro  

  2013  2014  2015 2016 2017 2018 

       
Kvinnor  15,4  15,3 16,1  13,9  15,1 15,8 
Män  10,1  9,8 10,6  9,8  10,4 10,7 
       
Totalt  kommunen  14,1  13,9 14,7  12,9  13,9 14,5 

 
 
Tabell 3.9 Placering i matrisen procentuellt efter antal personalgrupper 

   Kvinnor  Män 

         2017 2018  2017 2018 

        

A   46,4 45  7,1 20 

B 

C 

D 

  28,5 

0,0 

25,0 

35 

3 

17 

 17,8 

14,2 

60,7 

14 

14 

52 
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Tabell 3.10 Antal sjukfall över 60 dagar per personalgrupp 2018 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Dagar 
per 

anställd 

     

Ledningsarbete 20 8 28 6,5 

     

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  22 5 27 6,9 

Administratörsarbete  40 4 44 15,0 
     

Vård- och omsorg     

Psykolog 1 - 1 24,3 

Sjuksköterska 38 1 39 17,7 

Undersköterska 301 28 329 31,7 

Vårdbiträde.  36 5 41 14,9 

     

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m fl 8 3 11 19,8 
     

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare  m lf 34 5 39 15,4 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 7 - 7 19,4 

Stödpedgog, -assistent, vårdare 37 10 42 11,4 

Personlig assistent, anhörigvårdare 19 1 20 20,8 

Övrigt socialt och kurativt arbete 6 - 6 6,3 
     

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  52 7 59 5,8 

Gymnasielärare  30 7 37 9,9 

Förskollärare  167 4 171 17,4 

Fritidspedagog  20 3 23 9,6 

Övrigt lärararbete  19 3 22 5,9 

Barnskötare  76 8 84 18,8 

Dagbarnvårdare  - - - - 

Elevassistent  31 3 34 17,2 

Övrigt skol- och förskolearbete  9 - 9 11,2 

     

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  8 5 13 22,5 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 8 1 9 18,9 

Övrig fritid, kultur, turism 11 - 11 8,7 

     

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  10 - 10 10,4 

Ingenjör 2 5 7 2,5 

Tekniker  0 7 7 6,0 

Hantverkararbete 4 30 34 11,7 

Köks- och måltidsarbete  40 8 48 14,6 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  41 4 45 21,8 
     

Kod saknas - - - - 

     

Totalt kommunen 1 097 165 1 262 15,2 
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Tabell 3.11 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal arbetsskador 2018 

Orsak Kvinnor  Män Totalt 

    

Elolycka, brand, explosion, sprängning 0 1 1 

Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne 4 2 6 

Den skadade föll 174 30 204 

Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall) 35 8 43 

Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse) 6 7 13 

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering) 14 4 18 

Skadad av hanterat föremål (egen hantering) 46 17 63 

Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 158 47 205 

Skadad av djur 1 0 1 

Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse) 75 15 90 

Psykisk överbelastning (hot, chock) 23 1 24 

Snedtramp, feltramp, ”spik”-tramp (ej fall) 8 2 10 

Fordonsskada eller påkörd 26 12 38 

Annat 51 13 64 

Ej kategoriserade - - 28 

    

Totalt kommunen 621 159 808 

 
 
Tabell 3.12 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal tillbud 2018 

Orsak Kvinnor  Män Totalt 

    

Tekniska brister 41 15 56 

Brister i underhåll och service 69 22 91 

Brister i arbetsinstruktioner 36 13 49 

Brister i utbildning 13 2 15 

Brister i kommunikation 52 8 60 

Brister i arbetsorganisation 147 26 173 

Tidsbrist eller stress  150 15 165 

Hotsituation 440 62 502 

Obesvarade 127                     9 136 

Ej kategoriserade                                                                                                       

 

Totalt kommunen 

- 
 
 

1075 

- 
 
 

172 

16 
 
 

1 263 
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4 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Definition: Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en process för att på både kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har 
den kompetens som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Kompetensförsörjningsprocessen innebär att med 
rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare och därigenom 
skapa förutsättningar för att verksamheten ska klara sina mål. 
 

Definition: Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är aktiviteter för att ge medarbetare kompetens att klara nuvarande eller framtida 
arbetsuppgifter. Dessa aktiviteter kan vara kurser och utbildningar likväl som kollegialt erfarenhetsutbyte 
eller att man lär sig saker genom att utföra sina arbetsuppgifter. 
 

4. 1 Framtida kompetensförsörjning 

Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra kommuner, 
har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraften är stor och kommer med all sannolikhet att bli större 
under de närmsta åren. Befolkningsutvecklingen i Borås till och med år 2026 utmärks av en ökning av 
både gruppen barn och gruppen äldre. Barn och unga i åldrarna 6-19 år ökar under perioden med 25 
procent. Bland dessa ökar ungdomar i gymnasieåldern allra mest. Äldre över 80 år ökar med drygt 27 
procent. Under samma period ökar befolkningen i arbetsför ålder (20-67 år) med knappt 10 procent.  
 
För att trygga den framtida kompetensförsörjningen arbetar staden på flera fronter. Det handlar om att 
möjliggöra för fler att jobba mer och längre, skapa förutsättningar och motivera fler medarbetare att arbeta 
heltid och att stanna fler år i yrkeslivet. Att minska ohälsan är en fortsatt viktig fråga. Staden har avsatt 30 
miljoner kronor för att under en treårsperiod arbeta med projektet Frisk organisation. Syftet med projektet 
är att med hjälp av nya arbetssätt komma till rätta med den sjukskrivning som kan härledas till 
organisatoriska faktorer. Att genom digitalisering effektivisera verksamheten är ytterligare en strategi. Det 
behövs också nya sätt att tänka kring hur befintlig kompetens kan användas på bästa sätt.  
 
Arbetet med stadens KAL-grupper (Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor och 
Lönebildning) inom områdena socialsekreterare och hälso- och sjukvårdsverksamhet har följts upp under 
året. Lönesatsningar på socialsekreterarna har skapat förutsättningar för en utökad rekrytering och man är 
nu mindre beroende av bemanningsföretag än tidigare. Även när det gäller hälso- och 
sjukvårdsverksamheten har lönesatsningar gjorts på hela gruppen. Ett försök med decentraliserad 
lönesättning vid nyanställning har också påbörjats. Införandet av så kallade HSV-dagar där legitimerad 
personal träffas över förvaltningsgränserna för gemensam kompetensutveckling har lyfts fram som något 
positivt. 
 
Att lyfta fram stadens arbetsgivarvarumärke är en viktig del av kompetensförsörjningen. Det syftar till att 
på ett enhetligt, tydligt och attraktivt sätt kommunicera Borås Stad som arbetsgivare och paketera det 
erbjudande vi som arbetsgivare har till både framtida och nuvarande medarbetare. Verktyg i detta arbete är 
en gemensam grafisk profil för Borås Stad som skapar igenkänning och tydlighet. Kanaler för att 
kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke är bland annat personliga kontakter, tryckt media, internet och 
sociala medier samt närvaro på arbetsmarknadsdagar, där Borås Stad bland annat medverkat på STARK-
dagen på Högskolan i Borås samt flera mässor både i Borås och Göteborg.  En aktivitet i arbetet med att 
skapa ett enhetligt sätt att kommunicera Borås Stads erbjudande som arbetsgivare är under året framtagna 
riktlinjer för platsannonser vilka kommer att implementeras fullt ut under våren 2019. 

 
För att möta framtidens rekryteringsbehov samarbetar Borås Stad med Nordjobb som har en databas med 
personer som vill arbeta i Nordiska länder. Nya satsningar som är påbörjade är ett samarbete med Eures 
som är en del av Arbetsförmedlingen som hjälper arbetsgivare att rekrytera från europeiska länder. 
Satsningen innebär att påbörja rekrytering från andra länder där det finns ett överskott av kompetens i de 
yrken där vi har rekryteringsbehov.  
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Diskussioner om praktiksamarbete med utbildningsanordnare i Finland har påbörjats med förhoppning att 
studenter vill komma tillbaka till Borås för att arbeta efter avslutad praktik. Framgent kan det även vara 
intressant att påbörja praktiksamarbete med andra länder än Finland. 
 

4.2  Centrala utbildningar och kurser 

En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. Det rör sig 
om exempelvis introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspecifika 
utbildningsinsatser.  
 
Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Under 2018 
genomfördes utbildningar i bland annat kompetensbaserad rekrytering, medieträning och excel. Centrala 
utbildningar riktade till specifika grupper som återfinns på flera olika förvaltningar har också genomförts. 
Exempel på sådana är kurser för ekonomer och hälsoinspiratörer samt utbildningen motiverande samtal. 

 
4.3  Chef- och ledarutveckling 

Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett omfat-
tande utbildningsprogram tagits fram. Samtliga utbildningar som ryms i programmet finansieras centralt. 
Programmet riktar sig i första hand till nya chefer, men även erfarna chefer kan kostnadsfritt ta del av det. 
För en förstagångschef sprids utbildningsinsatserna över tre till fyra år. Bland annat ingår utbildning i 
arbetsrätt, arbetsmiljö och lönesättning. Även Borås Stads obligatoriska interna chefsutbildning, ”Chef- 
och ledarskap i praktiken”, som omfattar nio dagar, ingår i programmet. 
 

Framtidens chef 
Borås Stad arbetar systematiskt med att rekrytera chefer från de egna leden. Detta arbete bidrar till 
organisationens chefsförsörjning och skapar goda karriärutvecklingsmöjligheter. 
 
Under 2018 genomgick åtta personer det interna chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. 
Programmet omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda 
kandidaterna inför en ny roll som chef.  
 
Under 2018 sökte 21 personer till 2019 års utbildning. Av dem valdes nio personer ut vilka kommer att 
genomgå Framtidens chef. Fyra av de tio deltagarna är lärare. 
 

4.4  Fritidsstudier 

48 personer har enligt uppgift från förvaltningarna beviljats fritidsstudiebidrag under året. Exempel där 
bidrag beviljats är för påbyggnadsstudier till distriktssköterska, vård- och omsorgsadministration, breddad 
behörighet för lärare, didaktik samt svenska som andraspråk. 
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Definitioner 
 
Anställd Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas 

endast en gång oavsett antal anställningar. 
 
Anställning En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar. 
 
Anställningsform Anställningsformen bestäms utifrån den anställningsform som gäller för 

grundanställningen. De anställda fördelas på anställningsformerna:  
- tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning 
- visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exem-

pelvis projektanställda och vikarier. 
 
Extern personal- Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning i kommunen under 
omsättning året i procent av totalt antal tillsvidareanställda. 
  
Fyllnadstid Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det 

arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning. 
 
Medianlön Den mittersta lönen av det antal som ingår. Samtliga löner är omräknade till 

heltidslöner. Ersättning för över-, mer- och beredskapstid ingår inte. 
 
Nettoarbetstid Den del av överenskommen arbetstid som har utförts efter avdrag för olika 

typer av frånvaro. Över- och mertid ingår inte. 
 
Personalgrupp Utgår från klassificeringssystemet AID för kommuner och landsting. 
 Systemet är uppbyggt av cirka 120 olika så kallade etiketter. När dessa slås 

samman på olika nivåer bildas huvudgrupper (8 stycken) och personal-
grupper (30 stycken). 

 
PO-pålägg Pålägg för personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och 

arbetsgivaravgift enligt avtal. 
 
Sjukfall Antal tillfällen anställda har varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett om 

den anställde varit sjuk 1 eller 300 dagar i följd räknas det som ett sjukfall. 
 
Totalt arbetad tid Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 11. 
 
Årsarbete Ett årsarbete motsvarar 1 700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44 

veckor. De 44 möjliga arbetsveckorna erhålls genom att 52 veckor minskas 
med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. 

 
Överenskommen  Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Kan även 
arbetstid   kallas avtalad tid eller kontrakterad tid.  
 
Övertid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställ-

ning. 
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§ 79 Dnr KS 2019-00300 2.3.1.0 

Personalekonomisk redovisning 2018 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, separat bilaga) 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2018.            
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-08, § 135 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2018.      
 

Sammanfattning av ärendet 
Den personalekonomiska redovisningen är av stor vikt för Borås Stads 
personalförsörjning och hanterar frågor om personalstruktur, lön, arbetsmiljö, 
hälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och utbildning. 
 
Borås Stads personalarbete har under 2018 framförallt präglats av de 
kompetensutmaningar som Borås liksom övriga kommuner i Sverige står inför. 
Det råder idag en obalans mellan arbetsgivarens krav och de arbetssökandes 
utbildningsnivå och utbildningsinriktning. En situation som tillsammans med 
den demografiska utvecklingen kräver både nytänkande och mod att utmana 
traditionella arbetssätt. De uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om för 
2018 gäller även för 2019. 
 
Redovisningen beskriver personalarbetet för 2018 och några år bakåt. Det finns 
kommunövergripande personalstatistik och analyser samt en del jämförelser 
med andra kommuner. Den personalekonomiska redovisningen ska ligga till 
grund för kommunens strategiska arbete med personalpolitiska och arbetsmiljö-
främjande insatser för att nå ett hållbart arbetsliv. Den personalekonomiska 
redovisningen är en av flera kunskapskällor för det fortsatta arbetet med att 
trygga personal- och kompetensförsörjningen och Borås Stads ställning som en 
attraktiv arbetsgivare. 
 
Under 2019 är det fortsatt fokus på hur nämnderna… 
motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 
motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  
organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens  
förfogande  
och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörj-
ningsprocessen som innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, 
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rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa förutsätt-
ningar för att verksamheterna ska klara sina mål.            
 

Beslutsunderlag 
1. Personalekonomisk redovisning 2018 
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§ 93 Dnr KS 2018-00161 1.1.1.1 

Svar på motion från Alexander Andersson (C) och Maj-
Britt Eckerström (C): Maten i kommunal verksamhet 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 44, sid B 813) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Där mat serveras ska det finnas matråd, bestående av de som ska äta maten och 
kompetent expertis. De som ska äta maten ska ha påverkansmöjligheter och 
förståelse för det som serveras.  
 
Ekonomiska medel – ska om det behövs, avsättas i budgetarbetet inom 
respektive nämnd för att möjliggöra matråd där mat serveras. 
 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Pirita Isegran (M), Åke Ekvad (KD), Nils-Åke Björklund (M), 
Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Per Månsson (M), Jolly Bou Rahal 
(M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Lovisa Gustafsson (M) till för-
mån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande.                  

Kommunstyrelsens beslut 2019-03-25, § 100 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Bifalla motionen.  

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande att Kom-
munstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Motionen besvaras.  

Sammanfattning av ärendet 

Alexander Andersson och Maj-Britt Eckerström har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-02-20 lämnat in förslaget att i de verksamheter där det 
serveras mat ska det införas matråd samt om så behövs tillföras ekonomiska 
medel för införandet.           
 
Motionen har skickats på remiss till berörda nämnder d.v.s. till Förskole-
nämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden, 
Sociala omsorgsnämnden samt Individ- och familjeomsorgsnämnden.  
 
Samtliga nämnder tycker som motionärerna att det är viktigt med delaktighet 
för barn, elever och brukare vad gäller måltidsfrågor och den mat som serveras 
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i Borås stads verksamheter.  Vidare beskriver de berörda nämnderna hur de på 
olika sätt redan i dag arbetar med delaktighet vad gäller måltidsfrågorna och att 
det ryms i befintlig budget. Nämnderna har för avsikt att fortsätta arbetet med 
delaktigheten som är helt i linje med motionärernas förslag.     

Beslutsunderlag 

1. Motion (10) 

2. Yttrande, GVUN (50) 

3. Yttrande, Förskolenämnden (60) 

4. Yttrande, SoN (70) 

5. Yttrande, IFON (80) 

6. Yttrande, Grundskolenämnden (90) 

7. Yttrande, VÄN (100)   
 

Yrkanden 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas 
alternativa förslag i Kommunstyrelsen. 
 
Monika Hermansson Friedman (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Niklas Arvidssons (KD) yrkande och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Niklas Arvidssons (KD) yrkande”. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 6. 
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Delegationsbeslut 2019-05-21 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

1. Socialutskott 2019-04-25 protokoll  

2. Socialutskott 2019-05-09 protokoll    

 

 

               

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 


