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§ 34   

Beredning av ärenden i gruppmöte 

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna har ägt rum den  
26 mars 2018, klockan 16.30–17.30.  
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§ 35   

Val av protokolljusterare 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anna Christensen med  
Ernad Suntic som ersättare.  

Justeringens datum och plats:  
Tisdagen den 27 mars 2018, Sociala omsorgsförvaltningen.  

 

Ändring i föredragningslistan 

Ärende nr 4 Upphandling 2018 av driftsentreprenad bostäder med särskild service 
enligt LSS, delas i två beslut.  
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§ 36  

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO  

Sekretessbelagt ärende. 
Beslut enligt separat protokoll. 
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§ 37   

Allmänhetens frågestund 

Ingen närvarar från allmänheten vid allmänhetens frågestund.  
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§ 38 Dnr SON 2017-00061 059 

Upphandling 2018 av driftsentreprenad bostäder med 
särskild service enligt LSS, Gruppbostäder  

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att för Gruppbostäder anta Attendo LSS AB 
som Utförare avseende driften av bostäder med särskild service enligt LSS. 

Gunbritt Johansson (V) och Pari Mahinpour (V) deltar inte i beslutet.    

Paragrafen justeras omedelbart. (Separat protokoll biläggs)     

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämndens nuvarande avtal gällande driftentreprenad bostäder 
med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) löper ut 2018-01-31. Avtalet har av nämnden förlängts till den 2018-12-03.  

Sociala omsorgsnämnden har den 22 maj 2017, § 70 beslutat att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att inleda arbetet med att genomföra en ny 
upphandling utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU) och utifrån 
upphandlingsmodellen pris och kvalitet.  

Upphandlingen avser drift av bostäder med särskild service enligt LSS på 14 av 
kommunens bostäder. Beslut i upphandlingen fattas av Sociala omsorgsnämnden 
och upphandlingen är en förenklad upphandling. Detta innebär bland annat att 
anbud kommer att antas utan föregående förhandling. 

Förfrågningsunderlaget har varit ute på annonsering därefter har granskning, 
kvalificering och utvärdering av inkomna anbud skett. Nämnden står nu inför 
beslut om tilldelning. 

Jäv 

Sam Siavashee (MP) och Thomas Strand (L) anmäler jäv och deltar samt närvarar 
inte i handläggning och beslut av ärendet. För Sam Siavashee (MP) tjänstgör Pari 
Mahinpour (V).  
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§ 39 Dnr SON 2017-00061 059 

Upphandling 2018 av driftsentreprenad bostäder med 
särskild service enligt LSS, Servicebostäder  

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att för Servicebostäder anta Attendo LSS AB 
som Utförare avseende driften av bostäder med särskild service enligt LSS. 

Gunbritt Johansson (V) och Pari Mahinpour (V) deltar inte i beslutet.  

Paragrafen justeras omedelbart. (Separat protokoll biläggs)  

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämndens nuvarande avtal gällande driftentreprenad bostäder 
med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) löper ut 2018-01-31. Avtalet har av nämnden förlängts till den 2018-12-03.  

Sociala omsorgsnämnden har den 22 maj 2017, § 70 beslutat att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att inleda arbetet med att genomföra en ny 
upphandling utifrån Lagen om offentlig upphandling (LOU) och utifrån 
upphandlingsmodellen pris och kvalitet.  

Upphandlingen avser drift av bostäder med särskild service enligt LSS på 14 av 
kommunens bostäder. Beslut i upphandlingen fattas av Sociala omsorgsnämnden 
och upphandlingen är en förenklad upphandling. Detta innebär bland annat att 
anbud kommer att antas utan föregående förhandling. 

Förfrågningsunderlaget har varit ute på annonsering därefter har granskning, 
kvalificering och utvärdering av inkomna anbud skett. Nämnden står nu inför 
beslut om tilldelning.          

Jäv 

Sam Siavashee (MP) och Thomas Strand (L) anmäler jäv och deltar samt närvarar 
inte i handläggning och beslut av ärendet. För Sam Siavashee (MP) tjänstgör Pari 
Mahinpour (V).          
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§ 40   

Förvaltningschefen informerar 

Förvaltningschef Monica Svensson har vid dagens sammanträde ingen 
information att ge Sociala omsorgsnämnden.    
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§ 41 Dnr SON 2018-00028 1.1.3.1 

Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för Sociala 
omsorgsnämnden 2017 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att lägga Patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelsen till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

MAS – Medicinskt ansvarig sjuksköterska Ann-Marie Lidberg och MAR – 
Medicinskt ansvarig rehabilitering Jessica Engkvist ger Sociala omsorgsnämnden 
en information om Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för Sociala 
omsorgsnämnden 2017. 

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ska varje vårdgivare årligen upprätta  
en patientsäkerhetsberättelse. Patientberättelsen ska beskriva:  
 
- Hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår  

- Vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten  

- Vilka resultat som har uppnåtts  

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9, 7kap.1§) 
bör den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS med 
dokumentationen som utgångspunkt varje år upprätta en sammanhållen 
kvalitetsberättelse av vilken det bör framgå: 

Hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra 
verksamhetens kvalitet har bedrivits under föregående kalenderår,  

Vilka åtgärder som har vidtagits för att säkra verksamhetens kvalitet, och  

Vilka resultat som har uppnåtts 

Sociala omsorgsnämnden har beslutat att i ett och samma dokument 
(Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelsen) redovisa både arbetet med 
patientsäkerhet och kvalitet under det gångna året.  

Beslutsunderlag 

1. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 2017 

2. Avvikelser fall och läkemedel Sociala omsorgsförvaltningen från Viva 2017 
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§ 42 Dnr SON 2018-00035 1.2.4.1 

Månadsuppföljning och prognos t.o.m. februari 2018  

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att fastställa upprättad månadsuppföljning  
med helårsprognos efter februari månad och skicka den till Kommunstyrelsen 
och Stadsrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har en budget på 620 700 tkr. Prognosen för helåret är 
ett negativt resultat på – 6 000 tkr. Handlingsplaner för en ekonomi i balans finns 
framtagna men dessa förväntas inte kunna ge nollresultat för året. Orsaken till den 
negativa prognosen är Försäkringskassans förändrade tolkning av LSS-lagen och 
den övervältring av kostnader till kommunen som den nya tolkningen leder till.  

Beslutsunderlag 

1. Månadsuppföljning februari 2018 
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§ 43 Dnr SON 2017-00160 739 

Initiativärende från allianspartierna om att kartlägga 
omfattning och konsekvenser av indragna eller nekade 
ansökningar av personlig assistans enligt LSS i Borås 
Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar på förslag av ordförande Yvonne Persson (S) 
att lämna upprättad skrivelse som svar på rubricerat initiativärende. Ärendet är 
härmed avslutat.  

Sammanfattning av ärendet 

1:e vice ordförande Wiwi Roswall (M) inkom till Sociala omsorgsnämndens 
sammanträde 2017-12-11 med ett initiativärende från allianspartierna gällande 
omfattning och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar av personlig 
assistans enligt LSS i Borås Stad. Allianspartierna yrkade i initiativärendet på att 
uppdra nämnden att kartlägga hur många personer i Borås Stad som fått sin 
personliga assistans enligt LSS indragen, eller nekad vid sin första ansökan till 
Försäkringskassan, samt redovisa vilka insatser kommunen nu erbjuder som 
konsekvens av den nekade/förändrade assistansen samt vad det medfört för 
konsekvenser för den enskilde. Allianspartierna yrkade även på att ge Sociala 
omsorgsförvaltningen i uppdrag att redovisa en kostnadsberäkning för de 
personer med indragen eller nekad assistans som Borås Stad har tagit över 
ansvaret för, samt utreda stadens ekonomiska beredskap för förväntade 
kostnadsökningar för personlig assistans.  

Sociala omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet att remittera ärendet till 
Sociala omsorgsförvaltningen för beredning.  

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende från allianspartierna 2017-12-11 
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§ 44 Dnr SON 2018-00022 3.4.4.0 

Remiss: Uppföljning Program för ett integrerat samhälle 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad uppföljning av ”program för ett 
integrerat samhälle” och översänder den till Arbetslivsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Arbetet 
med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle. Målgruppen 
för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i 
Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands, vilket motsvarar ca 25 procent av 
kommunens invånare.  

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 
utifrån sina respektive ansvarsområden. Med anledning av detta har 
Arbetslivsnämnden skickat ett antal frågor om integrationsinsatser under 2017. 
De frågor som Sociala omsorgsnämnden ska besvara är frågor inom 
programområdet arbete.  
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§ 45 Dnr SON 2018-00023 1.1.3.1 

Remiss: Program för ett Integrerat samhälle 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det  
till Arbetslivsnämnden.  

Yttrandet förtydligas med att målgruppen personer med funktionsnedsättning 
avser personer som är födda utomlands eller födda i Sverige vars båda föräldrar är 
födda utomlands.     

Reservationer 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) reserverar sig till förmån för eget alternativt 
förslag (bifogas protokollet). 

Sammanfattning av ärendet 

Program för ett integrerat samhälle redovisar den politiska viljeinriktningen  
för hur Borås Stad ska verka för ett demokratiskt samhälle. Insatser som görs  
på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden och ska 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Arbetslivsnämnden har Kommun-
fullmäktiges uppdrag att ge förslag på reviderat program för perioden 2019-2022. 
Förslaget som arbetets fram på Arbetslivsförvaltningen har skickats på remiss till 
samtliga nämnder och bolagsstyrelser.  

Beslutsunderlag 

1. Förslag Program för ett Integrerat samhälle 

Förslag 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) avstyrker framlagt förslag, som remiss från 
Arbetslivsnämnden, avseende Program för ett integrerat samhälle och föreslår i 
stället nämnden godkänna Sverigedemokraternas förslag (bifogas protokollet). 

Anne-Marie Ekström (L) föreslår ett tillägg om förtydligande i yttrandet om att 
målgruppen personer med funktionsnedsättning avser personer som är födda 
utomlands eller födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands.   

Gunbritt Johansson (V) yrkar bifall till liggande förslag.  

Gunbritt Johansson (V) yrkar bifall till  Anne-Marie Ekströms (L) tilläggsförslag.   
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Beslutsgång 

Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns tre förslag, 
liggande förslag och Ann-Charlotte Blomqvists (SD) förslag, samt Anne-Marie 
Ekströms (L) tilläggsförslag.  

Beslutsgång 1 
Ordföranden ställer förslag på bifall dels till liggande förslag och dels till  
Ann-Charlotte Blomqvists (SD) förslag och finner det förstnämnda förslaget med 
övervägande ja besvarat.     

Omröstning begärs och verkställs. Sociala omsorgsnämnden godkänner följande 
propositionsordning. Ja-röst för bifall till liggande förslag och nej-röst för bifall 
till Ann-Charlotte Blomqvists (SD) förslag.  

Omröstningsresultat  
Vid omröstningen röstas ja av Jolly Bou Rahal (M), Anne-Marie Ekström (L), 
Anna Christensen (M), Sam Siavashee (MP), Wiwi Roswall (M), Ernad Suntic (S), 
Gunbritt Johansson (V), Yvonne Persson (S), samt nej röst av Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD).  

Omröstningen resulterade i 8 ja-röster och 1 nej-röst. Ordföranden finner att 
Sociala omsorgsnämnden bifaller liggande förslag.  

Beslutsgång 2 

Ordförande frågar om Sociala omsorgsnämnden bifaller eller avslår Anne-Marie 
Ekströms (L) tilläggsförslag, och finner att nämnden bifaller förslaget.  
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§ 46 Dnr SON 2018-00027 1.1.3.1 

Remiss: Detaljplan för Druvefors, Björnflokan 5 m.fl, 
Druveforsvägen, Borås Stad 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat remissvar 
till Samhällsbyggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om granskning för 
detaljplan för Druvefors Björnflokan 5 m.fl. – Druveforsvägen. 

Detaljplanens syfte är att genom förtätning med bostäder, kontor och handel 
utveckla Druveforsvägen som ett urbant stråk och binda ihop Druvefors med 
stadskärnan. Syftet är även att skapa en ny förskola och en ny park.  

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Druvefors Björnflokan 5 m.fl. Druveforsvägen    
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§ 47 Dnr SON 2018-00036 1.1.3.1 

Habiliteringsersättning  

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att höja habiliteringsersättningen för deltagare 
inom daglig verksamhet och daglig sysselsättning till 70 kr för heldag. 
Habiliteringsersättningen är för närvarande 50 kr för heldag och den nya 
ersättningen innebär en höjning med 20 kr per heldag. Höjningen genomförs 
retroaktivt from 2018-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Sociala omsorgsnämnden kommer att rekvirera statsbidrag från Socialstyrelsen för 
att finansiera höjningen. Rekvisitionen ska ha inkommit senast 1 juni 2018 till 
Socialstyrelsen. Borås Stad kan maximalt söka 3 745 000 kr i statsbidrag för 
höjning av habiliteringsersättningen. Socialstyrelsen betalar ut medlen under 2018 
och de kan användas tom 31 december 2018.  
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§ 48 Dnr SON 2018-00012 1.1.3.1 

Redovisning av delegationsbeslut 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger 
delegationsbesluten till handlingarna.  

Delegationsbeslut  

Beslut om rätt att attestera beslutsattest: 
Förteckning med beslut om rätt att attestera bokföringsorder inom  
Sociala omsorgsförvaltningen fr.o.m. 2018-03-01. 
 
Beslut om avslut beslutsattest: 
Carola Sandberg Ansvarskod 307662, 307665        

  Slutdatum 2018-02-28 
 
Protokoll: 
2018-02-14 Lokal samverkansgrupp        Dnr 2018-00025 
2018-02-19 Förvaltningens samverkansgrupp        Dnr 2018-00011 
2018-02-26 Socialutskott 
 
Lex Sarah: 
2018-02-16 Utredning lex Sarah SoL, inget missförhållande      Dnr 2017-00084 
2018-02-27 Utredning lex Sarah LSS, risk för missförhållande  Dnr 2018-00007 
2018-03-12  Utredning lex Sarah LSS, påtaglig risk för allvarligt Dnr 2017-00116 
  missförhållande  
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§ 49 Dnr SON 2018-00013 1.1.3.1 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna  
till handlingarna.  

Redovisning av inkomna och angivna skrivelser  

Inkomna: 
2018-02-20 Nämndbudget 2018    Dnr 2017/KS0077 
2018-02-20 Kvalitetsuppföljning Torstenssonsgatan 4        Dnr 2016-00061 
 December 2017- januari 2018  
2018-02-23 Protokollsutdrag Miljö- och konsumentnämnden      Dnr 2017-00089 
  2018-02-20, § 46, Miljörapport för Borås Stad 2017 
2018-03-01 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-05,        Dnr 2016-00087 
  § 64, Anslagsframställan för nybyggnad av LSS- 
  boende Skogsfrugatan, del av Torpa Sjöbo 2:5 
2018-03-01 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-05,        Dnr 2016-00088 
  § 63, Anslagsframställan för nybyggnad av LSS- 
  boende Gyllingstorpsgatan, del av Torpa-Sjöbo 2:1 
2018-03-01 Verksamhetsberättelse Primacura Media 2017         Dnr 2018-00029 
2018-03-02 Beslut 2018-02-20 Lokalförsörjningsnämnden  
  Redovisning av hyresförhandlingar 2018 
2018-03-02 Beslut 2018-02-20 Lokalförsörjningsnämnden         Dnr 2017-00050 
  Införande av hyrestak för lägenheter inom  
  psykiatriboenden 
2018-03-07 Uppföljning Söderängsgatan 14        Dnr 2016-00061 
2018-03-07  Uppföljning Södervärnsgatan 6A         Dnr 2016-00061 
2018-03-07  Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-22, 
  § 23, Miljörapport Borås Stad tertial 2- 2017 
2018-03-07  Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-22, 
  § 24, Borås Stads miljöpolicy 
2018-03-09  Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-22,   Dnr 2014-00185 
  § 19, Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden 
  och fyllnadsval 
2018-03-09  Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-02-22, 
  § 25, Borås Stads miljömål 
2018-03-09  Information ägarbyte Frösunda Omsorg        Dnr 2018-00037 
2018-03-12  Dialogmöte med Inspektionen för vård         Dnr 2018-00038 
  och omsorg, IVO  
2018-03-12  Handlingsplan avseende Torstensonsgatan 4        Dnr 2016-00061 
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2018-03-14  Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-19, 
  § 82, Överenskommelse mellan staten och Sveriges  
 Kommuner och Landsting vision E-hälsa 2025 
2018-03-14  Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-19,  
  § 100, Taxa för mat inom omsorgen om äldre och  
  personer med funktionsnedsättning 2018 
2018-03-14  Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-19,  
  § 85, Samarbetsavtal för nutrition och förbruknings- 
  artiklar för blås- och tarmdysfunktion 
2018-02-21 Dom 2018-02-19 Förvaltningsrätten i Jönköping           Mål nr 107-18 
2018-02-27 Mailkonversation med anhörig          Dnr 2018-00002 
2018-03-01  Beslut 2018-02-28 Kammarrätten i Jönköping            Mål nr 380-18 
2018-03-05  Mailkonversation med anhörig          Dnr 2018-00002 
2018-03-07  Dom 2018-03-02 Förvaltningsrätten i Jönköping         Mål nr 2866-17 
2018-03-08 Anmälan – lex Sarah         Dnr 2018-00033 
2018-03-14 Mailkonversation med anhörig          Dnr 2018-00002 
 

   

 

 

 











Avstyrkande 

Program för ett integrerat samhälle 

Borås Stad 
Sociala omsorgsnämnden 

2018-03-26 
Dnr SON 2018 00023 1.1,3, 1 

Dn ALN 00009 
Program för ett integrerat samhälle 

Sverigedemokraterna avstyrker framlagt förslag, som remiss från Arbetslivsnämnden, 
avseende Program för ett integrerat samhälle och föreslår i stället nämnden godkänna 
Sverigedemokraternas förslag, se bilaga! 

För Sverigedemokraterna 

Ann-Charlotte Blomq 1st, ledamot 
Sociala omsorgsnä nden 

Bilaga till Sociala omsorgsnämnden 2018-03-26, § 45



Program för ett integrerat samhälle  

Borås stad ska verka för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors 
lika värde och som tillåter alla Boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt 
eget liv, så länge svenska lagar och regler följs. 

Borås stad har i sitt integrationsarbete ett positiv förhållningssätt till assimilering. 
Med detta menas att förutom att respektera andra kulturer, se den svenska kulturen som den 
grundläggande normen. Staden skall aktivt motarbeta diskriminering och rasism i alla dess former. 
Målgruppen är nya medborgare födda utomlands samt barn till dessa 

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. 
Borås Stad är en stad med ett svenskt kulturarv men det finns även andra kulturer och språk. 
Vi välkomnar alla inflyttade med respekt för deras situation och med en god introduktion i det svenska 
samhället, och vill säkerställa en god mottagning och integration. 

Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. Detta skapas 
bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på arbetsplatser och i 
föreningslivet. Här vilar ett särskilt ansvar på individen, men även på staden att skapa förutsättningar 
för sådana möten. 

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, styrelser och kommunala bolag. 
Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör genomsyra allt arbete. Insatser som 
görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet med 
vissa uppföljningar. 

Arbete 
Arbete och ett meningsfullt föreningsliv är nycklar till en god integration. Borås Stad prioriterar 
åtgärder som leder till egen försörjning genom anställning eller eget företagande. 

Borås Stad ska vara ett föredöme i den egna organisationen med att se nya Boråsares flerspråkighet 
som en merit och skapa möjligheter för den nya Boråsaren att på lika villkor stå stark på 
arbetsmarknaden. Detta sker med en god introduktion i samhällets alla delar och med ett eget ansvar. 

Borås Stad verkar för att våra ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb och 
en god utbildning. Särskilt viktigt är detta för ungdomar som saknar bakgrund och kontaktnät i 
samhället så att denna grupp får en positiv upplevelse av arbetslivet. 

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. 
Bostadsmarknaden skall vara öppen för alla oavsett bakgrund.  
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Staden ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostadsområden med olika 
upplåtelseformer. Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt 
motverka segregationen och diskriminering och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. 

Mötesplatser är viktiga för att alla Boråsare oavsett etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska 
kunna mötas Borås Stad på naturligt sätt. Borås Stad ska stödja nätverk och föreningar som 
erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.Utbildning

Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla unga får lika möjligheter till en god uppväxt och utbildning. 
Elever skall erbjudas modersmålsundervisning i enlighet med lag. Elever med annat modersmål ska 
erbjudas frivillig undervisning i detta mot en avgift. och i övrigt få det stöd de  
behöver i utbildningen.  

Vuxna 

Borås Stad har ansvaret för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska, samhälls-, kultur-, och 
rättskunskap för invandrare. SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att 
stödja inträdet på arbetsmarknaden. Stadens syfte skall vara att ge de verktyg som krävs för en lyckad 
integration, samtidigt som tydliga motkrav till individen måste presenteras. SFI ska även erbjudas 
tillsammans med grundläggande vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och 
lärlingsutbildningar ska Borås Stad samverka i Sjuhärad.  

Borås stads anställda 

Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som rör integration som är viktiga för 
arbetet i den egna specifika verksamheten. Kunskap hos personalen i dessa frågor ökar möjligheten att 
ge fler invånare likvärdig service. 

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället i vid 
bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända och 
samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa att alla 
invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och ha inflytande i 
kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. Mötesplatser i olika 
bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, service, stöd och delaktighet för 
medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, delaktighet och jämställdhet en förutsättning för att 
inkludera alla ungdomar. 

Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att alla 
Boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer med olika 
bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen.  

Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är infödd eller nyanländ.  
Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och blir rättvist 
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorientering får man god kännedom om sina 
rättigheter, men också vilka skyldigheter man som medborgare har. Det ska vara enkelt och lätt för 
medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren 
ska även få möjligheter till möten som ger kontaktnät och kontakt med föreningslivet. 



Staden arbetar aktivt för att motverka våld och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och 
familjer, samt arbetar för att motverka alla former av våldsbejakande extremism. Staden och 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Vi stödjer även föreningar/
idéburna organisationer som gör insatser för en tryggare närmiljö, genomför trygghetsvandringar och 
arbetar för rena och snygga miljöer och mot nedskräpning. Staden genomför tillsammans med polis 
och andra myndigheter särskilda insatser i så kallade utsatta områden, där det långsiktiga målet är att 
bryta segregation och för att tryggheten inte ska skilja sig från andra bostadsområden. Invånare med 
annat modersmål ön svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste mån få hjälp på sitt modersmål 
under tre år på det allmännas bekostnad.  

Folkhälsa 
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. 
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade insatser för 
integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa och social hållbarhet. 
Borås stad ska beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa och de insatser som initialt behöver sättas 
in för att en god hälsa skall råda inom gruppen. Många flyktingar har trauman som behöver bearbetas. 
Borås Stad ska samverka med primärvård, specialistvård och andra aktörer för att stödja möjligheter 
till rehabilitering och god hälsa. 
Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid. 

Kultur 
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat samhälle. Vi 
ska verka för att alla medborgare ska få rätten till svensk kultur samt möjligheten att ta del av 
kulturarv från Sverige. 
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd för jämlika 
förutsättningar att utöva dessa. 

Arbetsmetoder 
Integrationsmålen ska genomsyra verksamheten i samtliga kommunala förvaltningar och bolag. Borås 
Stads nämnder och kommunala bolagsstyrelser ska årligen planera för insatser i eget integrationsarbete 
utifrån ”Program för ett integrerat samhälle”. De ideella och idéburna organisationerna är en viktig 
resurs i integrationsarbetet. Där det är möjligt ska Borås Stad samverka med dessa samt med andra 
kommuner, myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som underlättar arbetet 
med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan kan öka både kvalitet och effektivitet 
i integrationsarbetet. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är Arbetslivsnämndens 
”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum som används inom kommunen för 
att sprida information om integrationsarbete från egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida 
information om integrationsarbete till egna förvaltningen/bolaget. Representanter i 
integrationsnätverket har även till uppgift att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna 
förvaltningen/egna bolaget. I Arbetslivsnämndens samordningsuppdrag ingår att hålla dialogmöten 
och integrationsråd samt ta del av nationell och internationell kunskap. 

Uppföljning 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs på integrationsområdet, samt 
senast 2022 ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat program. 

Sverigedemokraterna Borås 2018-03-26
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