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Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart 
Borås - vi tar ansvar för barn och unga" 

Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa det strategiska inriktningsdokument och den politiska 

handlingsplanen för Socialt hållbart Borås- vi tar ansvar för barn och unga. 

Återkoppling av arbetet till Kommunstyrelsen mars och september 2020.    

Lägga informationen om verkställighetsplanen för Socialt hållbart Borås - vi tar 

ansvar för barn och unga till handlingarna. Kommunstyrelsen förutsätter att 

förslagen i verkställighetsplanen som längre fram kan kräva politiska beslut 

behandlas i berörda nämnder. 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen beslutade i september 2018 att ansöka om statsbidrag till 

Tillväxtverket för stadens långsiktiga arbete för att motverka segregation. Borås 

Stad beviljades 34,8 mnkr för en treårsperiod, anmälningsärende i 

Kommunstyrelsen 2018-11-26, Dnr. 2018-00723.  

Innan Tillväxtverkets beslut begärdes en komplettering av ansökan avseende 

organisering av arbetet och dess ägarskap. Kommunstyrelsen har med 

anledning av detta lämnat följande information till Tillväxtverket; 

 För att samordna Borås stads insatser kring dessa ansökningar och för att få en 

samlad strategi i arbetet med att minska och motverka segregation bildas en 

styrgrupp.  

Styrgruppen kommer att bestå av ett urval av Borås stads förvaltningschefer 

samt kommunchef. Kommunstyrelsen ansvarar för detta arbete och kommer 

även att vara politisk referensgrupp till styrgruppen, anmälningsärende i 

Kommunstyrelsen 2018-11-26, Dnr. 2018-00723. 

Förordningen som styr vad statsbidraget kan användas till ger Borås Stad 

möjlighet att i stor utsträckning avgöra vilka insatser som ska genomföras 

utifrån egna förutsättningar, analyser, utredningar och planer.  

Kommunchefen har tillsatt en förvaltningsövergripande styrgrupp. I 

styrgruppen ingår bl.a. förvaltningscheferna för Förskole-, Grundskole-, 

Gymnasie- och vuxenutbildning-, Individ- och familjeomsorgs-, Fritids- och 

folkhälso-, Arbetslivs-, Sociala omsorgs- och Kulturförvaltningen tillsammans 

med kvalitetschef, chefen för centrum för kunskap och säkerhet och 

kommunikationschef på Stadsledningskansliet. Kommunchefen har gett 
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förvaltningschefen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag 

att leda arbetet.  

Styrgruppen har med utgångspunkt i bl.a. i statsbidragets omfattning valt att 

fokusera på dels tidiga insatser för barn och unga dels på fördjupade analyser av 

livsvillkoren i Borås. Utifrån analyserna prövas successivt i vilken utsträckning 

ytterligare målgrupper och åtgärder kan omfattas.   

Styrgruppen har startat tre arbetsgrupper med medarbetare från berörda 

förvaltningar; 

¤Analysgrupp 

¤ Familjecentrerat arbete 

¤ Fullföljda studier 

Arbetsgrupperna har lämnat en redovisning av sitt arbete.  

Kommunchefen samt förvaltningschefen som har uppdraget att leda detta 

arbete har vid kommunalrådsberedning informerat om styrgruppens pågående 

arbete med fördjupade analyser av livsvillkoren i Borås. Detta arbete är grunden 

för innehållet i det strategiska inriktningsdokument med bifogad handlingsplan 

för Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga för 

perioden 2019 - 2021 som nu upprättats och Kommunstyrelsen föreslås 

godkänna. 

Handlingsplanen är i första hand inriktad på tidiga insatser för barn och unga 

och fördjupade analyser av livsvillkoren i Borås Stad. Planen kan efterhand 

utökas med fler målgrupper och åtgärder. Handlingsplanen består av två delar, 

en politisk del som förutsätter politisk behandling och en verkställighetsdel som 

inte kräver politisk behandling utan hanteras i förvaltningsorganisationen. 

 Kommunstyrelsen förutsätter att förslagen i verkställighetsplanen som längre 

fram kan kräva politiska beslut behandlas i berörda nämnder. 

Beslutsunderlag 
1. Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för 

barn och unga"   

2. Handlingsplan för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och unga"  

3. Rapport 3x Fullföljda studier, Analysgruppen, Familjecentrerat arbete 

Samverkan 
Information på CSG den 23 maj 2019. 

Beslutet expedieras till 
1. Samtliga nämnder och styrelser 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd   Svante Stomberg 

Kommunchef 
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Strategiskt inriktningsdokument  för ” Socialt hållbart Borås – vi tar ge-
mensamt ansvar för barn och unga”  

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen lämnade i september 2018 en ansökan om statsbidrag till Tillväxtverket för 
stadens långsiktiga arbete för att motverka segregation.  
Ansökan motsvarade insatser för 36 mnkr för en treårsperiod varav Tillväxtverket beviljade 
Borås stad 12 mnkr. Förordningen som styr vad statsbidraget kan användas till ger Borås Stad 
möjlighet att i stor utsträckning avgöra vilka insatser som ska genomföras utifrån egna förut-
sättningar, analyser, utredningar och planer.  
Kommunchefen har utifrån Kommunstyrelsens ansökan och beslut samt Tillväxtverkets till-
delning av statsbidrag upprättat ett strategiskt inriktningsdokument med bifogad handlings-
plan för Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga för perioden 2019 
- 2021. Handlingsplanen är i första hand inriktad på tidiga insatser för barn och unga och för-
djupade analyser av livsvillkoren i Borås Stad. Planen kan efterhand utökas med fler målgrup-
per och åtgärder. Handlingsplanen består av två delar, en politisk del som förutsätter politisk 
behandling och en verkställighetsdel som inte kräver politisk behandling utan hanteras i för-
valtningsorganisationen.  

Ärendet i sin helhet 

Utgångspunkter och inriktning 
I Borås Stads välfärdsbokslut framgår det att folkhälsan utvecklas positivt men att skillna-
derna i livsvillkor mellan olika grupper ökar. Det finns ett samband mellan utbildningsnivå 
och hälsa/tillit och det finns skillnader mellan olika geografiska områden, åldersgrupper och 
mellan könen. Skillnader som i hög grad sammanfaller med befolkningens sociala samman-
sättning. 
Handlingsplanen är inriktad på tidiga insatser för barn och unga och fördjupade analyser av 
livsvillkoren i Borås Stad. Planen kan efter hand utökas med fler målgrupper och åtgärder. 

I Handlingsplanen ”Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” är ut-
gångspunkten att arbetet sker tvärsektoriellt, över nämnd-, förvaltnings- och professionsgrän-
ser i syfte att med gemensamt arbete och gemensamma insatser minska skillnaderna i levnads-
villkor i staden.  

Den bygger på insikten att ingen enskild aktör kan lösa komplexa och komplicerade problem 
på egen hand och att det sällan finns några enkla lösningar.  
Handlingsplanen förutsätter en tvärsektoriell gemensam problem- och målbild som bas till-
sammans med gemensamma strukturer och organisation för ledning, styrning, uppföljning och 
utvärdering. I Handlingsplanen förutsätts vidare att aktiviteter och åtgärder som kan minska 
skillnader i livsvillkor har sin utgångspunkt i kunskap- och evidensbaserade metoder. Fokus 
är långsiktighet och att arbetet ska bidra till att stärka respektive huvudmans grunduppdrag.  

Godkänna den politiska delen i Handlingsplan för Socialt hållbart Borås – vi tar gemen-
samt ansvar för barn och unga och att notera kommunchefens information om hand-
lingsplanens verkställighetsdel.  
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Styrgrupp 
Kommunchefen har tillsatt en förvaltningsövergripande styrgrupp. I styrgruppen ingår bl.a. 
förvaltningscheferna för förskole-, grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildning-, individ- och 
familjeomsorgs-, fritid- och folkhälso-, arbetslivs- och kulturförvaltningen tillsammans med 
chefen för kvalitet- och utveckling, chefen för centrum för kunskap och säkerhet och kommu-
nikationschef på Stadsledningskansliet. Kommunchefen har gett förvaltningschefen för Gym-
nasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att leda arbetet.  
 
Avgränsning och omfattning 
Styrgruppen har med utgångspunkt i bl.a. i statsbidragets omfattning valt att fokusera på dels 
tidiga insatser för barn och unga dels på fördjupade analyser av livsvillkoren i Borås. Utifrån 
analyserna prövas successivt i vilken utsträckning ytterligare målgrupper och åtgärder kan 
omfattas.  

  
Barn och unga  
Borås 2025 är visionen om det framtida Borås. Den består av sju strategiska målområden, där 
ett av områdena är ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”. Målområdet inleds med föl-
jande formulering: ”Stadens vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att barn och unga 
ska få goda uppväxtvillkor”.  
Vidare står det ”Om fler tar ansvar för barn och ungas uppväxt och lärande skapas bra förut-
sättningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla 
vuxna”. I strategin för målområdet anges att: 

 Vi gör det möjligt för näringslivet att samverka med skolan kring barns och ungas lä-
rande och växande. 

 Vi uppmuntrar och stödjer medborgare och ideella organisationer som bidrar till barns 
och ungas utveckling och lärande. 

 Vi stärker samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande såväl inom Borås 
Stad som mellan kommunen och andra offentliga aktörer. 

 Vi utvecklar föräldrastöd för barns och ungas hela uppväxt. 
Det finns andra styrdokument i Borås Stad som har koppling till ”Socialt hållbart Borås – vi 
tar gemensamt ansvar för barn och unga” och som har fokus på barn och unga. Några exempel 
är; Bildningsstaden Borås, Program för att förebygga psykisk ohälsa i skolan, Program för öp-
pen ungdomsverksamhet i Borås Stad, Program för föräldraskapsstöd, Program för jämställd-
hetsintegrering, Skolbiblioteksprogram och Ungdomspolitiskt program.  
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Därutöver finns ett antal utredningar från Borås Stad som är av intresse bl.a., Lokal uppfölj-
ning av ungdomspolitiken (LUPP) och rapporterna Ung i Borås 2017 och Mänskliga rättig-
heter – kartläggning och förslag till fortsatt arbete i Borås Stad. 
 
Arbetsgrupper 
Styrgruppen har med utgångspunkt i den egna verksamheten, forskning och erfarenheter från 
andra kommuner, bl.a. Malmö och Göteborg startat tre arbetsgrupper: 
 

1. Analysgrupp 
Det finns skillnader i levnadsvillkoren i Borås Stad. Många barn och unga lever i ett socialt 
och ekonomiskt utanförskap. Det behövs en mer samlad kunskap om barns olika behov så att 
stöd och resurser satsas på de grupper som behöver det bäst.  
Arbetsgruppen har fått i uppdrag att ta fram fördjupade beskrivningar av skillnader i livsvill-
kor i Borås Stad. Arbetsgruppen består av medarbetare från förskole-, individ- och familje-
omsorgs-, kultur-, fritid- och folkhälso-, grundskole-, arbetslivs-, gymnasie- och vuxenutbild-
ningsförvaltningen samt Stadsledningskansliet.  
Arbetsgruppens uppdrag; 

 Fördjupad kartläggning av Boråsarnas livsvillkor 
 Samband mellan socioekonomiska faktorer (utbildning/inkomst) och levnadsvillkor 

(hälsa/tillit). 
 Skillnader i livsvillkor i olika geografiska områden 
 Särskilt utsatta och/eller diskriminerade gruppers livsvillkor 
 Kartlägga pågående insatser i Borås Stad 

o Med fokus på insatser för att kompensera för skillnader i livsvillkor 
o Mot målgruppen 0-19 år 
o Som är evidensbaserade (forskning eller beprövad erfarenhet, utvärderingar) 

och har dokumenterat goda effekter. 
o Sker i samverkan mellan förvaltningar/ andra huvudmän/ föreningar/ 

organisationer/ näringsliv 
 Kartlägga pågående samverkansstrukturer som uppfyller dessa fyra (4) kriterier 
 Resultatet redovisas i rapport till styrgruppen. 

 
Arbetsgruppen har dessutom gjort en genomgång av hur Borås Stad mäter och följer invånar-
nas livsvillkor, bl.a. i Välfärdsbokslutet där mätetal redovisas på kommundelsnivå m.fl. 
undersökningar och definierat ett behov av data på mindre geografiska områden. Arbetsgrup-
pen har genom bearbetning av statistik från SCB tagit fram fördjupad data avseende barn och 
unga på fler geografiska områden som kan användas i form av index/indikatorer. Genom-
gången visar också att det finns ett par grupper som i högre grad upplever otrygghet och 
ohälsa och det är unga som uppger en annan sexuell läggning än heterosexuell och personer 
med funktionsnedsättning.  
 

2. Familjecentrerat arbete 
Ett familjecentrerat arbetssätt avser att insatser för barn och unga tar sin utgångspunkt i hela 
familjen och deras levnadsvillkor. Familjerna eller barnet/den unge ska alltid uppleva att de 
kommit rätt med sina frågor. Målet är att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga genom 
att stärka familjen. 
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På familjecentralerna finns flera verksamheter under ett och samma tak, bland annat barn-
morskemottagning, barnavårdscentral, socialrådgivning och öppen förskola. Det finns tre fa-
miljecentraler i Borås, en på Boda, en på Norrby och en på Sjöbo och ytterligare familjecen-
traler planeras.  
 
Familjecentralen riktar sig till gravida och familjer med barn 0-5 år och syftar till att: 

 Vara en mötesplats 
 Stärka det sociala nätverket runt familjen  
 Vara kunskaps- och informationscentrum 
 Vara tillgänglig och ge stöd och god service 

Arbetsgruppen har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur det familjecentrerade arbetet kan 
utvecklas. Arbetsgruppen består av medarbetare från förskole-, individ- och familjeomsorgs-, 
kultur och fritid- och folkhälsoförvaltningen samt Västra Götalandsregionen (Närhälsan).  
Arbetsgruppens uppdrag; 

 Omvärldsanalys – identifiera goda exempel nationellt och internationellt 
 Evidens – beskriva forskningsresultat, utvärderingar som gjorts inom området 
 Ta fram förslag på insatser, åtgärder, beskriv hur (metoder), indikatorer 
 Resultatet redovisas i rapport till styrgruppen.  

 
Arbetsgruppen redovisar utöver förslagen som finns i handlingsplanen några åtgärder som be-
höver utredas mer innan de kan läggas till handlingsplanen. Det gäller dels arbetet med att 
skapa och upprätta en processkarta och rutin för samverkan mellan verksamheter som möter 
barn, ungdomar och vårdnadshavare, en s.k. ”Barnets plan” dels att utreda möjligheterna att ta 
ett nytt grepp kring samverkan för tidiga insatser genom att inspireras av ”Skottlandsmo-
dellen” som bygger på ett helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa.   
 

3. Fullföljda studier 
Nästan en femtedel av eleverna som går ut nian saknar behörighet till gymnasiet. Omkring en 
tredjedel av gymnasieleverna fullföljer inte sina studier. Studier visar att individer utan full-
följd gymnasieutbildning även löper ökad risk för återkommande perioder av arbetslöshet se-
nare i livet – och i förlängningen risk för utanförskap.  
 
Inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret ska alla kommuner arbeta uppsökande 
gentemot gruppen arbetslösa 16-19 år. Den uppsökande verksamheten innebär ett aktivt ar-
bete för att få målgruppen in i insatser som ska leda till studier eller arbete. 
 
Arbetsgruppen har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur arbetet med att förebygga studieav-
brott och det uppsökande arbetet kan utvecklas. Arbetsgruppen består av medarbetare från 
grundskole-, arbetslivs- och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 
Arbetsgruppens uppdrag; 

 Omvärldsanalys – identifiera goda exempel nationellt och internationellt 
 Evidens – beskriva forskningsresultat, utvärderingar som gjorts inom området 
 Ta fram förslag på insatser, åtgärder, beskriv hur (metoder), indikatorer 
 Resultatet redovisas i rapport till styrgruppen. 

 
Utöver förslagen så föreslår arbetsgruppen en fortsättning av det utvecklingsarbete som pågår 
inom ramen för Grundskoleförvaltningens och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
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grunduppdrag. Det rör områden som flexibel skolgång och skolstart, relationer och bemötande 
och minskad skolsegregation.  
 
Forskning och utveckling 
FoU Sjuhärad (FoUS) är kompetenscentrum för forskning och utveckling inom kommunernas 
välfärdsområden. Ägarparter är Högskolan i Borås, Borås Stad samt kommunerna Bollebygd, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda.  
Insatser som FoUS gör är bland annat FoU-projekt, utvärderingar och/eller följeforskning. 
FoU-insatserna genomförs av vetenskapliga ledare, verksamhetschef och projektanställda 
medarbetare. De senare har ofta förankring hos ägarparterna, genom anställning i någon av 
ägarpartskommunerna eller på Högskolan i Borås.  
I ” Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” är FoUS en intressant 
partner. Det gäller följeforskning kring t.ex. ledning, styrning, uppföljning av det tvärsektori-
ella arbetet och effektutvärdering utav åtgärder som genomförs. Diskussion pågår med Högs-
kolan i Borås om innehåll och utformning av Högskolans medverkan. 
   
Kommunikation  

Styrgruppen har säkerställt en beredskap för de kommunikationsinsatser som kan behövas uti-
från arbetsgruppernas förslag. Beredskapen omfattar kommunikatörer på Stadslednings-
kansliet och hos förvaltningarna. 
 
Resurser för genomförande 

Under perioden 2019 – 2021 förstärker statsbidraget möjligheterna till genomförande av olika 
åtgärder och insatser som kan minska skillnaderna i livsvillkor i Borås Stad. Statsbidraget ger 
möjlighet att t.ex. förstärka organisationen med koordinatorer för olika åtgärder och insatser 
som genomförs hos förvaltningarna. För det kommunövergripande arbetet och för stöd till för-
valtningarna har en processledare rekryterats med placering på Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsförvaltningen. 
  
Handlingsplanen 
Kommunchefen har utifrån Kommunstyrelsens ansökan och beslut samt Tillväxtverkets till-
delning av statsbidrag upprättat en handlingsplan för ” Socialt hållbart Borås – vi tar gemen-
samt ansvar för barn och unga” för perioden 2019 - 2021.  
Handlingsplanen består av två delar, en politisk del som förutsätter politisk behandling och en 
verkställighetsdel som inte kräver politisk behandling utan hanteras i förvaltningsorganisat-
ionen.  
Handlingsplanen är inriktad på tidiga insatser för barn och unga och fördjupade analyser av 
livsvillkoren i Borås Stad. Planen kan efterhand utökas med fler målgrupper och åtgärder.. 
Den politiska delen av Handlingsplanen innehåller fem förslag och Verkställighetsplanen om-
fattar  sju förslag inom förvaltningarnas ansvarsområden. Handlingsplanen förutsätter att det 
finns en planering för en fortsättning av åtgärderna och insatser efter år 2021 hos respektive 
nämnd och förvaltning.  
 
 
 

Svante Stomberg    
Kommunchef     

 Christer Samuelsson  
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Förvaltningschef  
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
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