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Datum 

2021-04-13 
 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed 

till sammanträde i Vulcanushuset Österlånggatan 74,  

tisdagen den 20 april 2021 kl. 14:00 

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde är under rådande 

Coronapandemi inte öppet för allmänheten. 

 

Vid sammanträdet deltar på plats endast ordförande, protokolljusterande 

Ledamot och ersättande protokolljusterande ledamot. 

 

Övriga ledamöter, både ordinarie och ersättare, deltar i sammanträdet via 

Teamsuppkoppling. 

 

Gruppmöten inför nämndens sammanträde hålls via Teamsuppkoppling. 

 

 

 

Ernad Suntic 
Individ- och familjeomsorgsnämndens 
Ordförande 

Hans Abrahamson 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Therése Klarström, 033 358260 eller via e-post: 

therese.klarstrom@boras.se  

mailto:therese.klarstrom@boras.se
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Datum 
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1 Inledning 

Nämndens uppgift 2021 

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

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

Verksamheten 2021 

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 2021. 

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. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i arbetet. 

Nya uppdrag 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 2021 utreda förutsättningarna för att i högre grad 
kunna stötta unga, vars placering inom socialtjänst kommer att upphöra, i deras sökande efter eget 
boende. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2020-

03 
Budget 2021 

Budget 
2021-03 

Utfall 2021-
03 

Prognos 
2021 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

-2 157 -15 180 -3 749 776 -13 680 1 500 

Politisk 
verksamh
et 

-580 -2 511 -625 -838 -2 511 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

-15 592 -81 441 -20 048 -18 713 -82 441 -1 000 

Barn- och 
ungdoms
vård 

-31 174 -139 580 -31 399 -32 293 -146 580 -7 000 

Vård av 
vuxna 

-18 730 -87 938 -19 154 -19 300 -93 738 -5 800 

Flyktingve
rksamhet 

0 0 0 0 0 0 

Övrig 
verksamh
et 

0 0 0 0 0 0 

Buffert 0 -3 300 -825 0 0 3 300 

Summa -68 233 -329 950 -75 800 -70 368 -338 950 -9 000 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått en tilläggs budget på 6 mnkr en fördelning av dessa 
medel kommer nämnden besluta om i april. 

Ekonomiska förutsättningar 2021 

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunbidrag för år 2021 är på 329 950 tkr. 

Jämfört med 2020, 316 900 är ökningen av kommunbidraget 13 050 tkr. Utav ökningen av 
kommunbidraget är uppräkningen av löner 2 % och samt övrigt med 1 %. 

En buffert är avsatt med 1 %, 3 300 tkr. 

I tilldelad ram ingår ett effektiviseringskrav på 3 200 tkr. Nämndens kommunbidrag har förstärkts med 
13 050 tkr för att komma tillrätta med ett strukturellt underskott och volymförändringar i 
grunduppdraget samt det nya avtalet om ungdomsmottagningen. 

Effektiviseringskravet på 3 200 tkr är gjorts inom området öppenvård. 

Under 2021 ska nämnden inrätta en avhopparverksamhet för de som vill lämna och bryta med en 
kriminell gruppering, nätverk eller organiserad brottslighet. 
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Ökningar i budget: 

 2 634 tkr, sedvanliga löneökningar 

 5 061 tkr ökade hyreskostnader varav den nya hyran på Fabriksgatan 5 054 tkr. 

 3 160 tkr ökad budget för interna och externa familjehemsplatser 

 2 000 tkr ökad budget för placeringar 13-20 år 

 1 700 tkr utökad budget för placeringar inom vuxenvård   

 1 011 tkr till ungdomsmottagningen 

 1 734 tkr utdelat till verksamheten  

 Summa 17 300 tkr. 

Minskningar i Budget: 

 3 750 tkr minskning av budget inom öppenvård 

 500 tkr minskning av en tjänst på Kaptensgatan 

 Summa 4 250 tkr.    

Nettosumma 13 050 tkr. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska utreda hur de sociala konsekvenserna av pandemin Covid-19 
har yttrat sig. 

All personal inom Individ- och familjeomsorgsnämnden ska ges kunskap om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och om hur det tar sig uttryck hos flickor och pojkar, kvinnor och män. 

Arbetslivsnämnden kommer överta ansvaret med att förmedla bostäder till skyddad boende samt 
sociala bostäder från Individ- och familjeomsorgsnämnden. Individ och familjeomsorgsnämnden 
kommer att ansvara för att vara vägen in för de som behöver stöd och insats utifrån bostad. Ansvaret 
för att ta emot, ge rådgivning och utredning och beslut om social bostad kommer att ligga i nämndens 
verksamhet myndighet vuxen. 

Borås Stad har godkänt ett inriktningsdokument för Ungdomsmottagningen som reglerar innehåll och 
samverkan och kostnadsfördelning mellan kommun och region. 

Mini Maria har startat under mars månad 2021. Borås Stad är värdkommun för Mini Maria.  
Kommunerna Bollebygd. Herrljunga, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda samt 
Västragötalandsregionen ingår. 

Inom ramen för Socialt hållbart medverkar Individ- och familjeomsorgsnämnden med en 
socialrådgivare i enheten som arbetar med det Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) för de som inte 
går i gymnasiet. Nämnden har erhållit projektmedel för denna tjänst under år 2020. Om nämnden inte 
får projektmedel för år 2021 så kan nämnden behöva avbryta sin medverkan. 

Effekter av Corona-pandemin förväntas år 2021 ge ett ökat inflöde av anmälningar och ansökningar 
gällande barn, unga och vuxna. Fler förväntas behöva rådgivning, öppenvårdsstöd och i vissa fall även 
placering utanför hemmet. 

Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 9 000 tkr. 

Underskottet består av: 

 Central administration plus 1 500 tkr 

 Politisk verksamhet plus minus noll 

 Allmän IFO-Administration minus 1 000 tkr 

 Barn och ungdomsvård minus 7 000 tkr 

 Vård av vuxna minus 5 800 tkr 

 Flyktingverksamhet plus minus 0 

 Buffert plus 3 300 tkr 

 Totalsumma - 9 000 tkr. 
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En handlingsplan finns för att försöka minska underskotten i verksamheterna. 

 Inriktningen är att komma in tidigt med förebyggande och/eller tidiga insatser och på detta sätt 
minska behovet av mer omfattande öppenvårdsinsatser. 

 Individ-och familjeomsorgsnämnden arbetar med inriktningen mot vård och insatser i den egna 
hemmamiljön och i det egna nätverket. 

 Strikta bedömningar ska finnas vid bedömning när det gäller placering på institution. När det 
gäller pågående placeringar ska det prövas när vården kan övergå till den egna hemmamiljön 
och egna nätverket med öppenvårdsinsats. 

 Vid behov av familjehemsplacering så ska placering i nätverket inventeras och övervägas för att 
minska behov av köpta externa platser. 

 Planer finns att förstärka öppenvård och myndighetsutövning för att på detta sätt kunna 
fullfölja arbetet med de 4 tidigare delarna av handlingsplanen. 

Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HR-
funktion. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheterna med ständiga förbättringar. 
Verksamheten beräknas göra ett överskott med 1 500 tkr beroende på att alla tjänster inte kommer vara 
bemannade under hela året. Tjänsterna är, chef för Kvalitet och utvecklingsenhet, SAS samt 
verksamhetsutvecklare. 

Politisk nämnd  

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas gå plus minus noll. 

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO Administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna samt vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelat 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 med 
socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad. 
Verksamheten är en förebyggande insats. 

Övrig verksamhet under allmän IFO administration består av: 

 Familjerådgivning, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd och Ulricehamn ingår.   

 Familjerätt, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga och 
Tranemo ingår.  

 Social jour, där även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn samt Vårgårda ingår.  

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamhet beräknas göra ett minusresultat med 1 000 tkr, framförallt beroende på inhyrning av 
konsulter. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
Dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Barnahus, Utväg, Ungdomsmottagning och 
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 kompetensens inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt. 
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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 annan 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 bland annat genom, fältverksamheten och 
stödcentrum för unga. En serviceinsats, Origo finns också sedan 2018 och riktar sig till föräldrar med 
barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. 

Verksamheten barn och unga beräknas göra ett underskott på 7 000 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser minus 7 300 tkr 

 Övrig verksamhet plus 300 tkr främsta anledning alla tjänster kommer inte vara tillsatta under 
året. 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser under år 2021: 

 2021-03-31, 171 st 

 2021-02-28, 180 st 

 2021-01-31, 178 st.  

Snitt 202101–202103, 176 st 

Jämfört med år 2020: 

 2020-03-31, 176 st 

 2020-02-29, 177 st 

 2020-01-31, 173 st. 

Snitt 202001–202003, 175 st. 

Snitt år 2020, 176 st. 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser under år 2021: 

 2021-03-31, 209 st 

 2021-02-28, 235 st 

 2021-01-31, 219 st. 

Snitt 202101–202103, 221 st 

Jämfört med år 2020: 

 2020-03-31, 227 st 

 2020-02-29, 218 st 

 2020-01-31, 223 st. 

Snitt 202001–202003, 223 st. 

Snitt 2020, 231 st. 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, Åklagarmyndigheten och kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås och Lerum. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. I Barnahus 
blir det ett bättre samlat bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. I 
verksamheten finns 2,50 samordnare som håller ihop arbetet på Barnahus. 

Verksamheten Barnahus beräknas hålla budget. 
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Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård, familjehemsvård och interna insatser för vuxna och 
unga vuxna med beroendeproblematik. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar sedan 2017 riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Den riktade myndighetsutövningen har inneburit att unga vuxna som tidigare inte 
haft insatser från Socialtjänsten blivit synliggjorda. 

Det finns individuellt behovsprövade öppenvårdsinsatser, service insatser, akuta och långsiktiga 
boendeformer utifrån missbruk och social problematik, en öppen verksamhet för socialt utsatta och det 
Vräkningsförebyggande arbetet, vars samordningsuppdrag gäller alla i staden som riskerar att vräkas. 

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. Arbetet är en viktig del i Program mot hemlöshet som nämnden ansvar, för där målet 
är kvarboende och att beviljade andrahandskontrakt övergår i egna kontrakt. 

Verksamhetsområdet IFO vuxen hanterar utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt. Dessa brukare får sitt stöd av den Boendesociala enheten. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad. 
Verksamheten är ett externt stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med 
psykisk ohälsa som behöver en långsiktig boendelösning. 

IFO vuxen har sedan juni en öppenvårdsmottagning istället för två då Cedern flyttade till samma 
lokaler som Yxhammarmottagningen. Verksamheten arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med 
riskbruk, missbruk eller beroende. En del i mottagningens arbete är den strukturerade 
öppenvårdsmodellen "Smedjan". Inom insatserna finns även mobila team. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 5 800 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 4 007 tkr (Sammanlagd kostnad 6 721 tkr), 
finns en budget på 2 714 tkr 

 Övriga köp av externa platser minus 1 793 tkr. Under övriga köp av externt köpta platser är det 
framförallt köp av platser specialboende samt Institutionsvård SoL. 

 Övriga verksamheter under vuxen beräknas gå plus minus noll. 

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser under år 2021: 

 2021-03-31, 54 st 

 2021-02-28, 57 st 

 2021-01-31, 58 st. 

Snitt 202101–202103, 56 st. 

Jämfört med år 2020: 

 2020-03-31, 49 st 

 2020-02-29, 41 st 

 2020-01-31, 51 st. 

Snitt 202001–202003, 47 st 

Snitt 2020, 58 st. 

  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Budgetuppföljning Mars 2021 9(10) 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser under 2021: 

 2021-03-31, 101 st 

 2021-02-28, 90 st 

 2021-01-31, 86 st. 

Snitt 202101–202103, 92 st. 

Jämfört med år 2020: 

 2020-03-31, 93 st 

 2020-02-29, 83 st 

 2020-01-31, 86 st. 

Snitt 202001–202003, 87 st. 

Snitt 2020, 81 st. 

Flyktingverksamhet 

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

Under januari fanns det 2 ensamkommande barn i verksamheten. En var placerad på familjehem och 
en på institution 

Under februari fanns det 3 ensamkommande barn i verksamheten. Två var placerade på familjehem 
och en på institution 

Under mars fanns det 3 ensamkommande barn i verksamheten. Två var placerade på familjehem och 
en på institution 

Det pågår ett arbete med att avsluta de av nämnden förhyrda bostäder som ensamkommande 
ungdomar med uppehållstillstånd erhållit när de fyllt 18 år. Majoriteten av dessa ungdomar har lyckats 
finna egna boenden och för de som återstår pågår ett arbete för att försöka hitta andra lösningar. 

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

Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Mar 2020 Budget 2021 Utfall Mar 2021 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser  176 180 171 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser  227 245 209 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser  26 10 3 

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Mar 2020 Budget 2021 Utfall Mar 2021 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser  49 60 54 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser  93 83 101 
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Budgetuppföljning efter mars 2021  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgen godkänner budgetuppföljningen januari- mars 

2021 med helårsprognos.        

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 

helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.                

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning efter mars 2021                               

Samverkan 

Ärendet har 2021-04-15 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering 
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Fördelning av tilläggsbudget 2020-2021 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att fördela tilläggsbudgeten om 

6 000 tkr enligt det förslag som beskrivs nedan.        

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela Individ- och 

familjeomsorgsnämnden en utökning av budgeten för 2021 med 6 000 tkr. 

 

Utökningen av budgeten fördelas enligt följande: Myndighet Barn och unga 

1485 tkr, öppenvård barn och unga 1485 tkr, Mobilt team Unga Missbruk 13-20 

år 1485 tkr, Avhopparverksamhet 1485 tkr samt buffert 60 tkr.               

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela Individ- och 

familjeomsorgsnämnden en utökning av budgeten för 2021 med 6 000 tkr. 

 

Nämndens prognos för 2021 efter mars månad beräknas till – 9 000 tkr. Det 

finns dels åtgärder i handlingsplan och dels förväntade statsbidrag som kan 

påverka och förbättra resultatet. I handlingsplanen ingår att fortsätta följa 

institutionsvården inom såväl barn- och ungdomsverksamheten som inom 

vuxenverksamheten och där förkorta vårdtider samt ta hem till vård i öppna 

former. Även inriktning för att använda nätverksplaceringar vid behov av 

familjehemsvård och därigenom minska behovet av att använda köpt extern 

familjehemsvård förväntas påverka årets resultat och ingår i handlingsplanen. 

 

Under 2019 och 2020 har nämnden märkt av en kraftfull ökning av 

anmälningar och ansökningar som rör barn och unga men även unga vuxna. 

Speciellt märks att anmälningar som handlar om missbruk, kriminalitet och 

psykisk ohälsa ökar. Nämndens samverkansparter såsom Polis och Region 

påtalar även tydligt behovet av tidigt förebyggande sociala insatser. Mot 

bakgrund av detta ser nämnden det angeläget att arbeta långsiktigt och 

strategiskt för att förstärka det arbete som görs riktat till barn och unga upp till 

20 år. Tidiga kontakter, tidiga interventioner och insatser förhindrar mer 

omfattande och ingripande insatser längre fram. Nämnden bedömer att det är 

nödvändigt att i tid förstärka olika delar som riktar sig mot nämnda målgrupper. 
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Det finns annars risker för ogynnsam utveckling för målgruppen barn och unga 

och då även väsentligt ökade kostnader för ingripande placeringar och vård 

med stöd av tvång. När det gäller unga vuxna i åldersgruppen 20-26 år samt 

övriga vuxna märks även en ökad komplexitet i problematiken med ofta 

samtidig psykisk ohälsa och missbruk. Områden som framöver är viktigt att 

följa då det kan förväntas en ökad problematik som följd av den pågående 

pandemin.  

 

Nämnden avser att fördela tilläggsbudgeten i fyra delar där de 3 första riktar sig 

särskilt till målgruppen 0-20 år. Även den fjärde insatsen berör barn och ungar 

men har särskilt fokus på de över 18 år. 

Till följd av att medlen kommer att tillföras ordinär budget avsätts 1 % för 

buffert, 60 tkr. 

 

1. Myndighet Barn och unga 1 485 tkr  

Medlen går till 2 handläggartjänster. Antalet handläggare för Barn och 

unga har varit detsamma sedan nämnden bildades 2017, 46 åa. Detta 

samtidigt som antalet ärenden ökat för varje år. Det finns här ett stort 

behov av att stärka detta arbete för att kunna bibehålla kvalitet, 

medverka vid polisförhör, få tid för samverkan med bl.a. skola och 

förskola samt följa upp ärenden. 

 

2. Öppenvård Barn och unga 1 485 tkr 

Medlen går till 2 behandlartjänster. Det finns ett behov av att utöka 

öppenvården för att möta behovet av tidiga insatser på hemmaplan. Det 

är här särskilt viktigt att utveckliga socialpedagogiska, flexibla insatser 

som behövs vid omfattande problematik där det ofta finns en 

multiproblematik och insatserna många gånger behöver både bli 

omfattande och ske i hemmet eller i samband med barn och ungas 

fritid. Verksamheten får här en frihet att utforma kompetens och 

arbetsformer för att bäst möta aktuell efterfrågan. 

 

3. Mobilt Team Unga-Missbruk 13-20 år 1 485 tkr 

Nämndens verksamheter märker att missbruket och då inte minst bland 

och drogmissbruk går ner i åldrar. Nyligen har Mini-Maria startats som 

en integrerad verksamhet ihop med Regionen. Det finns dock ett stort 

behov av att dels fånga upp, motivera och ge behandling till denna 

målgrupp 13- 20 år där inte Mini-Maria är rätt insats eller inte räcker. 

Missbruksproblematik är en tydligt uttalad problematik och är ofta 

sammankopplat med kriminalitet och/eller psykisk ohälsa. Ofta är 

missbruket en del av eller något som leder till dessa andra uttryck. Att 

förstärka med insatser riktat till denna målgrupp är angeläget. 
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4. Avhopparverksamhet 1 485 tkr 

Fördelningen av medel till avhopparverksamhet är den av de fyra 

delarna i paletten som inte enbart riktar sig till målgruppen 0-20 år. 

Nämnden har av fullmäktige fått ett uppdrag att inrätta en 

avhopparverksamhet och nämnden ser det mycket viktigt att Borås stad 

har en verksamhet som möjliggör för personer att bryta med kriminella 

grupper och börja om när motivation för detta finns. En modell håller 

på att tas fram under våren 2021. Medlen behöver främst reserveras för 

kostnad för placeringar på Hem för vård och boende som är den 

vanligaste vägen att gå för att bryta med den kriminella identiteten och 

kriminella grupper man tillhört.  Verksamheten har särskilt fokus på de 

över 18 år men kommer även att ge möjlighet för de under 18 år som är 

motiverade att lämna en kriminell gruppering. 

1 500 tkr beräknas räcka till en årskostnad för 2 personer. 

Samverkan 

Ärendet har 2021-04-15 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering. 

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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Revisionsrapport - Granskning av integration och 

etablering i Borås Stad 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godta upprättad revisionsrapport.  

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har tagit del av granskningen av 

kommunens arbete med integration och etablering.  

 

I revisionsrapporten framkommer att det finns otydligheter rörande 

samordning och uppföljning inom området, och att Program för ett integrerat 

samhälle i sig har en begränsad styrande funktion i nuläget. Dock visar 

jämförelser med andra kommuner på att Borås Stad har goda resultat gällande 

övergångar till arbete och studier. 

 

Rapporten visar på att Program för ett integrerat samhälle inte har någon större 

inverkan på nämndernas verksamheter då nämndernas arbete gällande 

integration framförallt sker inom ramen för grunduppdraget, mål, budget och 

den lagstiftning som styr arbetet. Rapporten pekar även på att det finns olika 

övergripande styrdokument såsom strategier, program och planer som 

överlappar varandra och även här skapas en otydlighet.  

 

Bedömningarna utifrån revisionens frågeställningar gällande ovanstående 

stämmer väl överens med Individ- och familjeomsorgsnämndens bild av arbetet 

med integration och etablering. Individ- och familjeomsorgsnämndens arbete 

med integration och etablering utgår från nämndens grunduppdrag, mål, budget 

och lagstiftning. Utifrån lagstiftning är det Individ- och 

familjeomsorgsnämndens ansvar att handha boende och omsorg för 

ensamkommande barn samt tillgodose behov av särskilt förordnad 

vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Gällande 

uppföljning så görs det inom ramen för nämndens grunduppdrag.  

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inget att tillägga eller andra 

synpunkter gällande revisionens sammanfattande bedömning i sin helhet.  
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Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport - Granskning av integration och etablering i Borås Stad                                

Samverkan 

Ärendet har 2021-04-15 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se   

  

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 

 

mailto:SRE.diarium@boras.se


Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

Integration och etablering i Borås Stad

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Granskningens syfte har 
varit att granska om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på 
styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete.

Granskningen visar att det finns otydligheter rörande samordning och uppföljning inom området, och 
att Program för ett integrerat samhälle i sig har en begränsad styrande funktion i nuläget. Analys och ut
värdering av stadens insatser inom området kan utvecklas. Samtidigt har granskningen inte funnit några 
tecken på att nämnder och bolag inte skulle bedriva sin verksamhet på ett sätt som gynnar integrationen i 
staden. Jämförelser med andra kommuner att visar att resultat i form av övergångar till arbete och studier 
är förhållandevis goda i Borås Stad. Arbetsförmedlingen beskriver också att man finner Borås Stad vara 
en god och proaktiv samverkanspart. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver integrations
arbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och samordning av stadens samlade 
 integrationsarbete.

Kommunstyrelsen bör vid en revidering eller uppdatering av Program för ett integrerat samhälle se över 
den problematik som finns vad gäller att det av fullmäktige antagna programmet har en så svag styrande 
effekt. Kommunstyrelsen bör i detta avseende: 

• Tydliggöra vad Arbetslivsnämndens roll som samordnande nämnd för integrationsarbetet innebär. 

• Utveckla uppföljningsprocessen av Program för ett integrerat samhälle. 

• Utveckla spridningen av uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle. 

• Utveckla den stadsövergripande analysen av integrationsarbetet i syfte att tydliggöra resultat och 
effekter av integrationsarbetet. 

När det gäller den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle rekommenderar vi Arbets
livsnämnden att fullgöra sitt uppdrag att årligen följa upp bolagens och nämndernas insatser och resultat 
inom integrationsområdet. Kommunstyrelsen bör säkerställa att Arbetslivsnämnden fullföljer detta. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport tillställs berörda nämnder, bolag och Kommunstyrelsen. Svar från  
nämnderna, bolagen och Kommunstyrelsen emotses senast 2021-04-16.

Bill Johansson     Boris Preijde
Ordförande Första revisorsgruppen  Ordförande Andra revisorsgruppen

Missiv
  2021-01-18
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning av 

kommunens arbete med integration och etablering. Granskningen syftar till att granska 

om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på 

styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. Med ändamålsenligt 

avses bland annat att arbetet bedrivs i enlighet med Borås Stads Program för ett 

integrerat samhälle. 

Granskningen visar att det finns otydligheter rörande samordning och uppföljning inom 

området, och att Program för ett integrerat samhälle i sig har en begränsad styrande 

funktion i nuläget. Analys och utvärdering av Stadens insatser inom området kan vidare 

sannolikt utvecklas. Samtidigt har vi i granskningen inte funnit några tecken på att 

nämnder och bolag inte skulle bedriva sin verksamhet på ett sätt som gynnar 

integrationen i staden. Tvärtom så visar en jämförelse med andra kommuner att resultat 

i form av övergångar till arbete och studier är förhållandevis goda i Borås Stad. 

Arbetsförmedlingen beskriver också att man finner Borås Stad vara en god och proaktiv 

samverkanspart.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver 

integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och 

samordning av stadens samlade integrationsarbete.  

Rekommendationer 

Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer: 

Kommunstyrelsen bör vid en revidering eller uppdatering av Program för ett integrerat 

samhälle se över den problematik som finns vad gäller att det av fullmäktige antagna 

programmet har en så svag styrande effekt. Kommunstyrelsen bör i detta avseende: 

● tydliggöra vad Arbetslivsnämndens roll som samordnande nämnd för 

integrationsarbetet innebär 

● utveckla uppföljningsprocessen av Program för ett integrerat samhälle 

● utveckla spridningen av uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle 

● utveckla den stadsövergripande analysen av integrationsarbetet i syfte att 

tydliggöra resultat och effekter av integrationsarbetet 

När det gäller den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle 

rekommenderar vi Arbetslivsnämnden att fullgöra sitt uppdrag att årligen följa upp 

bolagens och nämndernas insatser och resultat inom integrationsområdet. 

Kommunstyrelsen bör säkerställa att Arbetslivsnämnden fullföljer detta.  
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Inledning 
Sveriges jämförelsevis omfattande mottagande av asylsökande och nyanlända under 

senaste åren innebär ett stort ansvar i att dels kunna erbjuda bostäder, skola och 

utbildning, och dels att tillvarata människors kompetens och skapa förutsättningar för 

meningsfull sysselsättning och egenförsörjning. Att lyckas med integrationen är en 

förutsättning för vår framtida välfärd.  

Asyl- och flyktingmottagandet samt etableringsprogrammet är huvudsakligen ett statligt 

ansvar. I det praktiska arbetet har dock kommunerna men också regionerna en 

avgörande roll för ett bra mottagande. I Sveriges kommuner och regioners rapport om 

framgångsrik lokal integration1 anges ett antal framgångsfaktorer för etablering av 

nyanlända. Bland annat poängteras vikten av kommunens samverkan med 

Arbetsförmedlingen, kommunens kontakt och samarbete med lokala företag samt 

kommunens förmåga att styra och leda ett kommunövergripande arbete för integration. 

Integration ses således inte som en enskild förvaltningsfråga, utan som en fråga som 

fordrar samverkan. Vidare framhålls att kommunen som arbetsgivare är en stark motor 

för att öka nyanländas etablering på arbetsmarknaden.  

I takt med att de nyanlända som kommer till Sverige får sina asylärenden prövade, 

övergår mottagandet till den så kallade etableringsfasen. Efter etableringens två år 

förväntas de nyanlända ha fått tillräckliga verktyg för att klara sig i det svenska 

samhället. Syftet med etableringsfasen är att de nyanlända ska stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Kommunens ansvar under denna period är bland annat 

att tillhandahålla boende, undervisning i svenska för invandrare och samhällsorientering. 

Bakgrund 
Den stora flyktingström som nådde Sverige under en period har nu minskat i omfattning. 

Kommunerna står dock fortfarande inför stora utmaningar när det gäller integrering och 

etablering i samhället för de personer som kommit till kommunerna. Det system som 

finns i dag vad gäller statliga ersättningar förutsätter en relativt snabb etablering i 

samhället och på arbetsmarknaden. Om inte detta lyckas, kan det komma att innebära 

stora påfrestningar för både de individer som berörs och för kommunen och samhället i 

stort. Det är därför av vikt att arbetet med integration och etablering sker på ett effektivt 

sätt. Det ansvar som åligger kommunerna enligt lag inom området etablering och 

integration är: 

● mottagande av nyanlända för bosättning enligt bosättningslagen 

● vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning 

● undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning 

● boende och omsorg för ensamkommande barn samt särskilt förordnad 

vårdnadshavare till ensamkommande barn med uppehållstillstånd 

● skola, förskoleverksamhet, barnomsorg m.m. 

 
1
 Sveriges kommuner och regioner (2015), Framgångsrik lokal integration 
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● försörjning för dem som inte har rätt till etableringsplan 

Utöver detta arbetar ett stort antal kommuner med olika typer av kommunala 

arbetsmarknadsinsatser som riktar sig till bland annat gruppen nyanlända för att ge stöd 

i etableringen på den svenska arbetsmarknaden.  

Syfte och revisionsfrågor 
Projektet syftar till att granska om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett 

ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och samordning av Borås Stads 

samlade integrationsarbete. Med ändamålsenligt avses bland annat att arbetet bedrivs i 

enlighet med Borås Stads program för ett integrerat samhälle.  

Granskningen ska ge svar på följande huvudsakliga frågeställningar: 

● Finns en organisation kring integrationsarbetet med en tydlig roll- och 

ansvarsfördelning inom Borås Stad? 

● Finns en analys av utmaningar och möjligheter avseende integration och 

etablering? 

● Finns en strategi med konkreta och samordnade insatser för Stadens arbete inom 

området? Baseras strategin på ovanstående omnämnda analys? 

● Har berörda nämnder upprättat relevanta mål och handlingsplaner med bäring på 

området? 

● Finns en samverkan med relevanta samverkansparter, såväl internt som externt? 

● Hur sker uppföljning, utvärdering och analys av resultat i förhållande till de 

områden - arbete, boende, utbildning, delaktighet, trygghet, folkhälsa och kultur - 

som anges i programmet för ett integrerat samhälle? 

● Har Kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig styrning och uppsikt över det arbete 

som bedrivs i Borås Stads verksamheter inom området?  

Avgränsning 
Granskningen avgränsas till att omfatta Borås Stads arbete inom området integration 

och etablering. 

Revisionskriterier 
Kommunallagen 2017:725 (KL), Socialtjänstlagen 2001:453 (SoL), Skollagen 2010:800 

(SL), Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning och 

övrig tillämplig lagstiftning inom området. Utöver det utgör Borås Stads interna 

styrdokument, reglementen och beslut revisionskriterier liksom riktlinjer, vägledningar 

och rekommendationer från statliga verk/styrelser. 

Ansvarig styrelse/nämnd 
Kommunstyrelsen, Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 

Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden, 

Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden samt de kommunala bostadsbolagen. 

Metod 
Granskningens metod är dokumentstudier av underlag som kommunen har delgett PwC 

(se bilaga). Utöver detta har intervjuer genomförts med företrädare för berörda 
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nämnder/förvaltningar och kommunala bostadsbolag. Urvalet för intervjupersonerna har 

grundats i det integrationsnätverk som tills nyligen har varit aktivt inom kommunen. 

Totalt sett har 24 personer intervjuats inom ramen för uppdraget. Genomgång av 

relevant statistik inhämtad från Kolada inleder granskningen.  

Kvalitetssäkring 

Stadsrevisionen tillämpar Skyrevs modell för kvalitetssäkring. Denna kvalitetssäkring 

syftar till att säkerställa att granskningen och revisionsrapporten har nödvändig 

yrkesmässig och metodisk kvalitet, samt att det finns en överensstämmelse mellan 

revisionsfrågorna, metodvalet, fakta och slutsatserna. Jävsprövning genomförs. 

Granskningen följer även Skyrevs normer för verksamhetsrevision. Ett rapportutkast har 

stämts av med granskade enheter med avseende på faktainnehåll och revisionschefen 

har kvalitetssäkrat slutrapport före beslut i revisorsgruppen. 
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Mottagande av nyanlända  
Nedan statistik har inkluderats i rapporten för att ge en kort bakgrund till hur stor 

gruppen nyanlända är i Borås Stad. Statistiken är hämtad från kommun- och 

regiondatabasen Kolada. Stadens siffror jämförs med två jämförelsegrupper: länet (ett 

ovägt medelvärde för alla kommuner i länet) och alla kommuner (ett ovägt medelvärde 

för alla kommuner).2 

Figur 1 visar att antalet nyanlända som är inskrivna inom Arbetsförmedlingens 

etableringsuppdrag är stigande från 2014 med en topp år 2017 med 1247 personer. 

Sedan dess har det totala antalet inskrivna sjunkit.  

Figur 1: Inskrivna i etableringsuppdraget under året 2014-2019, totalt antal3 

 

I figur 2 visas den totala andelen av deltagare i etableringsuppdraget som 90 dagar efter 

att ha lämnat uppdraget har påbörjat studier eller arbetar. Med undantag för år 2015 

uppvisar Borås Stad den högsta andelen individer som 90 dagar efter avslutad 

etablering arbetar eller studerar, jämfört med länet och samtliga kommuner. Andelen har 

fluktuerat under åren med Borås stad har under hela perioden 2016-2019 ett positivare 

resultat i detta avseende än jämförelsegrupperna. 

 
2
 Jämförelsegruppen Liknande kommuner Integration (som samlar kommuner med liknande förutsättningar inom 

området) kunde inte inkluderas i analysen eftersom det saknades data i Kolada.  

3
 Inskrivna i etableringsuppdraget under året, antal. Etableringsuppdraget omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder 

(20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 
månader där Svenska för invandrare (sfi), samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. 
Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget. Här ingår alla som någon gång varit inskrivna under året. 
Kommuntillhörighet ges utifrån folkbokföringsstatus, i december månad. Källa: SCB. 
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Figur 2: Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 

dagar), total andel (%)4 

Följande figurer (3 och 4) visar samma nyckeltal uppdelat på män och kvinnor. Av figur 

3 kan utläsas att Borås Stad och jämförelsegrupperna i stor utsträckning har en liknande 

utveckling mellan 2016 och 2019. Största andel kvinnor i arbete eller studier efter 90 

dagar hade Borås Stad under år 2018 med 42 procent. I figur 4 visas ett liknande 

mönster och år 2018 hade Borås Stad 61 procent i arbete eller studier efter 90 dagar. 

För samtliga år och jämförelsegrupper är andelen män som är ute i arbete eller studier 

efter 90 dagar högre jämfört med kvinnor. År 2018 skiljer det 20 procentenheter i Borås 

Stad mellan kvinnor och män. 

  

 
4
 Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera. Etableringsuppdraget omfattar 

nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20-64 år) samt nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige. Uppdraget 
omfattar aktiviteter under högst 24 månader där Svenska för invandrare (SFI), samhällsorientering och 
arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är ansvariga för etableringsuppdraget. Status efter 
90 dagar bland de som lämnat etableringsuppdraget. I arbete omfattas arbete utan stöd, nystartsjobb, extratjänster och 
arbete med stöd. I studier räknas de som studerar på den utbildning som berättigar studiemedel. En viss underteckning 
kan förekomma på studier p.g.a. av eftersläpning i registrering hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån 
folkbokföringsstatus, i december månad. Källa: SCB. 
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Figur 3: Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 

dagar), andel kvinnor (%) 

Figur 4: Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 

dagar), andel män (%)
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Granskningsresultat 
Organisation, roll- och ansvarsfördelning kring integrationsarbetet 
Revisionsfråga 1: Finns en organisation kring integrationsarbetet med en tydlig roll- och 

ansvarsfördelning inom Borås Stad? 

Iakttagelser 
Enligt Arbetslivnämndens budget 2020:2 har Arbetslivsnämnden det övergripande 

ansvaret för integrationsfrågan och skall vara drivande i frågor som rör integration i 

Borås Stad. Det framgår att den enskilt viktigaste frågan i integrationsarbetet är att öka 

möjligheten för nyanlända att komma i arbete och därmed egenförsörjning. Många 

nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Arbetslivsnämnden och 

Gymnasie- och utbildningsnämnden ska därför samverka om vägar till utbildning för 

denna grupp. 

Integrationsarbetet bedrivs utifrån stadens Program för ett integrerat samhälle som 

fastställdes av Kommunfullmäktige den 15 januari 2015 och reviderades senast den 26 

september 2019. I dokumentet anges att integration ska genomsyra allt arbete och inte 

ska betraktas som en enskild aktivitet. Programmet berör följande sju områden: 

● Arbete 

● Boende 

● Utbildning 

● Delaktighet 

● Trygghet 

● Folkhälsa 

● Kultur 

Programmet gäller för samtliga nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag. Fritid- och 

folkhälsonämnden, de kommunala bostadsbolagen och Arbetslivsnämnden omnämns 

särskilt i programmet. Under rubriken Trygghet framgår bland annat att Fritid- och 

folkhälsonämnden samordnar arbetet med Borås rent och snyggt, som är ett samarbete 

med flera förvaltningar och bolag, för rena och snygga utemiljöer och mot nedskräpning. 

Under rubriken Boende framgår att de kommunala bostadsbolagen har ett särskilt 

ansvar att aktivt motverka segregation och verka som ett föredöme för övriga 

fastighetsbolag. Det framställs också att det är särskilt viktigt att möjliggöra tillgången på 

bostäder i de yttre delarna i kommunen för nyanlända boråsare. 

Enligt programmet ansvarar Arbetslivsnämnden för att samordna integrationsarbetet. 

Det framgår även att nämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs från 

samtliga nämnder och bolagsstyrelser, och följa upp resultatet av det som görs på 

integrationsområdet. 

Samordningsansvaret innebär, enligt nämndens budget 2020:2, att nämnden har 

befogenhet att kalla andra nämnder. I Arbetslivsnämndens reglemente fastställs att 

nämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 
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invandring, integration i samhället och på arbetsmarknaden samt information kring 

mångfaldsfrågor. 

Arbetslivsnämnden bedriver sin verksamhet genom Arbetslivsförvaltningen. 

Förvaltningen är organiserad i två verksamhetsområden och leds av förvaltningschefen. 

Respektive verksamhetsområde leds av en verksamhetschef. Verksamhetsområde 1 

ansvarar för myndighetsutövning inom försörjningsstöd, har en relationsvåldsenhet samt 

ett Återbruk. Verksamhetsområde 2 ansvarar för arbetsmarknadsinsatser, feriearbeten, 

flyktingmottagning, integration och nationella minoriteter. I intervjuer med företrädare för 

de två verksamhetsområdena framkommer att roll- och ansvarsfördelningen kring 

arbetet med etablering och integration är tydlig i vissa avseenden. Det beskrivs att 

ansvaret för att få människor i arbete eller studier (arbetsmarknadsinsatser och 

ekonomiskt bistånd) samt ansvaret för flyktingmottagning (etableringen) är tydligt. Detta 

eftersom det är främst lagstadgade ansvarsområden. Det samordnande ansvaret som 

framgår av Program för ett integrerat samhälle upplevs däremot inte lika tydligt. I intervju 

framkommer att verksamheten upplever att det samordnande ansvaret inte åtföljs av 

tydliga mandat eller befogenheter att agera som motor i arbetet.  

Delar av innehållet i Program för ett integrerat samhälle omfattas av andra 

stadsövergripande styrdokument såsom Det barnpolitiska programmet och 

Handlingsplanen: Socialt hållbart Borås. Samtidigt är delar av programmets innehåll 

lagstadgat. Exempelvis fastställs i programmet att elever med annat modersmål än 

svenska ska erbjudas modersmålsundervisning, vilket också framgår av Skollagen5 och 

är således en del av Grundskolenämndens grunduppdrag. 

I intervjuer med övriga verksamhetsföreträdare framkommer att samtliga verksamheter 

anser sig ha ett ansvar för integrationsfrågorna inom ramen för respektive nämnds 

grunduppdrag. Således finns det en bild av att integration är en fråga för alla 

verksamheter i staden, vilket även programmet framhåller. Däremot framhålls inte 

programmet som ett dokument som styr detta arbete, utan det är integrationsarbetet 

inom ramen för grunduppdraget som framhålls.   

Vid flertalet intervju betonas att det finns utmaningar i det stadsövergripande arbetet på 

grund av att det finns en mängd stadsövergripande strategier, program och planer som 

är överlappande. Detta skapar svårigheter att överblicka vilka dokument som styr vilka 

områden och det finns risk att de inte får den styrande effekt som är avsikten. I flera 

program tilldelas en specifik nämnd en samordnande roll. Denna roll är dock inte tydligt 

definierad vilket kan skapa skilda förväntningar kring hur långt ett sådant ansvar 

sträcker sig och vad det innebär i praktiken.  

Bedömning 
Den bild som framträder under granskningen är att respektive nämnd utför de insatser 

rörande etablering och integration som följer av lagstiftning. Program för ett integrerat 

samhälle förefaller inte ha någon styrande inverkan. Granskningen visar även att 

organisationen kring integrationsarbetet delvis är tydliggjord i styrande dokument, och 

att det i praktiken råder oklarheter kring roll- och ansvarsfördelningen i vissa 

hänseenden. Bland annat framkommer att Arbetslivsnämndens roll som samordnare 

 
5
 Skollag (2010:800) 
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behöver förtydligas. Det uppfattas inte som tydligt vilken förväntan som ligger i ansvaret 

att samordna stadens integrationsarbete, utöver en rätt att sammankalla andra 

nämnder. Arbetslivsnämnden har enligt Program för ett integrerat samhälle även ett 

ansvar att följa upp insatser och resultat av integrationsarbetet. 

Analys av utmaningar och möjligheter  
Revisionsfråga 2: Finns en analys av utmaningar och möjligheter avseende integration 

och etablering? 

Iakttagelser 
I viss utsträckning framgår en analys av Stadens integrationsarbete inklusive 

etableringen av den årliga uppföljning av Program för ett integrerat samhälle som 

Arbetslivsnämnden ska sammanställa. Sammanställningen berör hur 

nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med programmet utifrån sina 

respektive ansvarsområden. Eftersom uppföljningen består av en sammanställning av 

de enkätsvar som lämnas in omfattar den endast de nämnder och bolag som besvarar 

enkäten.  

Med anledning av att uppföljningen av 2019 år arbete inte är färdigställd omfattar den 

senaste uppföljningen 2018 års arbete. Uppföljning av Program för ett integrerat 

samhälle 20186 innehåller en sammanställning av enkätsvar med tillhörande analys. I 

rapporten framgår även viss statistik och kopplingar till forskning. Uppföljningen avslutas 

med att redogöra för följande fyra utvecklingsområden:  

● Rekrytering och representation bland anställda i Borås Stad 

● Äldreperspektiv i integrationsarbetet 

● Delaktighet och medborgarinflytande 

● Utformning och spridning av uppföljningen 

Inom ramen för utvecklingsområdet delaktighet och medborgarinflytande lyfts även goda 

exempel från andra verksamheter i Staden som skulle kunna tillämpas på 

integrationsområdet. Vidare framgår av uppföljningen att det i vissa sammanhang kan 

vara fördelaktigt att särskilja och lyfta ur vissa grupper för att kunna ringa in specifika 

utmaningar och behov.  

I övrigt uppges under intervjuer att analys av möjligheter och utmaningar rörande 

integration och etablering sker inom ramen för respektive nämnd och bolags ordinarie 

styr- och uppföljningsprocess. Inom vissa verksamheter sker analys främst vid delårs- 

och årsbokslut i samband med uppföljning och utvärdering av måluppfyllelse samt vid 

upprättande av budget. Som exempel framgår av Individ- och familjeomsorgsnämndens 

Budget 2020:2 att nämnden har en viktig roll i det strategiska arbetet att motverka 

segregation och att stödja grupper och enskilda till ökad integration. Nämnden är därför 

delaktig i arbetet med Socialt hållbart Borås och den handlingsplan som finns 

framtagen. 

Inom andra verksamheter sker analys mer systematiskt kopplat till individens utveckling. 

Som exempel framgår av Grundskolenämndens Budget 2020:2 en analys av nyanlända 

elevers språkutveckling och kunskapsutveckling i grundskolan. Det konstateras att 

 
6
 14 nämnder och fem bolag omfattas av 2018 års uppföljning.  
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elevernas kunskapsutveckling varierar vilket ställer krav på verksamheten att kunna 

anpassa undervisningen för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig innehållet och 

utvecklas mot kunskapskraven. 

Inför revideringen av Program för ett integrerat samhälle, som genomfördes 2019, 

fördes en dialog inom integrationsnätverket och inom enheten för integration och 

nationella minoriteter. Förslaget till revidering gjordes även utifrån slutsatserna i tidigare 

genomförda uppföljningar. En tjänstemannaskrivelse togs fram som sedan togs upp i 

politikergrupperna och gick ut på remiss i Staden. Utifrån de synpunkter som inkom 

gjordes justeringar. Därefter fattades beslut om revideringen av programmet i 

Arbetslivsnämnden och det reviderade programmet gick vidare till Kommunstyrelsen 

och Kommunfullmäktige där det antogs.   

Bedömning 
Vi har inom ramen för granskningen inte erhållit en samlad analys gällande utmaningar 

och möjligheter för integration i Borås stad, som väger in t ex resultat och effekter av 

nämndernas insatser samt utveckling vad gäller sådant som övergångar till arbete och 

studier. Däremot kan den uppföljning som Arbetslivsnämnden årligen ska göra rörande 

stadens integrationsverksamhet till del ses som en form av analys. Denna bygger dock 

till stor del på egenrapportering från nämnder och bolag, som sedan vägs samman. Den 

analys som blir möjlig utifrån en sådan uppföljning riskerar att få ett i huvudsak internt, 

organisatoriskt, perspektiv. Vi kan vidare konstatera att Arbetslivsnämnden inte 

färdigställt en uppföljning av 2019 års integrationsarbete. 

Stadens strategiarbete inom området 
Revisionsfråga 3: Finns en strategi med konkreta och samordnade insatser för Stadens 

arbete inom området? Baseras strategin på ovanstående omnämnda analys? 

Iakttagelser 
Enligt stadens Riktlinjer för styrdokument7 styrs Staden genom aktiverande dokument 

vilka är strategier, program och planer. Som ovan nämnts styrs Borås Stad arbete med 

integration genom ett program. I riktlinjerna anges att ett program kan betraktas som en 

strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt. Programmet ska tala 

om vad Staden vill uppnå och vilka effekter Staden strävar efter. Programmet ska göra 

det möjligt att skriva en plan för den aktuella verksamheten utan ytterligare ideologiska 

överväganden. 

I intervjuer framkommer att det utöver Program för ett integrerat samhälle inte finns 

någon stadsövergripande strategi specifikt för integrationsarbetet. Vi har inte sett något 

exempel på en konkret nedbrytning eller operationalisering av programmet i form av en 

handlingsplan eller motsvarande. Det finns inte heller krav på att nämnderna gör det 

utifrån programmet. Samtidigt framkommer i intervjuer att det finns andra 

stadsövergripande styrdokument som berör området, däribland Ungdomspolitiskt 

 
7
 Beskriver att aktiverande dokument anger händelser eller situationer som staden vill åstadkomma genom egna 

initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. I dessa dokument anges vad som ska göras och vad man vill 
uppnå. Beskriver att normerande dokument klargör stadens förhållningssätt till något, eller ger direktiv för hur en tjänst 
eller service ska utföras. Dessa dokument är till för att styra beteenden efter en gemensam värdegrund och därmed 
också sätta gränser för agerande. 
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program och Strategiskt inriktningsdokument för Socialt hållbart Borås med tillhörande 

handlingsplan.  

I intervjuer framkommer att Program för ett integrerat samhälle inte betraktas som ett 

levande dokument för andra nämnder än Arbetslivsnämnden. Det beskrivs att 

programmet ses som en övergripande viljeinriktning, att det inte är tydligt hur 

programmet ska omsättas i praktiken och att formuleringarna i programmet är för breda 

för att vara styrande. Vidare framhålls att det inte är tydligt hur programmet ska förhålla 

sig till nämndernas grunduppdrag. I intervjuer beskrivs också att programmets målgrupp 

redan omfattas av verksamheternas befintliga insatser utifrån ett medborgarperspektiv, 

utifrån nämndernas reglemente och utifrån nationella styrdokument. I intervju med till 

exempel företrädare för Fritid- och folkhälsoförvaltningen framhålls insatsen simskola för 

kvinnor som exempel. Den genomfördes utifrån en analys som visade att bristande 

simkunnighet är vanligare bland socioekonomiskt utsatta grupper. Insatsen 

marknadsfördes inte specifikt till nyanlända kvinnor utan till kvinnor som vill lära sig 

simma, men erbjudandet gick särskilt ut till kvinnor bosatta i Norrby, Sjöbo, Hulta och 

Hässleholmen. Andra exempel är språkutveckling inom förskolan och 

modersmålsundervisning inom grundskolan som är lagstadgade verksamheter. 

Bedömning 
Vår uppfattning är att de insatser som nämnder och bolag genomför och som kan 

förväntas ha en inverkan på integrationen i Borås Stad inte i första hand kommer av en 

särskild strategi, eller i första hand genomförs utifrån en styrning från Program för ett 

integrerat samhälle, utan som ett led i respektive organs ordinarie styrning utifrån 

lagstiftning samt mål och budget. Utifrån de relativt goda resultat som Borås Stad 

uppvisar jämfört andra kommuner vad gäller övergångar till egen försörjning (arbete 

eller studier) ser vi emellertid inte att avsaknaden av en tydlig strategi som sådan skulle 

vara en brist. Vi menar dock att det är problematiskt att det av fullmäktige antagna 

programmet har en så svag styrande effekt, vilket bör mana till eftertanke i samband 

med eventuell revidering eller aktualisering.  

Målsättningar och handlingsplaner 
Revisionsfråga 4: Har berörda nämnder upprättat relevanta mål och handlingsplaner 

med bäring på området? 

Iakttagelser 
Program för ett integrerat samhälle innehåller inga konkretiserade mål eller aktiviteter 

med bäring på området. Det finns inte heller någon handlingsplan kopplad till 

programmet. Som tidigare nämnts har Staden flertalet andra stadsövergripande 

strategier och handlingsplanerna som berör området.  

Nämnderna har upprättat egna målbilder med utgångspunkt i kommunfullmäktiges 

strategiska målområden8 utifrån respektive grunduppdrag som regleras i reglemente, 

nationella styrdokument samt i specifika uppdrag från kommunfullmäktige. Utvecklingen 

mäts med hjälp av specifika indikatorer. I intervjuer uppges att dessa målbilder utgår 

från nämndens specifika målgrupper, vilka kan omfatta målgrupperna i Program för ett 

 
8
 1. Människor möts i Borås 2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 3. Företagandet växer genom samverkan 4. 

Livskraftig stadskärna 5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 6. Goda resvanor och attraktiva 
kommunikationer 7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt. 
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integrerat samhälle, men då utifrån ett medborgarperspektiv. Målen uppges således inte 

ha satts utifrån Program för ett integrerat samhälle. Det finns dock ett antal uppdrag 

som tydligare riktats till vissa nämnder, samt uppdrag från nämnd till förvaltningen 

rörande målgrupperna i programmet. Som exempel framgår av Förskolenämndens 

Budget 2020:2 och Arbetslivsnämndens Budget 2020:2 att nämnderna ska se till att 

samhällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler. Ett annat exempel är att 

grundskoleförvaltningen fått i uppdrag av sin nämnd att inom ramen för skolvalet utreda 

vilka åtgärder som kan vidtas för att verka för att skolsegregationen bryts.  

Bedömning 
Det finns inga mål i Program för ett integrerat samhälle eller någon handlingsplan 

kopplad till programmet. Vi bedömer dock att nämnderna utifrån sina respektive 

ansvarsområden i verksamhetsplaneringen definierar målbilder som har bäring på 

integrationsområdet, utan att dessa explicit härrör från programmet. 

Intern och extern samverkan 
Revisionsfråga 5: Finns en samverkan med relevanta samverkansparter, såväl internt 

som externt? 

Iakttagelser 

Intern samverkan 
Enheten för integration och nationella minoriteter ansvarar för Stadens 

integrationsnätverk. Genom åren har representationen från Stadens förvaltningar 

varierat, men oftast har det funnits en representant från vardera förvaltning samt från de 

kommunala bostadsbolagen. Enligt uppgift har nätverket främst fungerat som en 

informationskanal mellan förvaltningar och bolag och för att sprida goda exempel. 

I intervjuer framkommer att nätverket för tillfället är vilande eftersom det ska utvärderas 

huruvida nätverket ska omformateras och få en ny funktion eller om nätverket ska 

avvecklas eftersom det finns andra samverkansforum som överlappar nätverkets 

frågeområden, exempelvis nätverket för mänskliga rättigheter. Som tidigare nämnts 

under revisionsfråga 1 finns ett utbrett stadsövergripande arbete kring frågor som rör 

flera nämnder. I samtliga intervjuer framhålls att det finns en god kultur av att samverka 

internt inom Staden och att det finns en vilja att arbeta tillsammans för att nå resultat. 

Däremot framhålls att det är en utmaning när det finns så många nätverk som går in i 

varandras frågeområden.  

Enligt Program för ett integrerat samhälle har Arbetslivsnämnden befogenhet att kalla 

andra nämnder inom ramen för sitt samordnande ansvar. I intervju med nämndens 

presidium framkommer att denna möjlighet inte har utnyttjats specifikt vad gäller 

integrationsarbetet men har utnyttjats för frågor som rör försörjningsstöd.   

Extern samverkan 

I intervjuer framkommer att samverkan med externa parter är utredd inom flertalet 

områden som omfattar målgruppen, däribland samverkan inom ramen för Säker och 

trygg kommun som är samlingsnamnet på en mängd olika initiativ som ska göra Borås 

till en trygg och hälsosam kommun att leva i. Det finns en strategisk utvecklingsgrupp 

som består av representanter från vissa av Stadens nämnder och förvaltningar, AB 
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Bostäder, Polisen, Västra Götalandsregionen och Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund. 

 

En annan viktig samverkanspart är Arbetsförmedlingen. Samverkan sker både på 

chefsnivå och handläggarnivå. I intervju med företrädare för Arbetsförmedlingen 

beskrivs att de chefer som har varit delaktiga i samverkan har haft mandat att agera på 

de frågor som har diskuterats inom de olika forumen. Det uppges att Borås alltid har 

varit en aktiv part i arbetet med etablering av nyanlända och arbetsmarknadsfrågor inom 

Sjuhärdsbygden. Staden har exempelvis arbetat uppsökande mot Arbetsförmedlingen i 

syfte att lösa gemensamma problem. Som exempel nämns även Stadens arbete inom 

Boråsregionens etableringscenter (BREC) som samordnade etableringen av nyanlända 

för flertalet kommuner, däribland Vårgårda kommun, Ulricehamns kommun och 

Tranemo kommun. BREC är numera nedlagt och Borås stad har ett eget 

etableringscenter. Avslutningsvis beskrivs att det finns en naturlig kontaktväg in i Staden 

via Arbetslivsförvaltningen.  

Bedömning 
Vi konstaterar att det finns flera forum för samverkan som lyfter frågor som rör 

integration. Fram tills nyligen har det funnits ett integrationsnätverk enbart dedikerat 

denna fråga. Nätverket är för tillfället vilande men vi ser positivt på att syfte och resultat 

av samverkansforum utvärderas. Inte minst med tanke på att det finns en stark kultur av 

samverkan i staden och att det framkommer att det finns flera andra redan existerande 

samverkansforum, samt forum som är under utveckling, som berör 

integrationsområden.   

Uppföljning, utvärdering och analys 
Revisionsfråga 6: Hur sker uppföljning, utvärdering och analys av resultat i förhållande 

till de områden - arbete, boende, utbildning, delaktighet, trygghet, folkhälsa och kultur - 

som anges i programmet för ett integrerat samhälle? 

Iakttagelser 
Enligt Program för ett integrerat samhälle ska de insatser och resultat som nämnder och 

bolagsstyrelser genomför inom integrationsområdet årligen följas upp av 

Arbetslivsnämnden. Uppföljningen genomförs med hjälp av en enkät som skickas ut till 

samtliga nämnder och bolags epostbrevlådor (diarium/förvaltningsbrevlådor). 

Enkätfrågorna är uppdelade utifrån programmets olika områden och riktas till samtliga 

eller specifika nämnder. När svarstiden löpt ut sammanställs svaren i ett PM som sedan 

ska godkännas av Arbetslivsnämnden och därefter skickas till Kommunstyrelsen.  

Uppföljningen av 2019 års arbete är försenad då uppföljningsrapporten som 

presenterades för Arbetslivsnämndens presidium inte godkändes av presidiet. I intervju 

med Arbetslivsnämndens presidium framkommer att man ser som nämndens ansvar att 

följa upp de insatser som genomförs inom integrationsområdet. Att utvärdera 

uppföljningsprocessen som sådan, eller resultatet av insatserna anses inte ingå i 

nämndens ansvar. Enligt uppgift har presidiet inte gett förvaltningen i uppdrag att 

återkomma med en reviderad uppföljning. Det är således oklart om eller hur 2019 års 

arbete ska sammanställas.  
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Den senast gjorda uppföljningen genomfördes under 2019 och omfattar 2018 års 

integrationsarbete. I uppföljningsrapporten framgick att utformning och spridning av 

uppföljningen var ett utvecklingsområde. I intervjuer med företrädare för stadens 

förvaltningar framkommer att spridning av uppföljningen fortfarande är ett 

utvecklingsområde och det är oklart huruvida nämnder och bolag tagit del av 

uppföljningen. Det framkommer även att det inte är tydligt vad uppföljningen ska 

generera och vilken nämnd som ska agera utifrån de utvecklingsområden som lyfts. De 

som intervjuats uppger att deras verksamheter inte använder sig av uppföljningen i sin 

verksamhetsutveckling.  

I intervju med ansvariga för uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle 

framkommer att uppföljningsprocessen behöver utvecklas. Det är exempelvis inte tydligt 

vilka som ska besvara enkätfrågorna och det förekommer att frågorna missförstås eller 

att svaren inte är tillräckligt uttömmande. Exempelvis framhålls att det är svårt att nämna 

alla relevanta insatser inom ett område. En anledning kan vara att områdena är breda 

och täcker in stora verksamhetsområden. Det kan leda till att endast vissa insatser lyftas 

fram i uppföljningen. Som tidigare nämnts finns det i programmet inga konkreta mål eller 

aktiviteter som kan följas upp. 

Program för ett integrerat samhälle har även kopplingar till Välfärdsbokslutet som mäter 

den sociala hållbarheten i Borås. Välfärdsbokslutet kopplas till de 17 globala 

hållbarhetsmålen i Agenda 2030, den allmänna förklaringen om de mänskliga 

rättigheterna, de åtta nationella målområdena för folkhälsoarbetet samt de sju 

målområdena i Borås Stads Vision 2025, varpå uppföljningen rör delar av de områden 

som framgår av Program för ett integrerat samhälle. Välfärdsbokslutet genomförs 

vartannat år och sammanställs av Fritid- och folkhälsoförvaltningen. Senaste 

uppföljningen genomfördes 2018.  

Bedömning 
Enligt Program för ett integrerat samhälle ansvarar Arbetslivsnämnden för att årligen 

följa upp bolagens och nämndernas insatser och resultat inom integrationsområdet. 

Uppföljningen av 2019 års arbete är inte färdigställd och det är oklart huruvida 

uppföljningen kommer att färdigställas. Vi noterar även att uppföljningsprocessen 

behöver utvecklas samt spridningen av uppföljningen.  

Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över arbetet 
Revisionsfråga 7: Har Kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig styrning och uppsikt 

över det arbete som bedrivs i Borås Stads verksamheter inom området? 

Iakttagelser 
Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter 

och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet och kommunal verksamhet som 

bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Styrelsen ska också följa 

de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och 

fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera 

till fullmäktige. 

I intervju med kommunstyrelsens presidium beskrivs att uppsikten över det arbete som 

bedrivs i Stadens verksamheter inom integrationsområdet genomförs i tre delar:  
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● Uppföljning av bolagens och nämndernas måluppfyllelse i samband med delårs- och 

årsbokslut. 

● Planerings- och uppföljningssamtal med nämndpresidierna och företrädare för 

bolagsstyrelser. 

● Genom att ta del av Arbetslivsnämndens årliga uppföljning av bolagens och 

nämndernas insatser och resultat inom integrationsområdet. 

Som nämns ovan (revisionsfråga 6) är 2019 års uppföljning av integrationsarbetet 

försenad. Kommunstyrelsen har inte efterfrågat uppföljningen. 

I intervju med kommunstyrelsens presidium framkommer att kommunstyrelsen brukar 

godkänna PM:et utan att rikta särskilda uppdrag till nämnder eller bolagsstyrelser med 

anledning av uppföljningen. När kommunstyrelsen behandlat rapporten expedieras 

beslutet till samtliga nämnder. Enligt presidiet förväntas att nämnder och bolagsstyrelser 

tar del av PM:et och agerar utifrån innehållet.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-08-19 §320 framgår att kommunstyrelsen 

tagit del av uppföljningen avseende 2018 och lägger informationen till handlingar. Inga 

specifika uppdrag riktas till nämnderna. Det framgår inte av protokollet huruvida beslutet 

har expedierats till andra nämnder.  

Bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte kan förväntas att särskilt följa upp olika 

tvärsektoriella frågor, såsom särskilda integrationsinsatser, utanför ordinarie 

uppföljningsprocess. I Program för ett integrerat samhälle anges ett tydligt ansvar för 

Arbetslivsnämnden att följa upp programmet. Utifrån kommunstyrelsens styrnings- och 

uppsiktsansvar kan vi dock konstatera att styrelsen inte agerat när nämnden inte följt 

upp programmet varpå kommunstyrelsen inte helt kan anses ha tillräcklig styrning och 

uppsikt över integrationsarbetet.  
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Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av revisionskontoret genomfört en granskning av Borås Stads 

integrationsarbete. Granskningens syfte har varit att granska om Borås Stad bedriver 

integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och 

samordning av stadens samlade integrationsarbete. Med ändamålsenligt avses bland 

annat att arbetet bedrivs i enlighet med Borås Stads program för ett integrerat samhälle. 

Granskningen visar att det finns otydligheter rörande samordning och uppföljning inom 

området, och att Program för ett integrerat samhälle i sig har en begränsad styrande 

funktion i nuläget. Analys och utvärdering av stadens insatser inom området kan vidare 

sannolikt utvecklas. Samtidigt har vi i granskningen inte funnit några tecken på att 

nämnder och bolag inte skulle bedriva sin verksamhet på ett sätt som gynnar 

integrationen i staden. Tvärtom så visar en jämförelse med andra kommuner att resultat 

i form av övergångar till arbete och studier är förhållandevis goda i Borås Stad. 

Arbetsförmedlingen beskriver också att man finner Borås Stad vara en god och proaktiv 

samverkanspart.  

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver 

integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och 

samordning av stadens samlade integrationsarbete.  

Bedömningar utifrån revisionsfrågor 

Revisionsfråga Kommentar  

Revisionsfråga 1:  
Finns en organisation kring 
integrationsarbetet med en 
tydlig roll- och ansvars- 
fördelning inom Borås 
Stad? 

Organisationen kring integrationsarbetet 
är delvis tydliggjord i styrande dokument. I 
praktiken råder oklarheter kring roll- och 
ansvarsfördelningen i vissa hänseenden, 
bl.a. Arbetslivsnämndens roll som 
samordnare. Program för ett integrerat 
samhälle förefaller inte ha någon styrande 
inverkan.  

 

Revisionsfråga 2:  
Finns en analys av 
utmaningar och möjligheter 
avseende integration och 
etablering? 

En samlad analys gällande utmaningar 
och möjligheter för integration i Borås 
stad, som väger in t ex resultat och 
effekter av nämndernas insatser samt 
utveckling vad gäller sådant som 
övergångar till arbete och studier, saknas. 
Den uppföljning som Arbetslivsnämnden 
årligen ska göra rörande stadens 
integrationsarbete kan till viss del ses som 
en form av analys. Denna bygger dock till 
stor del på egenrapportering från nämnder 
och bolag, som sedan vägs samman. Den 
analys som blir möjlig utifrån en sådan 
uppföljning riskerar att få ett i huvudsak 
internt, organisatoriskt, perspektiv.  
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Revisionsfråga 3:  
Finns en strategi med 
konkreta och samordnade 
insatser för Stadens arbete 
inom området? Baseras 
strategin på ovanstående 
omnämnda analys? 

De insatser som nämnder och bolag 
genomför och som kan förväntas ha en 
inverkan på integrationen i Borås Stad 
kommer inte i första hand av en särskild 
strategi, eller genomförs utifrån en 
styrning från Program för ett integrerat 
samhälle, utan som ett led i respektive 
organs ordinarie styrning utifrån 
lagstiftning samt mål och budget. Utifrån 
de relativt goda resultat som Borås Stad 
uppvisar jämfört andra kommuner vad 
gäller övergångar till egen försörjning 
(arbete eller studier) ser vi emellertid inte 
att avsaknaden av en tydlig strategi som 
sådan skulle vara en brist. Vi menar dock 
att det är problematiskt att det av 
fullmäktige antagna programmet har en så 
svag styrande effekt, vilket bör mana till 
eftertanke i samband med eventuell 
revidering eller aktualisering. 

 

Revisionsfråga 4:  
Har berörda nämnder 
upprättat relevanta mål och 
handlingsplaner med 
bäring på området? 

Det finns inga mål i Program för ett 
integrerat samhälle eller någon 
handlingsplan kopplad till programmet. Vi 
bedömer dock att nämnderna utifrån sina 
respektive ansvarsområden i 
verksamhetsplaneringen definierar 
målbilder som har bäring på 
integrationsområdet, utan att dessa 
explicit härrör från programmet. 

 

Revisionsfråga 5:  
Finns en samverkan med 
relevanta samverkans- 
parter, såväl internt som 
externt? 

Det finns flera forum för samverkan som 
lyfter frågor som rör integration. Fram tills 
nyligen har det funnits ett 
integrationsnätverk enbart dedikerat denna 
fråga. Nätverket är för tillfället vilande men 
vi ser positivt på att syfte och resultat av 
samverkansforum utvärderas. Inte minst 
med tanke på att det finns en stark kultur av 
samverkan i staden och att det 
framkommer att det finns flera andra redan 
existerande samverkansforum, samt forum 
som är under utveckling, som berör 
integrationsområden.  
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Revisionsfråga 6:  
Hur sker uppföljning, 
utvärdering och analys av 
resultat i förhållande till de 
områden - arbete, boende, 
utbildning, delaktighet, 
trygghet, folkhälsa och 
kultur - som anges i 
programmet för ett 
integrerat samhälle? 

Enligt Program för ett integrerat samhälle 
ansvarar Arbetslivsnämnden för att årligen 
följa upp bolagens och nämndernas 
insatser och resultat inom 
integrationsområdet. Uppföljningen av 2019 
års arbete är inte färdigställd och det är 
oklart huruvida uppföljningen kommer att 
färdigställas. Vi noterar även att 
uppföljningsprocessen behöver utvecklas 
samt spridningen av uppföljningen. 

 

Revisionsfråga 7: 
Har Kommunstyrelsen 
säkerställt en tillräcklig 
styrning och uppsikt över 
det arbete som bedrivs i 
Borås Stads verksamheter 
inom området? 

Kommunstyrelsen kan inte förväntas att 
särskilt följa upp olika tvärsektoriella frågor, 
såsom särskilda integrationsinsatser, 
utanför ordinarie uppföljningsprocess. I 
Program för ett integrerat samhälle anges 
ett tydligt ansvar för Arbetslivsnämnden att 
följa upp programmet. Utifrån 
kommunstyrelsens styrnings- och 
uppsiktsansvar kan vi dock konstatera att 
styrelsen inte agerat när nämnden inte följt 
upp programmet varpå kommunstyrelsen 
inte helt kan anses ha tillräcklig styrning 
och uppsikt över integrationsarbetet. 

 

Rekommendationer 
Utifrån granskningens iakttagelser rekommenderar vi följande: 

Kommunstyrelsen bör vid en revidering eller uppdatering av Program för ett integrerat 

samhälle se över den problematik som finns vad gäller att det av fullmäktige antagna 

programmet har en så svag styrande effekt. Kommunstyrelsen bör i detta avseende: 

● tydliggöra vad Arbetslivsnämndens roll som samordnande nämnd för 

integrationsarbetet innebär 

● utveckla uppföljningsprocessen av Program för ett integrerat samhälle 

● utveckla spridningen av uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle 

● utveckla den stadsövergripande analysen av integrationsarbetet i syfte att tydliggöra 

resultat och effekter av integrationsarbetet 

När det gäller den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle 

rekommenderar vi Arbetslivsnämnden att fullgöra sitt uppdrag att årligen följa upp 

bolagens och nämndernas insatser och resultat inom integrationsområdet. 

Kommunstyrelsen bör säkerställa att Arbetslivsnämnden fullföljer detta.  
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Integration och etablering 
i Borås Stad
PwC har på uppdrag av Stadsrevisionen genom-
fört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. 
Granskningens syfte har varit att granska om Borås Stad 
bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med 
avseende på styrning och samordning av stadens samlade 
integrationsarbete. Med ändamålsenligt avses bland annat 
att arbetet bedrivs i enlighet med Borås Stads Program för 
ett integrerat samhälle. 

Nedan redogörs för bedömningar utifrån de revisions-
frågor som ställts i granskningen. 

Bedömningar utifrån revisionsfrågor
Finns en organisation kring integrationsarbetet med en tydlig 
roll- och ansvarsfördelning inom Borås Stad? 

Organisationen kring integrationsarbetet är delvis tydlig-
gjord i styrande dokument. I praktiken råder oklarheter 
kring roll- och ansvarsfördelningen i vissa hänseenden, 
bl.a. Arbetslivsnämndens roll som samordnare. Program 
för ett integrerat samhälle förefaller inte ha någon styrande 
inverkan. 

Finns en analys av utmaningar och möjligheter avseende in-
tegration och etablering? 

En samlad analys gällande utmaningar och möjligheter 
för integration i Borås Stad, som väger in t. ex. 
resultat och effekter av nämndernas insatser samt 
utveckling vad gäller sådant som övergångar till arbete 
och studier, saknas. Den uppföljning som 
Arbetslivsnämnden årligen ska göra rörande stadens 
integrationsarbete kan till viss del ses som en form av 
analys. Denna bygger dock till stor del på 
egenrapportering från nämnder och bolag, som sedan 
vägs samman. Den analys som blir möjlig utifrån en 
sådan uppföljning riskerar att få ett i huvudsak internt, 
organisatoriskt, perspektiv. 

Finns en strategi med konkreta och samordnade insatser för 
Stadens arbete inom området? Baseras strategin på ovanstå-
ende omnämnda analys?

De insatser som nämnder och bolag genomför och som 
kan förväntas ha en inverkan på integrationen i Borås 
Stad kommer inte i första hand av en särskild strategi, 
eller genomförs utifrån en styrning från Program för ett 
integrerat samhälle, utan som ett led i respektive organs or-
dinarie styrning utifrån lagstiftning samt mål och budget. 
Utifrån de relativt goda resultat som Borås Stad uppvisar 
jämfört andra kommuner vad gäller övergångar till egen 
försörjning (arbete eller studier) ser vi emellertid inte att 
avsaknaden av en tydlig strategi som sådan skulle vara en 
brist. Vi menar dock att det är problematiskt att det av 
fullmäktige antagna programmet har en så svag styran-
de effekt, vilket bör mana till eftertanke i samband med 
eventuell revidering eller aktualisering. 

Har berörda nämnder upprättat relevanta mål och hand-
lingsplaner med bäring på området? 

Det finns inga mål i Program för ett integrerat samhälle 
eller någon handlingsplan kopplad till programmet. Vi 
bedömer dock att nämnderna utifrån sina respektive an-
svarsområden i verksamhetsplaneringen definierar målbil-
der som har bäring på integrationsområdet, utan att dessa 
explicit härrör från programmet. 

Finns en samverkan med relevanta samverkansparter, såväl 
internt som externt? 

Det finns flera forum för samverkan som lyfter frågor som 
rör integration. Fram tills nyligen har det funnits ett inte-
grationsnätverk enbart dedikerat denna fråga. Nätverket 
är för tillfället vilande men vi ser positivt på att syfte och 
resultat av samverkansforum utvärderas. Inte minst med 
tanke på att det finns en stark kultur av samverkan i staden 
och att det framkommer att det finns flera andra redan 
existerande samverkansforum, samt forum som är under 
utveckling, som berör integrationsområden. 

Hur sker uppföljning, utvärdering och analys av resultat i 
förhållande till de områden - arbete, boende, utbildning, 
delaktighet, trygghet, folkhälsa och kultur - som anges i pro-
grammet för ett integrerat samhälle? 

Enligt Program för ett integrerat samhälle ansvarar Arbets-
livsnämnden för att årligen följa upp bolagens och nämn-
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dernas insatser och resultat inom integrationsom rådet. 
Uppföljningen av 2019 års arbete är inte färdigställd och 
det är oklart huruvida uppföljningen kommer att färdig-
ställas. Vi noterar även att uppföljningsprocessen behöver 
utvecklas samt spridningen av uppföljningen. 

Har Kommunstyrelsen säkerställt en tillräcklig styrning och 
uppsikt över det arbete som bedrivs i Borås Stads verksamheter 
inom området? 

Kommunstyrelsen kan inte förväntas att särskilt följa upp 
olika tvärsektoriella frågor, såsom särskilda integrations-
insatser, utanför ordinarie uppföljningsprocess. I Program 
för ett integrerat samhälle anges ett tydligt ansvar för 
Arbetslivsnämnden att följa upp programmet. Utifrån 
Kommunstyrelsens styrnings- och uppsiktsansvar kan 
vi dock konstatera att styrelsen inte agerat när nämnden 
inte följt upp programmet varpå Kommunstyrelsen inte 
helt kan anses ha tillräcklig styrning och uppsikt över 
integrationsarbetet. 

Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att det finns otydligheter rörande sam-
ordning och uppföljning inom området, och att Program 
för ett integrerat samhälle i sig har en begränsad styrande 
funktion i nuläget. Analys och utvärdering av stadens 
insatser inom området kan vidare sannolikt utvecklas. 
Samtidigt har vi i granskningen inte funnit några tecken 
på att nämnder och bolag inte skulle bedriva sin verksam-
het på ett sätt som gynnar integrationen i staden. Tvärtom 
så visar en jämförelse med andra kommuner att resultat 
i form av övergångar till arbete och studier är förhållan-
devis goda i Borås Stad. Arbetsförmedlingen beskriver 
också att man finner Borås Stad vara en god och proaktiv 
samverkanspart. 

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning 
att Borås Stad delvis bedriver integrationsarbetet på ett 
ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och sam-
ordning av stadens samlade integrationsarbete.

Utifrån granskningen lämnas följande rekommendationer: 

Kommunstyrelsen bör vid en revidering eller uppdatering 
av Program för ett integrerat samhälle se över den problema-
tik som finns vad gäller att det av fullmäktige antagna pro-
grammet har en så svag styrande effekt. Kommunstyrelsen 
bör i detta avseende: 

• tydliggöra vad Arbetslivsnämndens roll som sam-
ordnande nämnd för integrationsarbetet innebär

• utveckla uppföljningsprocessen av Program för ett
integrerat samhälle

• utveckla spridningen av uppföljningen av Program
för ett integrerat samhälle

• utveckla den stadsövergripande analysen av inte-
grationsarbetet i syfte att tydliggöra resultat och
effekter av integrationsarbetet

När det gäller den årliga uppföljningen av Program för ett 
integrerat samhälle rekommenderar vi Arbetslivsnämnden 
att fullgöra sitt uppdrag att årligen följa upp bolagens 
och nämndernas insatser och resultat inom integra-
tionsområdet. Kommunstyrelsen bör säkerställa att 
Arbetslivsnämnden fullföljer detta.
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Fullmakt att företräda Individ- och 

familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2021 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att bevilja de tjänstepersoner, 
som framgår av underlaget, Fullmakt att representera Individ- och 
familjeomsorgsnämnden i domstolar med mera 2021, enligt angivet sätt.    

Individ- och familjeomsorgsnämnden ger fullmakt till:  

- Förvaltningschef Hans Abrahamson 

- Verksamhetschef Agneta Kettil 

- Verksamhetschef Marianne Gunnarsson 

- T f verksamhetschef Maija Gustafsson t. o. m 2021-04-30 

- Enhetschef Eva Eriksson 

- Enhetschef Marianne Gunnarsson 

- Enhetschef Sara Jönsson 

- Enhetschef Maria Trygg 

- Enhetschef Johan Andersson Neumann  

- Enhetschef Rebecca Albert 

- Socialt ansvarig samordnare (SAS)  

- Den någon av dem vid ett eller flera tillfällen förordnar i sitt ställe 

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe ges fullmakt, att vid 
alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter väcka, utföra, fullfölja 
och bevaka Individ- och familjeomsorgsnämndens talan samt ta emot 
delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag.  

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe får också, där de 
med stöd av denna fullmakt för talan i mål och ärende, uppbära, mottaga och 
kvittera betalningar och säkerheter.  

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe har, utöver i 
domstol, även rätten att iaktta och bevaka kommunens rätt när den är ifrågasatt.  

Ovan nämnda tjänstepersoner eller den de sätter i sitt ställe att för Individ- och 
familjeomsorgsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden, motta 
delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av olika slag.  

Denna fullmakt gäller från och med 20 april 2021 till och med 2021 års utgång.        
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Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fattar varje år eller vid behov ett beslut 

om vilka tjänstepersoner som ges fullmakt att företräda nämnden i domstolar 

med mera. De tjänstepersoner som framgår av beslutsförslaget förslås få 

fullmakt att representera Individ- och familjeomsorgsnämnden på det sätt som 

anges.                

Samverkan 

Ärendet har 2021-04-15 informerats de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Berörda tjänstepersoner.  

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 
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Yttrande över Remiss Program mot hedersrelaterat 

våld och förtryck 2021-2024 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka programmet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 och översända yttrandet till 

Arbetslivsförvaltningen.         

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har arbetat fram ett program mot hedersrelaterat våld och 

förtryck, ett styrdokument i syfte att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck 

i Borås Stad genom att utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta 

får det stöd och skydd som de behöver. 

Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas och samverkan ska 

säkerställas.  

I programmet anges under verksamheternas uppdrag att verksamheter som 

kommer i kontakt med hedersutsatta har kompetensen och kunskapen att 

identifiera dessa uttryck och se till så att individen får stöd i sin situation. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden vill poängtera för att individen ska få stöd 

i sin situation så kräver det ofta en samverkan mellan flera aktörer. 

När det gäller området öka kunskapen så anges att alla som arbetar i angivna 

förvaltningar på, operativ och strategisk nivå med människor ska gå en 

grundutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck som samordnas av 

Arbetslivsförvaltningen. Inom dessa angivna förvaltningar finns redan idag hos 

vissa medarbetare en hög kompetens kring hedersrelaterat våld och förtyck 

varför det istället bör anges att alla som saknar grundläggande kompetens ska gå 

den grundutbildning som samordnas av Arbetslivsförvaltningen. 

Slutligen vill Individ- och familjeomsorgsnämnden påtala att programmet mot 

hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024 bör följa den grafiska profil som 

finns för styrdokument i staden.                 

Beslutsunderlag 

Remiss Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-2024                               

Samverkan 

Ärendet har 2021-04-15 informerats de fackliga organisationerna.  
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Beslutet expedieras till 

Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se  

 

 

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 
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§ 6 Dnr ALN 2021-00004 1.1.3.1 

Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-
2024 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 
2021-2022 i sin helhet och sänder ut programmet på remiss till samtliga 
nämnder och kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande. 

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten 2020 har Borås Stads Program mot hedersrelaterat våld och 
förtryck utarbetats (se bilaga). 

Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld 
och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra 
stadens arbete så att utsatta får det stöd och skydd som de behöver för att leva 
ett liv fritt från våld och förtryck och som är förenligt med svensk lagstiftning 
och de mänskliga rättigheterna. För att målet ska uppnås ska:   

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla 
yrkesverksamma i Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk 
nivå med människor.  

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att 
kvalitetssäkra arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.  

Ytterst kommer Arbetslivsförvaltningen att ansvara för programmet och dess 
uppföljning.  

Arbetslivsnämnden föreslås godkänna programmet som helhet samt besluta att 
programmet sänds på remiss till samtliga nämnder och kommunfullmäktiges 
beredningsgrupp för medborgarinflytande .              

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Program mot hedersrelaterat våld och förtryck.                 
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Remiss: Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 

2021-2024 

 

Remissinstanser 

1. Fritids- & folkhälsonämnden 

2. Förskolenämnden 

3. Grundskolenämnden 

4. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Kulturnämnden 

7. Lokalförsörjningsnämnden 

8. Miljö- & konsumentnämnden 

9. Samhällsbyggnadsnämnden 

10. Servicenämnden 

11. Sociala omsorgsnämnden 

12. Tekniska nämnden 

13. Vård- & äldrenämnden 

14. Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2021-04-30. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer ALN 2021-00004 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 Arbetslivsnämnden. 

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. 
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Fastställt av:  

Datum: xxxx-xx-xx (blir datumet i Kf) 

För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden 

För eventuell uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden 

Dnr: 2021-00004 

Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden Förskolenämnden, Grundskolenämnden,  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, och  

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Dokumentet gäller till och med: 2024 

  



Inledning 
I Borås Stad används regeringens definition av hedersrelaterat våld och förtryck formulerad i 

propositionen 2019/20:131 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet som innefattar begränsningen 

av främst flickor och kvinnor men även pojkar och mäns liv samt påtryckningar och våld som 

syftar till att upprätthålla familjens kontroll över individen. Det är kopplat till en uppsättning 

normer om våldsanvändning (våldsnormer) och uppfattning om oskuld (oskuldsnormer) som 

bygger på patriarkala och/eller heteronormativa föreställningar.  

 

Utmärkande för det hedersrelaterade våldet och förtrycket är att det utförs kollektivt. Det sker ofta 

inom en familj och/eller släkt. Individens egna intressen och handlingar anses vara underordnat 

familjens eller släktens intressen och individens relationer och sexualitet är en angelägenhet för hela 

familjen. Om individens handlingar inte ligger i linje med normerna anses det kunna påverka 

familjens anseende. Således innefattar hedersnormerna uppfattningar om att bland annat familjens 

rykte och anseende är nära sammanhängt med de kvinnliga familjemedlemmarnas kyskhet och 

oskuld och ”deras faktiska och påstådda beteende i förhållande till dessa ideal.” Individer som 

försöker att bryta normerna kan råka ut allvarliga konsekvenser av familjen och/eller släkten.  

 

I hederskontexten är det ofta männen som bestämmer men även kvinnor kan utöva förtrycket. 

Även pojkar och unga män kan vara utsatta för hot och olika former av kontroll samt 

äktenskapstvång. Pojkar förväntas i stor utsträckning bevaka och kontrollera sina kvinnliga 

släktingar.  Således kan ett offer även ha rollen som förövare beroende på kontexten. 

Begränsningarna kan innefatta vilken klädsel man får ha på sig, vem man får umgås med och/eller 

ens rörelsefrihet till att man inte får välja utbildning, arbete, vem man får gifta sig med eller om 

äktenskapsskillnad. Konsekvenserna av detta är många. Bland annat kan det leda till psykiska och 

somatiska besvär som stress, huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och nedstämdhet. 

Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor kan också räknas som 

företeelser utmärkande för hedersrelaterat våld och förtryck. HBTQ-personer och personer med 

intellektuella funktionsnedsättningar är grupper som anses vara särskilt utsatta inom 

hederskontexten. 

Syfte och mål 
Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i 

Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra stadens arbete så att utsatta får 

det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv fritt från våld och förtryck och som är 

förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna. För att målet ska uppnås ska:   

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla yrkesverksamma i 

Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk nivå med människor.  

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att kvalitetssäkra 

arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.  



Verksamheternas uppdrag 
För att förhindra att individer utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är det centralt att ha 

kännedom om det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryckssätt och underliggande 

mekanismer. Det förutsätter att verksamheter som kommer i kontakt med hedersutsatta har 

kompetensen och kunskap i att identifiera dessa uttryck och att se till så att individen får stöd i 

sin situation.  

Kommunstyrelsen, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden 

och Arbetslivsnämnden ska med stöd av Arbetslivsförvaltningen samverka med nämnder och 

förvaltningar och gemensamt bidra till att:  

- Öka kunskapen 

Alla som arbetar i ovannämnda förvaltningar på operativ och strategisk nivå med 

människor ska gå en grundutbildning i hedersrelaterat våld och förtryck som samordnas 

av Arbetslivsförvaltningen.  

 

- Arbeta rättighetsbaserat  

En central del i att stärka Borås Stads arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck är att 

aktivt arbeta utifrån ett rättighetsperspektiv. Detta innebär att allt arbete mot 

hedersrelaterat våld och förtryck ska utgå från de grundläggande rättigheterna och de 

mänskliga rättigheterna. 

 

- Öka tillgängligheten  

Borås Stads kommunikationsarbete inom området för hedersrelaterat våld och förtryck 

ska rikta sig till utsatta och yrkesverksamma. 

 

Uppföljning 

Arbetlivsnämnden följer upp programmet vartannat år.  
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Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 2021-

2024 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner Program mot hedersrelaterat våld och förtryck 

2021-2022 i sin helhet och sänder ut programmet på remiss till samtliga 

nämnder och kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande.        

Ärendet i sin helhet 

Under hösten 2020 har Borås Stads Program mot hedersrelaterat våld och 

förtryck utarbetats (se bilaga). 

 

Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld 

och förtryck i Borås Stad. Detta ska göras genom att utveckla och kvalitetssäkra 

stadens arbete så att utsatta får det stöd och skydd som de behöver för att leva 

ett liv fritt från våld och förtryck och som är förenligt med svensk lagstiftning 

och de mänskliga rättigheterna. För att målet ska uppnås ska:   

1. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck stärkas bland alla 

yrkesverksamma i Borås Stad som arbetar på operativ och strategisk 

nivå med människor.  

2. Samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna ska säkerställas i syfte att 

kvalitetssäkra arbetet med hedersutsatta i Borås Stad.  

 

Ytterst kommer Arbetslivsförvaltningen att ansvara för programmet och dess 

uppföljning.  

Arbetslivsnämnden föreslås godkänna programmet som helhet samt besluta att 

programmet sänds på remiss till samtliga nämnder och kommunfullmäktiges 

beredningsgrupp för medborgarinflytande.              

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Program mot hedersrelaterat våld och förtryck.                               

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 
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Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder. 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 2021-04-20 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 
1.  Miljörapport Tertial 3 2020 

 

2. Nollvision för hemlösheten i Borås 

 

3.  Feriejobb 2021 

 

4. Godkännande av Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken 

 

5.  Socialt hållbart Borås 

 

6. Samverkansöverenskommelse 2021-2023 mellan Borås Stad och 

Polismyndigheten 

 

7. Redovisning av Borås Stad inkomna synpunkter 2020 

 

8. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 2021-03-18 FSG protokoll 

 

               

 

Ernad Suntic 

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Therése Klarström 
Handläggare 
033 358260 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-04-20 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2021-00037 1.2.3.25 
 

  

 

Delegationsbeslut 20210420 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

 

1. Socialutskott 20210318 Protokoll 

 

2. Extra socialutskott 20210323 Protokoll 

 

3. Socialutskott 20210401 Protokoll 

 

4. Extra socialutskott 20210413 Protokoll 

 

               

Ernad Suntic  

Ordförande 

Hans Abrahamson 

Förvaltningschef 


