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1 Inledning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom för individ- och 
familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har 
dessutom 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 samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessen "mjuka 
frågor". Samarbetsuppdragen innebär att nämnden: 

• har befogenhet att sammankalla berörda nämnder 
• har ansvaret att samarbetsuppdragen kommer i gång 
• skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 
• formulera mål för arbetet för arbetet 
• att resultatet mäts utvärderas och redovisas 
• De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och 

befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

Individ- och familjeomsorgsnämndens arbete ska vidareutvecklas under 2018 för att uppnå måltiden: 

• Förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare. 
• Förbättrad effektivitet. 
• Att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheten. 
• fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av verksamheten. 
• att samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas ytterligare 
• att styrning, ledning och uppsikt underlättas. 

Nämnden ska starta ett drogfritt stödboende under 2018. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall 2017-
02 Budget2018 Budget 

2018-02 
Utfall 2018-

02 
Prognos 

2018 Avvikelse 

Central 
administr
ation 

-5 380 -12 070 -1 972 -959 -11 570 500 

Politisk 
verksamh
et 

-224 -1 734 -288 -299 -1 734 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

-9 108 -66 801 -10 941 -11 035 -65 801 1 000 

Barn- och 
ungdoms
vård 

-19 734 -115 629 -19 412 -23 316 -126 080 -10 451 

Vård av 
vuxna -9 175 -76 165 -12 746 -12 512 -80 665 -4 500 

Flyktingve
rksamhet -25 323 0 0 -16 651 0 0 

Övrig 
verksamh
et 

0 0 0 0 0 0 

Buffert 0 -2 751 -459 0 0 2 751 

Summa -68 944 -275 150 -45 818 -64 772 -285 850 -10 700 

Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 13 451 tkr. Bufferten går in och 
täcker underskottet med 2 751 tkr, nettot blir minus 10 700 tkr. 

Underskottet består av plus 500 tkr central administration, plus 1 000 tkr allmän IFO administration, 
minus 10 451 tkr barn och ungdomsvård, minus 4 500 tkr vård av vuxna samt buffert plus 2 751 tkr. 

Central administration 

Central administration består av förvaltningsledning, kvalitet och utveckling, ekonomifunktion, 
personalfunktion samt övrig stödverksamhet, administrationen arbetar tillsammans med verksamheten 
med ständiga förbättring. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 500 tkr beroende på alla 
tjänster ej kommer att vara kommer tillsatta under året. 

Politisk nämnd  

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 50 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas klara sin budget. 
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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 tre områden. 
Inom administration av myndighetsutövning är det svårt med kompetensförsörjning av socionomer. I 
verksamheten barn och unga samt unga vuxna är det personalbrist och det köps in konsulter från 
bemanningsföretag. 

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

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten beräknas göra ett överskott med 1 000 tkr. Vuxen plus minus noll, unga vuxna minus 
500 tkr samt barn och familj minus 350 tkr för köp av personal från bemanningsservice. Barn och 
familj beräknas få in statsbidrag med 1 700 tkr för deras personalkostnader, övrig verksamhet under 
allmän IFO administration plus 150 tkr. 

Under allmän IFO administration ingår även socialrådgivare där nämnden är ska medverka med 
socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och som kommer att etableras i Borås. 

Socionomer är ett bristyrke där det gjorts ett stort arbete med att rekrytera och behålla personal. Även 
fortsättningsvis kommer det att satsas lönemässigt men även extra på de socionomer som arbetat länge 
i Borås Stad genom en erfarenhetssatsning. 

Barn och ungdomsvård 

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

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. Arbetsmodellen, rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensens 
inom Individ- och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt och att stödet utformas och matchas 
utifrån den enskildes behov. 

Samarbetet med mellan 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. Verksamheten strävar efter att de 
aktörer som finns kring en individ i behov av stöd ska verka som ett team för den enskildes bästa och 
mest effektiva vård ska kunna ges. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna dialogcentrum, fältverksamhet, 
stödverksamhet, stödboende samt familjerådgivning och samarbetssamtal. En nystartad serviceinsats, 
Origo finns nu också och som riktar sig till föräldrar med barn. Stödet sker genom en begränsad och 
kortvarig samtalskontakt. Verksamheten har också barngruppsverksamhet genom hopptornet som 
främst vänder sig till barn med separerade föräldrar. 

Verksamheten barn och familj beräknas göra ett underskott på 10 451 tkr. Underskottet består av plus 
3 000 tkr ej tillsatta tjänster på dialogcentrum, fält och stödverksamhet, boendestöd samt familjehem. 
Köp av externa platser beräknas kosta 13 451 tkr mer än budget. 

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

Verksamheten barnahus beräknas gå plus minus noll. 
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Arbetet med att stärka familjehemmen ska även fortsätta under 2018. 

Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård familjehemsvård, för vuxna med missbruksproblem. 
Öppna insatser för vuxna missbruksproblem där verksamheterna Kaptensgatan, Badhusgatan, 
Klintesväng, Boende socialenhet Mobila teamet ingår, individuell behovsprövad öppenvård där 
verksamheten Cedern ingår, övriga öppna insatser som består av Yxhammarmottagningen, Träffen, 
samt övrig vuxenvård där Vräkningsförebyggande och Koloni för ensamstående föräldrar ingår. 

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

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

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

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

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

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 4 500 tkr. Underskottet består av 3 100 tkr tvång i 
öppenvård där en budget på 2 000 tkr kostnaden för tvång i öppenvård för år 2018 är 5 100 tkr. Vidare 
består underskott av köp av platser i vård och omsorgsboende inom Vård- och äldreförvaltningen med 
787 tkr, nämnden köper 3 platser, 2 av dom finns i budget. Övrig köp av externa platser under vuxen 
beräknas gå plus med 887 tkr, Unga vuxna beräknas gå minus för externa köpta platser med 2 000 tkr. 
Övrig vuxen verksamhet plus 500 tkr. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett uppdrag under 2018 att utvärdera och vid behov ompröva 
verksamheten på Natthärbärget Kastanjen (Badhusgatan). Frågan om öppethållande även under 
sommarmånaderna ska ingå i omprövningen. 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn. 

Verksamheten bedriver idag två hem för vård och boende, HVB varav det ena kommer att avvecklas 
under 2018. Verksamheten har också ett stödboende. 

Ett stort omställningsarbete pågår inom flyktingverksamheten och fortsätter under år 2018 som en 
följd av beslut som fattas nationell och som får en direkt på verkan i verksamheten. 

Verksamheten finansieras av Migrationsverket. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskilde ansökan om asyl 
är avgjord.  
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Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjehemsnämnden beslutar att godkänna patientsäkerhets- och 
kvalitetsberättelsen  för 2017 samt att översända denna till kommunstyrelsen.       

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorgs-
förvaltningen är en sammanställning över det patientsäkerhetsarbete och det 
kvalitetsarbete som bedrivits inom förvaltningen under 2017 utifrån 
Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 och Socialstyrelsens föreskrift för 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9. 2017 var 
nämndens första verksamhetsår och detta är följaktligen den första 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse som lämnas. En ny mall för denna 
berättelse har tagits fram av de fyra nämnderna Arbetslivsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden och Individ- och familjeomsorgs-
nämnden. 
               

Beslutsunderlag 
1. Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 2017 

Samverkan 
Samverkan har skett på FSG 2018-03-14. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 
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Sammanfattning 
Verksamheten för Barn och unga hade för 2017 formulerat mål om ökat medbestämmande. I 
2017 års förvaltningsövergripande riskanalys var det dock bara verksamheter för Vuxen och 
Unga vuxna som identifierat risker med att brukare inte upplever delaktighet. På det stora hela 
fick IFO i Borås Stad fina resultat i årets nationella brukarundersökning, samtidigt som det var 
frågan om delaktighet som fick lägst resultat för IFO som helhet. För vuxna inom missbruksvår-
den var det en högre andel som svarade att de upplevde delaktighet än inom verksamheten för 
Barn och unga.  
 
Begreppsdefinitioner 
 

• Brukare/klient – enskild med beslutad insats enligt SoL och/eller LSS 
• Den enskilde – i det här dokumentet menas med begreppet den enskilde patient, brukare 

och klient. 
• Egenkontroll - systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt 

kontroll av att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens led-
ningssystem. 

• Huvudman - myndighet eller organisation som juridiskt och ekonomiskt har ansvaret för 
viss verksamhet.1 Respektive nämnd inom det sociala klustret är huvudman för den verk-
samhet dess reglemente definierar. För verksamheter som bedrivs på entreprenad enligt 
LOV (Lagen om valfrihet) eller LOU (Lagen om offentlig upphandling) kvarstår huvud-
mannaskapet hos nämnden men enskilda avtal reglerar genomföraransvar för olika delar 
av kvalitet- och uppföljningsarbetet. Ansvaret för patientsäkerhet kvarstår alltid hos hu-
vudmannen. 

• Kvalitet - Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt 
lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till 
vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 

• Ledningssystem - System för att fastställa principer för ledning av verksamheten. 
• Patient – enskild inskriven i HSV (hälso- och sjukvård) 

 
 

Förvaltningens arbete med kvalitet och patientsäker-
het 
Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen är en sam-
manställning över det patientsäkerhetsarbete och det kvalitetsarbete som bedrivits inom förvalt-
ningen under 2017 utifrån Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 och Svensk författningssamling 
SOSFS 2011:9 för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.  
 
Övergripande mål och strategier 
Enligt SFS 2010:659,3 kap. 1 § ska vårdgivaren planera, leda och kontrollera verksamheten på ett 
sådant sätt att krav om god vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen respektive Tandvårdslagen 
upprätthålls.  
 
Kommunfullmäktige satte för Individ- och familjeomsorgsnämnden upp två specifika mål för 
2017, att en medborgardialog skulle genomföras samt att 17 personer i en hemlöshetssituation 
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skulle få ett eget förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten. Båda målen uppfylldes. Individ- 
och familjeomsorgsnämnden tog inte fram några egna mål utöver dessa och det fanns inga ge-
mensamma övergripande mål för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen inför 2017. Verksam-
heten för Barn och unga formulerade under 2017 ett eget övergripande mål för sina verksam-
heter, nämligen att öka barn och ungas delaktiget. En första aktivitet för att nå uppsatt mål var att 
skapa lokala brukarenkäter för att mäta delaktighet och således skapa en nulägesbeskrivning av 
barn och ungas delaktighet.  
  
Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhets- och kvalitetsarbetet 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
 
MAS/MAR  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) arbetar 
övergripande med hälso- och sjukvårdsfrågor i Borås Stad. Ansvaret är lagstyrt för att patienterna 
ska få en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom kommunens ansvars-
område. I uppdraget ingår kvalitetssäkring av hälso- och sjukvårdens processer, rutiner samt upp-
följning och utvärdering av patientsäkerhet och vårdkvalitet. MAS och MAR anmäler ärenden till 
ansvariga nämnder. 
 
Nämnd 
Nämnden är vårdgivare och ansvarar för att det finns ett ledningssystem för systematiskt kvali-
tetsarbete och ytterst för verksamhetens kvalitet. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschefen har ett övergripande ansvarig för att innehållet i ledningssystemet är ändmåls-
enligt och för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Förvaltningschefen ansvarar också för 
att det tydligt framgår hur roller och ansvar fördelas i ledningssystemet. 
 
Chef för kvalitets- och utvecklingsfunktioner 
Chefer för kvalitet- och utvecklingsenheter har ansvar för att samordna och organisera kvalitets-
arbetet inom förvaltningen. 
 
Verksamhetschef enligt HSL 
Ledningen inom hälso- och sjukvård ska enligt lag vara organiserad så att det säkerställs hög pati-
entsäkerhet och god kvalitet. I varje nämnd ska det beslutas vem som har det samlade ansvaret 
för hälso- och sjukvårdsverksamheten och är ansvarig verksamhetschef enligt HSL. 
 
Medarbetarna 
All personal ska vara delaktig i kvalitetsarbetet och på enhetsnivå kan arbetsplatsträffar vara fo-
rum för kvalitetsfrågor. 
 
Enhetschef 
Enhetschef ansvarar för inom sitt verksamhetsområde att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet. De ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och för-
bättra verksamheten samt dokumentera kvalitetsarbetet. 
 
SAS (Tillsynsansvarig över socialtjänst) 
SAS socialt ansvarig samordnare har till uppgift att utveckla, säkra och följa upp delar av det sys-
tematiska kvalitetsarbetet samt utöva tillsyn över verksamheter. SAS ska utforma, revidera eller 
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initiera rutiner och system, bedriva omvärlds- och lagkravsbevakning. SAS ska också utreda Lex-
Sarah rapporter enligt SOSFS 2011:5 samt redovisa resultat av utredningar och tillsyn för ansva-
riga nämnder. 
 
Struktur för uppföljning/utvärdering  
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 
För att få en tydlig struktur över uppföljning och utvärdering utgår verksamheten från process-
kartan för egenkontroll. 
 

 
 
Uppföljning och utvärdering utgår i huvudsak ifrån verksamhetsplan, resultat från egenkontroll, 
verksamhetsbesök från MAS/MAR/SAS, inkomna synpunkter, rapporterade avvikelser samt Lex 
Maria och Lex Sarah. 
 
Hur patientsäkerhets- och kvalitetsarbete har bedrivits samt vilka 
åtgärder som genomförts 
I enlighet med SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 ska varje vårdgivare beskriva hur patientsäkerhets-
arbetet har bedrivits under föregående kalenderår i en patientsäkerhetsberättelse. Där ska framgå 
vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och vilka resultat som har uppnåtts. 
I SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ framgår att vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst ansvarar för 
att upprätta ett ledningssystem, som ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla 
och säkra verksamhetens kvalitet.  
 
MAS och MAR har det övergripande ansvaret för patientsäkerheten. Hälso-och sjukvårdsinsat-
serna tjänsteköps av Sociala omsorgsförvaltningen. Detta innebär att utvecklingsarbete och för-
bättringsarbete för legitimerad personal sker i Sociala omsorgsförvaltningen.  
Nytt hälso- och sjukvårdsavtal trädde i kraft under våren. Nationella riktlinjer ger en vägledning 
för hälso- och sjukvårdsfrågor inom flera områden och diagnoser.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetade under 2017 med att ta fram ett kvalitetslednings-
system i enlighet med SOSFS 2011:9. För 2017 fanns det inte några uppsatta mål gemensamma 
för förvaltningen. Kvalitet- och utvecklingsenheten arbetade under det gångna året med att iden-
tifiera områden inom kvalitetsområdet att arbeta vidare med, hitta strategier för att bli effektiva 
och för att förmedla kvalitetsarbetet ut i förvaltningen på olika nivåer som till nämndsledamöter, 
chefer och medarbetare. Förvaltningen påbörjade under 2017 ett arbete med att forma strukturer 
för det fortsatta kvalitetsarbetet. Ett led i det arbetet var att redovisa flertalet av de resultat som 
ingår i aktuell kvalitetsberättelse vid ledningens genomgång den 8 februari 2018, med syfte att ut-
veckla arbetet kring kvalitetsfrågor samt fortsatt dialog. Flertalet lex Sarah-rapporter utreddes un-
der året. 
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Uppföljning genom egenkontroll 
Enligt SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § ska den som bedriver socialtjänst utöva egenkontroll. 
Egenkontroll ska utföras så ofta och i den omfattningen att verksamhetens kvalitet säkras. Egen-
kontroll kan bland annat innefatta jämförelser av den verksamhetens resultat med uppgifter i nat-
ionella och regionala kvalitetsregister, med Öppna jämförelser och med andra verksamheters re-
sultat. Det kan även innebära att jämföra verksamhetens nuvarande resultat med tidigare resultat, 
målgruppsundersökningar och granskning av journaler och annan dokumentation med mera. 
 
MAS/MAR har i samband med verksamhetstillsyner, utredningar och avvikelser kontinuerligt 
granskat journaler. MAS/MAR har följt upp följsamhet till rutin för bedömningar inom hälso- 
och sjukvård i förebyggande syfte vad gäller fall, nutrition, trycksår, munhälsa mm. Under våren 
2017 följde MAS/MAR upp följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler och under hösten 
genomfördes vårdinventering av hälso- och sjukvårdsinsatser. 
 
För att säkra den egna kvaliteten har IFO-nämnden i Borås Stad under det gångna året bland an-
nat jämfört egna resultat med nationella resultat. Det har bland annat gällt för den Nationella bru-
karundersökningen för IFO, Öppna jämförelser och Kommunens kvalitet i korthet. Nämnden 
har även granskat kvaliteten genom lokala brukarundersökningar och sammanställning av ej verk-
ställda gynnande beslut. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyner av 
verksamheter. Utöver det har det i viss utsträckning skett granskning av dokumentation och ge-
nomförandeplaner. 
 
Samverkan för trygg och säker vård och omsorg 
Samverkan med externa aktörer 
I SOSFS: 2011:9 4 kap. 6 § samt 7 kap. 2 § p 3 framgår att vårdgivare ska identifiera samverkans-
processer nödvändiga för att förebygga vårdskador samt att samverkan ska möjliggöras för att fö-
rebygga att vårdskador uppstår. 
 
För Borås Stad regleras samverkan mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommuner i ett 
hälso- och sjukvårdvårdsavtal. Delregional styrning sker via Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
och utöver detta finns lokala överenskommelser. 
 
Informationsöverföring mellan enheter/verksamheter eller olika vårdgivare (t.ex. mellan sjukhus 
och hemsjukvården) innebär risker om inte väsentlig information överförs. Ett av de vanligaste 
riskområdena är brister i kommunikation och samverkan vid vårdens övergångar. Detta upp-
märksammas i avvikelser i vårdsamverkan.  
 
Rutinen som klargör informations- och kontaktvägar från sjukhuset till kommunen under dygnets 
alla timmar, har reviderats.  
 
Under året har en uppdragsgrupp i närvårdssamverkan bildats med syfte att omhänderta lagstift-
ningen som gäller från januari 2018, gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. Den nya lagstiftningen ställer högre krav på alla vårdgivare och innebär i ännu större 
utsträckning att kommun, primärvård och slutenvården måste samverka för att den enskilde ska 
få en trygg och säker vård och omsorg. Inom uppdraget ingår att ta fram modeller för att det ska 
vara tryggt att bli utskriven från sjukhuset oavsett om det är till det egna hemmet, till korttidsplats 
eller till vård- och omsorgboende. 
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Samverkan mellan interna aktörer 
Intern samverkan regleras i olika rutiner. Till exempel 
 

• Teammöten 
• Kontakt med legitimerad personal för omvårdnadspersonal 
• Sjuksköterskeinsatser hela dygnet, samordning och ansvar  
• Rutin för brukare/patient som tillfälligt vistas utanför egen verksamhet 
• Rutin informationsöverföring och klargörande av hälso- och sjukvårdsansvar för personer 

inom funktionshinderverksamheten och psykiatrin 
 
Samverkan med patienter, brukare, klienter och närstående 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
Samverkan innebär att den enskilde ska beredas möjlighet till delaktighet i och inflytande över sin 
vårdplanering, genomförandeplan och uppföljning av avvikelser samt möjlighet att bli hörd vid 
utredning av lex Maria och lex Sarah. 
 
En förbättring har skett vid inskrivning i hemsjukvård genom att en skriftlig blankett lämnas till 
patienten med mål med inskrivning. Skriftlig information lämnas även om det inte blir inskriv-
ning samt vid utskrivning från hemsjukvården.  
 
Riskanalys 
Verksamheten bedömer fortlöpande om det finns risk för att händelser skulle kunna inträffa som 
kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje sådan händelse ska verksamheten upp-
skatta sannolikheten för att händelsen inträffar och bedöma vilka negativa konsekvenser som 
skulle kunna bli följden av händelsen (SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §). 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden genomför årligen en övergripande riskanalys som underlag 
till intern kontrollplan. Nämnden har en upparbetad modell för analysarbetet där risker identifie-
ras och värderas. Identifiering och värdering sker dels utifrån verksamhets-, medborgar- och ett 
politiskt/demokratiskt perspektiv samt utifrån ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och 
förtroenderelaterade parametrar.  
 
Riskerna värderas utifrån sannolikheten att ett fel uppstår samt vilka ekonomiska och verksam-
hetsmässiga konsekvenser ett sådant fel kan få. När allvarlighetsgrad och sannolikhet ska skattats 
används en riskmatris för att bestämma det numeriska värdet på riskens storlek. Riskens storlek 
fastställs till en riskpoäng genom att multiplicera värdet för bedömd allvarlighetsgrad med den be-
dömda sannolikheten. När en risk skattas som stor identifieras bakomliggande faktorer och en 
handlingsplan tas fram. Om nämnden beslutar att inte föra över en identifierad risk där riskbilden 
skattas som stor framgår det i riskanalysen.  Riskanalyser på förvaltningsövergripande nivå görs 
inom områdena styrning och ledning, ekonomi, personal och egen verksamhet. Utöver riskana-
lyser på förvaltningsövergripande nivå gör enheterna inom egen verksamhet egna riskanalyser. 
 
Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
Förvaltningen har på olika sätt arbetat med informationssäkerhet under 2017. Bland annat ge-
nomfördes en uppföljning av större betydelse för att klassificera kommunens verksamhetssystem 
Viva under hösten med avseende på informationssäkerhet. Under november månad genomfördes 
riskanalys kring oplanerade avbrott och störningar i Viva. Under hösten påbörjades dessutom ett 
arbete med att införa tvåfaktorsautentisering med hjälp av tjänstekort. Det innebär att användare 
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har ett fysiskt kort i datorn och en pinkod för att logga in, där datorn automatiskt blir låst om 
kortet dras ut. 
 
Under året har operativsystemet uppgraderats till Windows 8.1. För att ytterligare se till att säker-
heten i systemen är hög har det även påbörjats ett arbete med att uppgradera till Windows 10. 
 
I IT-systemen loggas användarna samt aktiviteten. I Viva granskas loggarna regelbundet utifrån 
framtagen rutin. 
 
MAS/MAR/SAS har granskat journaler i samband med verksamhetstillsyner och vid utredningar.  
 
Granskning har skett av ärenden i SAMSA (gemensam IT-tjänst mellan olika vårdgivare). För-
bättringsområden av handhavandet av systemet och bristande följsamhet till rutin har identifierats 
och omhändertagits. 
 
Avvikelser, synpunkter och klagomål 
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 3-8 § 
Verksamheten arbetar enligt Borås Stads rutiner för synpunktshantering, avvikelsehantering enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 
 
Varje enskild avvikelse/synpunkt utreds och följs upp av ansvarig chef. Avvikelser/synpunkter 
följs också kontinuerligt upp på olika nivåer i organisationen, till exempel på områdesledningar, 
arbetsplatsträffar samt av MAS/MAR/SAS i syfte att lära av varandra och att förhindra att lik-
nande händelser inträffar på nytt. Rapporterade avvikelser/synpunkter sammanställs och analyse-
ras en gång i halvåret. Med utgångspunkt från analysen identifierar verksamheterna riskområden 
och handlingsplaner upprättas. 
 
 

Resultat och analys 
Enligt SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 ska en patientsäkerhetsberättelse upprättas där det patientsä-
kerhetsarbete som bedrivits under föregående kalenderår beskrivs, där åtgärder för att öka pati-
entsäkerheten framgår och där det blir tydligt vilka resultat som uppnåtts. Enligt SOSFS: 2011:9, 
3 kap 2 § ska den som bedriver socialtjänst planera leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och för-
bättra verksamheten med stöd av ledningssystemet. Resultat och analyser nedan är ett resultat av 
detta arbete. 
 
Uppföljning av lex Sarah, IFO 
Under 2017 avslutades 28 lex Sarah rapporter, varav 3 rapporter inkom under 2016. Utöver detta 
inkom 8 rapporter under 2017, som inte var avslutade den 31 december 2017. För en av inkomna 
lex Sarahrapporter visade utredningen att händelsen inte var ett missförhållande utifrån lex Sarah. 
 
Tre anmälningar gjordes under året till IVO från IFO, varav en anmälan gällande påtaglig risk för 
allvarligt missförhållande. Det ärendet handlade om misstanke om att information om en ung-
dom hade röjts för en annan ungdom. Två anmälningar gällde allvarliga missförhållanden varav 
ett ärende handlade om ett litet barn som blev misskött. Barnet var placerat akut som nyfödd ge-
nom ett konsultbolag. Direkt blev det en serie av felaktigt agerande både från Familjehemsen-
heten och från myndighet IFO Barn och unga. Båda enheterna gick igenom händelserna och de 
åtgärder som krävdes för att säkerställa en god vård för de familjehemsplacerade barnen. Det 
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andra ärendet gällde allvarligt missförhållande då en ungdom blev allvarligt utsatt av en medbo-
ende. Händelsen blev polisanmäld. På boendet intensifierades det trygghetsskapande arbetet. 
 
Åtgärder 
Under året har i stort sett samtliga åtgärder genomförts som i utredningarna bedömdes som nöd-
vändiga för att säkerställa god kvalitet i arbetet. Någon enhet säkerställde kvalitet på annat sätt än 
vad som angavs i utredningen. Boendeenheterna för ungdomar arbetade framförallt aktivt med 
olika åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten på boendena.  Verksamheten för Barn och 
unga/Familjehemsenheten fokuserade aktivt på att säkerställa en god kvalitet för barn och unga i 
behov av bistånd i form av kontaktfamilj och familjehem. Sammanfattningsvis kan konstateras att 
lex Sarah-rapporterna under 2017 handlade om brister i rättssäkerhet och där det också blev tyd-
ligt att det finns brister i dokumentationen.  
 
 
Uppföljning genom egenkontroll 
 
Granskning av dokumentation och genomförandeplaner SoL 
IVO ställer krav på egengransking utifrån den specifikt framtagna mallen Dokumentation för besluts-
underlaget, kommunicering. Under 2017 granskade IVO ett antal ärenden inom IFO, uppgifter om 
exakt antal saknas.  IVO var nöjd med utfallet från egengranskningarna och gjorde inte någon 
närmare uppföljning. Egengranskningen visar samtidigt på möjliga förbättringsområden. Inom 
området Barn och unga saknades en nedskriven plan i vissa utredningar för hur utredningen ska 
gå till och i vissa saknades dokumentation av samtycke. Genomgående för granskad dokumentat-
ion var att genomförda aktiviteter inte alltid dokumenteras. För området Vuxna med missbruks-
problematik visade granskningen på att några utredningar ej avslutats i tid samt att den enskildes 
synpunkter inte alltid kommer med i utrednigen.  
 
Granskingen visade även att det finns förbättringspotential kring genomförandeplaner, där en bra 
vårdplan är utgångspunkten för att kunna skriva en bra genomförandeplan. Generellt behöver so-
cialsekreterarna bli bättre på att skriva vårdplaner med tydliga uppdrag, där kunskapsstöd finns att 
inhämta hos Socialstyrelsen  
 
Sammanfattningsvis visar granskningens resultat på ett förvaltningsövergripande behov av aktivi-
teter kring delaktighet och skyndsamhet vid utredningar samt stöd i att förbättra kvaliteten i vård-
planer och genomförandeplaner.  
  
Brukarundersökning 
Under 2017 genomfördes för första gången i Borås Stad den Nationella brukarundersökningen 
för IFO, som vänder sig till personer som är aktuella inom individ- och familjeomsorgens myn-
dighetsutövning.  Insamling av enkätsvar pågick mellan den 11 september och den 20 oktober 
och de personer som haft kontakt med myndighetsutövning fick erbjudande om att besvara enkä-
ten. Enkäten riktade sig till vårdnadshavare inom Social barn- och ungdomsvård, ungdomar 13 år 
eller äldre där man skilde på ensamkommande2 och inte ensamkommande, personer aktuella 
inom missbruks- och beroendevård samt personer aktuella hos försörjningsstöd inom Arbetslivs-
förvaltiningen (ALF). 
 

                                                 
2 I den Nationella brukarundersökningen används benämningen ”ensamkommande ungdomar 13 år eller äldre”, där 
den korrekta benämningen egentligen är ”ensamkommande asylsökande ungdomar 13 år eller äldre”. 
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I Borås Stad svarade 558 personer på enkäten, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 66 procent. 
Försörjningsstöd utgjorde den största gruppen. Vårdnadshavare utgjorde den största målgruppen 
för IFOs resultat med 72 deltagare, vilket framgår i figur 1. Efter det kom i fallande ordning Barn 
och unga (39 personer), Ensamkommande (37 personer) och Missbruksvård (26 personer). Totalt 
sett var det något fler kvinnor än män som besvarade enkäten, men stor variation förekom inom 
målgrupperna. Undersökningen kunde inte påvisa att kön skulle påverka hur man svarar på frå-
gorna. Enkäten fanns att tillgå på sju språk utöver svenska. 
 
Figur 1. Fördelning av respondenter per målgrupp. 

 
 
Resultaten för Borås Stad, där både svarande inom IFO samt svarande inom försörjningsstöd är 
inkluderade, hamnade något under de nationella resultaten på samtliga frågor förutom på en. Det 
var på frågan om det är lätt att förstå informationen som brukaren får från socialsekreteraren, där 
stadens resultat hamnade i nivå med riksgenomsnittet. Det var också denna fråga som fick bäst 
resultat i undersökningen, både nationellt och i staden. I Borås Stad uppgav 89 procent av de sva-
rande att det är lätt att förstå informationen som ges av socialsekreteraren. Sett till varje målgrupp 
varierade resultaten något, vilket framgår i figur 2. Inom området Barn och unga samt Vårdnads-
havare svarade nästan samtliga att det antingen är mycket lätt eller ganska lätt att förstå informat-
ionen från socialsekretaren, medan målgruppen ensamkommande uppvisade något lägre resultat 
än riksgenomsnittet. 
 
Figur 2. Andel svarande som uppgav att det var mycket eller ganska lätt att förstå informationen som de får från 
socialsekreteraren, både för totalen och de fem målgrupperna 

 
 
Vid närmare granskning av hur samtliga respondenterna inom Borås Stad svarade på var och en 
av frågorna visade det sig att frågan om brukaren upplevde sig kunna påverka vilken typ av hjälp 
som han eller hon får fick lägst resultat, där 63 procent uppgav detta. Denna fråga handlar om 
graden av delaktighet som brukaren upplever. Denna fråga uppvisade även lägst resultat för riket 
i stort. 
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Även för denna fråga varierade resultaten något mellan målgrupperna, vilket framgår i figur 3. 
Försörjningsstöd uppvisar lågt resultat i Borås Stad, medan respondenter inom målgruppen en-
samkommande uppvisade högre resultat än övriga målgrupper inom Borås Stad och även jämfört 
med den egna gruppen nationellt sett. Här verkar delaktigheten vara hög.  
 
Figur 3. Andel svarande som uppgav att de har kunnat påverka vilken typ av hjälp de får av socialtjänsten, både 
för totalen och de fem målgrupperna 

 
 
Det var första gången som undersökningen genomfördes i kommunen och det finns därför inte 
några resultat att jämföra med från tidigare år och det var få svarande. Resultat för denna under-
sökning visar på hur några brukare inom aktuella målgrupper uppfattade det stöd de får från soci-
altjänstens myndighetsutövning. Utvärdering av genomförandet av brukarundersökningen visar 
bland annat på att satsningar inför kommande år behöver göras för att öka svarsfrekvens.  
 
Enheterna inom myndighetsutövning för Barn och unga samt för Vuxna och Unga vuxna fick i 
uppdrag att utifrån resultat för den egna enheten identifiera något de är bra på, något de kan bli 
bättre på och hur de kan gå tillväga för att bli bättre. Endast två enheter från Barn och unga fun-
derade kring dessa frågor. Enligt deras analyser är de bra på att fråga efter brukarnas synpunkter 
men inte lika bra på att ta till vara på dessa, vilket är ett utvecklingsområde. De uppger att utred-
ningsplaner kan vara ett medel för att möjliggöra delaktighet genom hela utredningsförfarandet. 
Genom samtal med barnet inför avslut av en utredning anser de sig kunna bli bättre på att göra 
barnet delaktigt och återkoppla till barnet utifrån mognad och ålder. Inplanerad aktivitet till hös-
ten är en utbildning kring barnsamtal, som kan höja barnets delaktighet i utredningar och beslut. 
Förbättringsarbete inför nästkommande brukarundersökning är att få enheterna mer delaktiga i 
analys av resultat och identifiera vad de betyder för den egna verksamheten.  
 
Lokala brukarenkäter 
För 2017 formulerade Barn och ungas verksamhet mål om att öka delaktighet. Enheterna fick i 
uppdrag att under året fånga ungas delaktighet, genom att använda enkäter för kartläggning. To-
talt hade IFO 8 lokala enkäter under 2017, varav fem hörde till Barn och ungas verksamheter och 
tre till Vuxen. Det var få svarande på samtliga enkäter, där en förklaring är att enheterna väntat in 
en genomgång av redan befintliga enkäter. För tre av de fem enkäterna inom Barn och unga in-
kom tillräckligt med svar för att analysera resultaten. Det var för Dialogcenter, både föräldrar och 
ungdomar samt för besökare hos myndighetsutövning. Utöver dessa enheter hade Familjerätten 
och Fältenheten var sin enkät.  
 
Enkäten för Dialogcenter som vänder sig till föräldrar visar att föräldrarna upplever delaktighet 
och medbestämmande, att de får gott bemötande och att förstått uppsatta mål. Enkäten för Dia-
logcenter som vänder sig till ungdomarna får höga resultat, men resultaten är genomgående lägre 
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än föräldrarnas. En möjlig orsak är att ungdomarna kan känna sig dittvingade av sina föräldrar. I 
mötet med ungdomen är det viktigt att formulera syfte med varför ungdomen är där, vilket inte 
framgår om ungdomen uppfattat i nuvarande undersökning. Eventuellt kan skillnader mellan för-
äldrars och ungdomar resultat jämföras nationellt, för att se om det är generella resultat in riket. 
Ungdomarnas resultat visar framför allt att de upplever högt förtroende för familjebehandlarna, 
fått gott bemötande och att familjesituationen blivit bättre. 
 
Gällande enkäten som riktade sig till personer som besökt myndighetspersoner, var samtliga svar 
positiva. Framför allt verkade det som om brukarna fick prata så mycket som de önskade och be-
rätta det som var viktigt. 
 
Svarsfrekvens saknas för samtliga enkäter och därför är det inte möjligt att göra någon bortfallsa-
nalys.  
 
För enkäterna som vände sig till enheter inom Vuxenområdet var det verksamheterna Smedjan, 
Mobila teamet och Yxhammarmottagningen som hade en aktiv enkät. Samtliga enkäter hade färre 
än tio svarande, varpå analys inte ansågs lämpligt med hänsyn till konfidentialitet.  
 
En aktivitet under 2018 är att skapa några gemensamma frågor med tillhörande svarsalternativ för 
IFO att använda i enkäter, bl.a. för att kartlägga delaktighet och medbestämmande. Enheterna 
kommer att ha friheten att själva lägga till ytterligare frågor för att kartlägga exempelvis verksam-
hetsspecifika områden. För att få genomslagskraft behöver personal se syftet med enkätundersök-
ningar, få resultat redovisat för sig och arbeta vidare med enhetens egna resultat.  
 
Öppna jämförelser 
I Öppna jämförelser framgår att utveckling och revidering av interna samverkansrutiner är ett 
stort förbättringsområde för Borås Stad. I samverkan mellan Individ- och familjeomsorgsnämn-
den, Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden har ett arbete 
initierats för att se över vilka samverkansrutiner som behöver upprättas eller revideras. För närva-
rande pågår ett arbete med att ta fram rutin för samverkan kring barn och ungdomar med funkt-
ionshinder. En samverkansrutin mellan Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och Arbetslivs-
förvaltningen kommer att revideras. Dessa översyner sker med stöd av förvaltningsövergripande 
processteam.  
 
I Öppna jämförelser ska kommuner även uppge vilka bedömningsinstrument som används. För 
IFO i Borås Stad är det enbart inom missbruksområdet som bedömningsinstrument används.  
Bedömningsinstrument avseende föräldraförmåga och utagerande beteende inom verksamhets-
område Barn och unga används inte inom IFO i Borås Stad, och användningen av dessa bedöm-
ningsinstrument sett till riket som helhet förefaller vara låg. Verksamheterna kommer framöver 
att ta ställning till om det finns behov av ökad användning av bedömningsinstrument. 
 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) innehåller nyckeltal över tid för bland annat aktuali-
seringar, återaktualiseringar och utredningstid. Materialet presenteras utifrån de tre målgrupperna 
barn 0-12 år, unga 13-20 år samt vuxna med missbruksproblematik.  
 
Barn 0-12 år 
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I figur 4 framgår att antalet aktualiserade ärenden för målgruppen barn 0-12 år minskade mellan 
2015 och 2016 med 11 procent, det vill säga med 116 ärenden. Även om både antalet aktuali-
serade flickor och aktualiserade pojkar minskade under 2016, minskade skillnaderna mellan de 
båda könen under 2016 då antal aktualiserade pojkar minskade i högre utsträckning.  
 
Figur 4 Antal aktualiserade barn och antal aktualiseringar för målgruppen barn 0-12 år. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som också framgår i figur 4 var antalet aktualiseringar för barn mellan 0-12 år ganska oförändrat 
mellan 2015 och 2016 sett till hela målgruppen. Totalt handlade det om en procents ökning. Där-
emot minskade antalet aktualiseringar för flickor, medan antalet aktualiseringar för pojkar ökade, 
varpå differensen mellan de båda könen ökade 2016 jämfört med 2015.  
 
Resultaten visar på flera i enskilda barns omgivning troligtvis har regerat på och anmält samma 
händelser, främst gällande pojkar. Det kan även innebära att det för barns räkning skett ansök-
ningar om olika insatser vid olika tillfällen under året.  Det var en något högre andel barn 0-12 år 
som inte blev aktuella på nytt inom socialtjänsten ett år efter avslutad insats under 2016 jämfört 
med 2017, vilket är positivt. Ökningen var något högre för pojkar än för flickor. Sammantaget 
pekar resultaten på att vara till fördel för pojkar inom samtliga tre ovan nämnda områden, vilket 
bör följas framöver för att se om det orsakades av tillfälligheter eller om liknande mönster fram-
träder kommande år. 
 
Ungdomar 13-20 år 
I figur 5 framgår att antalet aktualiserade ärenden för ungdomar 13-20 år minskade mellan 2015 
och 2016 med 18 procent vilket motsvarar totalt 163 ärenden. Både antalet aktualiserade flickor 
och pojkar minskade med 18 procent mellan de båda åren.  
 
Figur 5 Antal aktualiserade ungdomar och antal aktualiseringar för målgruppen ungdomar 13-20 år. 
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Antalet aktualiseringar minskade med tolv procent för målgruppen ungdomar 13-20 år mellan 
2015 och 2016 (Figur 5). Antal aktualiseringar minskade i samma utsträckning för kvinnor som 
för män mellan de båda åren, det vill säga med tolv procent.   
 
Sammantaget kan sägas att antal ärenden minskade för målgruppen, samtidigt som aktualiseringar 
minskade, vilket gällde för både kvinnor och män. Det var fler män än kvinnor mellan 13-20 år 
som både var aktuella och som aktualiserades inom socialtjänsten. 
 
Andel som inte blev aktuella på nytt ett år efter avslutad insats ökade med fem procent för kvin-
nor och fem procent för män mellan åren 2016 och 2017, vilket är positivt. Sett till både barn och 
unga 0-20 år fick de gemensamt mycket fina resultat när det gäller återaktualiseringar. Jämfört 
med riksgenomsnittet låg Borås Stad ungefär 20 procentenheter bättre till, det vill säga att det är 
20 procent högre andel i Borås som inte blir aktuella på nytt ett år efter avslutat insats jämfört 
med riket som helhet. Det kan ha flera olika orsaker. En orsak kan vara att anställda inom IFO i 
Borås Stad är duktiga på att ge insatser efter behov och att klienter därför fått rätt hjälp och inte 
behöver söka stöd på nytt. En annan förklaring kan vara att ärenden inte avslutas och att klienter 
därför inte kan bli aktuella på nytt. Klienter har inte möjlighet att söka på nytt om de redan har 
långvariga insatser. Fler förklaringar är möjliga. 
 
Sett över tid har utredningstid för ärenden gällande barn och unga 0-20 år minskat mellan 2015 
och 2017. Under 2016 var den ytterligare något kortare än under 2017. Den genomsnittliga tiden 
för att avsluta en utredning var under 2017 83 dagar (ungefär tre månader) inom IFO i Borås 
Stad. Enligt gällande lagstiftning ska en utredning avslutas inom fyra månader. Medelvärdet i riket 
för barn 0-20 år var 109 dagar under 2017. Medianen för åren 2015 och 2017 var oförändrad, vil-
ket tyder på att något eller några ärenden tog längre tid under 2017 än under 2015.  
 
Vuxna med missbruksproblem 
För vuxna med missbruksproblematik varierade andelen återaktualiseringar för målgruppen som 
helhet något mellan åren 2015-2017. Andelen som inte återaktualiserades ett år efter avslutad in-
sats minskade under 2016 från 76 procent till 74 procent, för att åter öka 2017 till 79 procent. 
Samtidigt varierade andelen ärenden som inte blev aktuella på nytt ett år efter avslutad insats mar-
kant för både kvinnor och män inom målgruppen. Under 2016 ökade andelen kvinnor som inte 
återaktualiserades från 71 procent till 81 procent, för att under 2017 minska till 79 procent. Det 
omvända förhållandet rådde för män, där andel ej återaktualiserade minskade under 2016 från 77 
procent till 71 procent, för att öka till 82 procent under 2017.  
 
När det gäller utredningstid för målgruppen vuxna med missbruksproblematik var den genom-
snittliga tiden 58 dagar i riket och 59 dagar inom IFO i Borås Stad. Sett över tid har utredningsti-
den för vuxna med missbruksproblematik varit stabil inom Borås Stad, både för målgruppen som 
helhet och sett till män och kvinnor. Även medianen har varit relativt oförändrad över tid. Sam-
mantaget tyder resultat för utredningstid på att handläggare hittat rutiner för att utreda ärenden 
för vuxna med missbruksproblematik.  
 
En fråga att ställa sig i sammanhanget för verksamheter inom både Barn och unga samt Vuxen-
enheten är om en utredningstid om tre månader är rimlig. 
 
Ej verkställda gynnande beslut 
Den 31 december 2017 var alla gynnande beslut för Vuxen och Unga vuxna verkställda. Verk-
samhetsområde Barn och unga hade vid det datumet sju icke verkställda beslut, där fem beslut 
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handlade om familjehem och två om kontaktperson. I fyra av fallen rörde det pojkar och i tre av 
fallen flickor.  
 
Antalet ej verkställda beslut minskade under 2017. Under första kvartalet rapporterades 18 ej 
verkställda beslut till att vid årets slut omfatta sju icke verkställda beslut, där tre av aktuella beslut 
var på väg att verkställas. För övriga fyra ej verkställda beslut uppgavs svårigheter avseende 
matchning i specifika ärenden utifrån särskilda behov hos den enskilde som orsak till att de ej 
kunnat verkställas. Familjehemsenheten bedriver ett intensivt arbete när det gäller att leta efter 
lämpliga kontaktfamiljer och kontinuerlig dialog förs med de enskilda/de aktuella familjerna från 
förvaltningens sida.  Erfarenheter från verkställande av insatser i form av kontaktperson/kontakt-
familj och familjehem visar på svårigheter att rekrytera uppdragstagare. Vidare finns alltid mer el-
ler mindre omfattande behov av matchning för att behov skall kunna tillgodoses genom insats.  
 
IVOs tillsyner av verksamheter 
Under 2017 har IVO genomfört fyra tillsyner i IFOs verksamheter för Barn och unga, samt en 
tillsyn för verksamheter inom Vuxenområdet.  
 
Barn och unga 
Vid tillsyn av boende för ensamkommande framfördes synpunkter på att den sammantagna kom-
petensen inom personalgrupperna är låg. Framförda synpunkter kom inte som någon överrask-
ning då situationen som föranledde start av aktuella boenden berodde på ett stort antal nyanlända 
på kort tid, med stort rekryteringsbehov som följd. För närvarande pågår ett omfattande omställ-
ningsarbete gällande boende för ensamkommande, då volymerna minskat med personalminsk-
ning som följd.  
 
Vid IVOs tillsyn av ungdomsboendet på Lars Kaggsgatan framkom att enhetschef för boendet 
inte uppfyller krav om formell kompetens enligt nya föreskrifter. Rekrytering av ny enhetschef 
pågår. I stort visade IVOs tillsyn på en verksamhet med god kvalitet. Vissa brister påvisades gäl-
lande bemanning och lokalernas utformning, vilket har resulterat i ett förbättringsarbete för att 
åtgärda påvisade brister. 
 
Enligt ny lag i 3 kapitlet HSLF-FS 2016:55 är det föreståndare/chef för boendet som ska skriva in 
barnet eller den unga på boendet. Inför inflyttning är föreståndare/chef ålagd att göra en indivi-
duell bedömning om barnet/den unge förväntas att få den vård som behövs enligt vårdplanen. 
IVO framförde synpunkter på att lämplighetsbedömningar som föreståndare/chefer för båda bo-
endeverksamheterna utförde var för generella där individuell bedömning saknades.  
IVO tillsynade även handläggningen av två enskilda ärenden inom Barn och unga. I det ena fallet 
hade utredningen ej inletts skyndsamt vid anmälan av våld och i det andra fallet hade ärendet inte 
bedrivits skyndsamt och IVO påpekade att det saknas tydliga och klara rutiner för intern samver-
kan.  
 
Vuxen 
Under det gånga året inkom ett klagomål till IVO gällande handläggning i enskilt ärende inom 
missbruk Vuxen. IVO valde att granska ärendet och kom fram till att genomförd handläggning 
uppfyllde ställda lagkrav. 
 
Rätt matchat stöd 
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Ett led i att kvalitetssäkra att brukare får rätt insatser utifrån sitt behov är Rätt matchat stöd 
(RMS). Under 2017 beställdes 268 konsultationer från RMS. I 29 fall har matchagruppen föresla-
git extern vård. Några kreativa insatser har skapats under året, främst genom att använda personal 
från boendestöd. 
 
Under 2017 genomgick RMS stora förändringar. I början av året passerade alla ärenden RMS, till 
att vid årsslutet enbart låta komplexa ärenden passera, med konsultationsmöte. Detta för att spara 
tid och resurser och skapa delaktighet och medskapande. Förändringen har medfört behov av att 
både ha koll på omfattningen av köpt vård samt följa upp densamma och identifiera när egen 
verksamhet själv kan utföra insatser eller när kommunen inte kan tillgodose behov. 
 
I september 2017 startades RMS Vuxen, som endast riktar sig mot boendeinsatser. Runt 15 ären-
den passerade RMS Vuxen och fyra ärenden kunde inte behov av drogfritt boende tillgodoses i 
kommunen.  
 
 
Riskanalys 
I 2017 års riskanalys på förvaltningsövergripande nivå identifierades totalt 31 risker, varav 20 
skattades som stora och därför kunde innebära en stor risk. Samtliga risker som identifierades 
som stora fördes över till intern kontrollplan för 2017 och framgår i tabell 1 nedan.  
 
 
Tabell 1. Identifierade risker som innebär väsentlig risk för verksamheter fördelat på områdena styrning och led-
ning, personal, ekonomi och egen verksamhet 
Område Riskbild Beskrivning 
Styrning och  
ledning 

Att inte kvalité och ledningssystemet 
följs 

Personal tar inte till sig och följer an-
tagna rutiner med mera 

Ekonomi 

Att otillräcklig kompetens i direkt-
upphandling leder till ofördelaktiga 
avtal  

Personal har inte tillräcklig kompetens 
eller följer inte rutin vid direktupp-
handling 

Att vårdgivare som är på ekonomiskt 
obestånd eller har andra brister di-
rektupphandlas 

Vid köp av vård på HVB eller i famil-
jehem 

Att riktlinjer inte följs 

Att representationsreglerna för Borås 
Stad och Skatteverkets regler ej följs, 
samt att representation/utbildning ej 
är godkänd. 

Att inte samtliga statsbidrag och er-
sättningar söks 

Att statsbidragsansökningarna inte 
görs inom alla relevanta områden för 
samtliga personer 

Personal  

Att socionomer inte kan rekryteras 
och att full bemanning inte uppnås 

Svårigheten att rekrytera vissa yrkes-
grupper 

Att det inte finns tillräckligt med tid 
för introduktion av ny personal 

Avgörande att ny personal introduce-
ras 

Att inte kunna behålla personal inom 
vissa områden  

Risk för hot och -våld situationer 
inom det sociala arbetet Risk för arbetsmiljön och arbetsskada 
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Att felaktiga löneutbetalningar görs Lönerapportering av övertid, utlägg i 
tjänsten 

Egen verksamhet 
Barn och unga 

Att barnavårdsutredningar inte slut-
förs inom lagstadgade fyra månader 

Följa lagstadgad tid 
 

Att förhandsprövningar inte sker 
inom lagstadgade 14 dagar 

Om utredning avseende barn skall in-
ledas eller ej  

Att ungdomar hamnar i utanförskap 
Risker kopplat till förebyggande insat-
ser och samverkan med skola, förskola 
och fritid 

Risk till följd av svårigheten att re-
krytera och behålla familjehem 

Ger risk för sämre kvalité, färre insats-
alternativ 

att inte finna boendealternativ för de 
som flyttar från HVB och familje-
hem 

Svårighet vid anskaffning av lägen-
heter för vissa grupper 

Risk för ofördelaktiga platsköp av 
HVB utanför avtalsområde 

Brist i kontroll och brist på tillgång av 
placeringsalternativ 

Egen verksamhet 
Vuxen 

Risk för ofördelaktiga platsköp av 
HVB utanför avtalsområde 

Brist i kontroll och brist på tillgång av 
placeringsalternativ 

Att klienter inte får vara med och 
vara delaktiga i utformandet av insat-
ser 

 

Risk för felaktiga placeringar Samsjuklighet och äldre brukare kan 
öka riskens sannolikhet 

Risk för att inte finna bostadslös-
ningar för klienter  

 
Inom området styrning och ledning identifierades totalt sex risker, där en ansågs innebära en stor 
risk och inom området ekonomi identifierades totalt sju risker, varav fyra ansågs innebära stor 
risk. För personalområdet identifierades totalt sex risker, där fem ansågs innebära stora risker. 
För egen verksamhet identifierades totalt åtta risker inom verksamhetsområde Barn och unga där 
sex risker ansågs vara stora och motsvarande siffror för verksamhetsområde Vuxna var totalt 4 
där samtliga ansågs innebära en stor risk.  
 
Utöver riskanalyser på förvaltningsövergripande nivå utförde enheter inom egen verksamhet egna 
riskanalyser. 
 
Riskanalyser för enheter inom Unga vuxna och Vuxen missbruk 
Inom verksamhetsområde Unga vuxna och Vuxen missbruk har det under 2017 genomförts tre 
risk- och konsekvensanalyser utifrån förändringar i verksamheter och fysisk miljö. De handlade 
om att skapa ett utrymme för att utföra drogtester, borttagande av reception samt utökade arbets-
uppgifter för mottagningsenheten som utökat åldersgruppen med personer 18-20 år. Berörda 
verksamheter är Cedern, mottagningsenheten och missbruksenheten som helhet. Personal var 
delaktig i arbetet med att ta fram risk- och konsekvensanalyser. 
 
Riskanalyser för enheter inom barn och unga 
Inom verksamhetsområde Barn och unga genomfördes fem riskanalyser under 2017. Tre av dem 
genomfördes utifrån att nya verksamheter startades upp, en utifrån omställning från HVB-hem 
till Stödboende och ytterligare en utifrån avveckling av ett HVB-hem. De båda senare förändring-
arna medförde övertalighet. Berörda verksamheter var ungdomsboende/boendestöd, hela Barn 
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och unga (ny mottagningsgrupp), Dialogcentrum samt HVB-hem och stödboende inom Barn 
och unga på IFO. Personal var delaktig i analysarbetet, i några fall utifrån representant av skydds-
ombud.  
 
Uppföljning av intern kontrollplan  
 
Risk att barnavårdsutredningar inte slutförs inom lagstadgade fyra månader  
Sju utredningar har under året tagit längre tid än fyra månader. Beslutsunderlagen har i tre av fal-
len var färdigställda innan fyra månader hade förflutit, där handläggare missat att avsluta/signera 
utredningen. Två av dessa tillhörde asylverksamheten och en tänkbar orsak var hög arbetsbelast-
ning som medförde att utredningarna inte signerades. Under 2017 har extra arbetsledning priori-
teras till asylverksamheten med två metodhandledare. Metodhandledarna har arbetat med rutiner, 
struktur för att öka rättssäkerheten. Antal ärenden har minskat drastiskt under hösten 2017 vilket 
har gjort att socialsekreterarna har kunnat lägga mer fokus på administrativa rutiner. Slutsats är att 
detta område inte behöver följas upp under 2018. 
 
Risk att inte förhandsprövningar sker inom föreskriven tid 
En totalgenomgång av förhandsprövningar genomfördes under 2017 där samtliga förhandspröv-
ningar granskades. Av utförda förhandsprövningar var det 30 som inte gjordes inom föreskriven 
tid, dvs. 14 dagar. Överlag och sett till antalet anmälningar totalt är det få förhandsprövningar 
som tar längre tid än 14 dagar. I de fall där förhandsprövningar överskrider föreskriven tid hand-
lar det i regel om enstaka dagar. I några fall kan bero på ouppmärksamhet i att bevaka exakt dag 
då anmälan inkom. Metodhandledarna kommer att fortsätta arbeta med förhandsbedömningsti-
den för att säkerställa att rättssäkerheten följs. 
 
Introduktion av nyanställd personal 
Uppföljning av utformning av introduktion av nyanställda har genomförts i form av enkätunder-
sökning ställd till samtliga enhetschefer inom förvaltningen. Resultatet visar att introduktionen i 
stort fungerat som planerat. Både de introduktionsdagar som förvaltningen själv anordnar och 
den introduktion i socialrätt som ges till nyanställda medarbetare uppskattas. Några avbrott i ny-
anställdas introduktioner har noterats och introduktionen kommer fortsätta att följas upp under 
2018.  
 
Otillräcklig kompetens vid direktupphandling 
En inventering av kunskap kring direktupphandling samt erfarenhet av direktupphandlingar ge-
nomfördes inom Individ- och familjeomsorgsnämnden under 2017 där 15 direktupphandlingar 
har genomförts. Av de chefer som besvarade enkäten hade alla utom en utom en kännedom om 
vilka regler som gäller i samband med direktupphandlingar. Tre chefer gick utbildning under året 
och flera chefer har anmält sig till aviserade interna utbildningar under 2018. Planen är att samt-
liga chefer som gör direktupphandlingar ska genomgå utbildning inom området som genomförs 
centralt i Borås Stad. 
 
Svårighet i att rekrytera och behålla socionomer och att full bemanning inte uppnås 
Inom Barn och ungas myndighetsutövning saknades vid årets början 17 årsarbetare inom yrkes-
gruppen socialsekreterare. Vid slutet av året fanns 11 vakanser av totalt 44 årsarbetare inom yr-
kesgruppen socialsekreterare. Asylverksamheten hade i början av året sex vakanser i förhållande 
till tolv årsarbetare. Vid årets slut hade vakanserna minskat till tre, men då hade även det plane-
rade personalbehovet minskat till tio årsarbetare. Asylverksamheten räknar med att närma sig en 
fulltalig personalstyrka under början av 2018. 
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Myndighetsutövning inom Barn och unga köpte konsulttjänster under 2017 och utöver det upp-
rättades en handlingsplan för en prioriteringsordning av ärenden. Ambitionsnivån sänktes utan 
att göra avkall på att uppfylla lagkrav. Det pågår ett arbete kring att attrahera och rekrytera socio-
nomer, bland annat har IFO-förvaltningen deltagit på studentmässor och varit synliga i media. 
Under hösten 2017 tog KAL-gruppen (kompetens- och personalförsörjning, arbetsmiljö, lönevill-
kor) fram åtgärdsförslag utifrån rekrytering av HR-specialist och kommunikatör med inriktning 
på att attrahera och rekrytera socionomer.  
 
Avvikelser, synpunkter och klagomål 
 
Avvikelser 
Det har inkommit fyra avvikelser i verksamheten under 2017, samtliga från en och samma enhet 
inom ungdomsboende Barn och unga som valt att aktivt arbeta med avvikelser och upprätta ett 
eget system för dem. Övriga enheter har inte arbetat systematiskt med avvikelser, beroende av att 
det ännu inte finns något avvikelsesystem för IFO i Borås Stad. Däremot har enheter inom Barn 
och unga uppmärksammat avvikelser och försökt att lösa dem inom det område där de uppstod. 
Enhetschefer har diskuterat flertalet avvikelser med IFOs rättshandläggare och några av dem har 
lett till upprättandet av en lex Sarahrapport. I de fall avvikelser ej lett till lex Sarahrapportering 
saknas systematisk uppföljning av det inträffade. Det är oklart vad som åtgärdats och vem som 
följer upp det åtgärdade.  
 
För de fyra upprättade avvikelserna framgår en kort beskrivning av händelsen samt åtgärdsför-
slag. Återkoppling har skett till personal på verksamhetsmöten. Tre ärenden gäller avvikelser från 
upprättade begränsande ordningsregler, det vill säga regler som upprättas under viss period för att 
få ordning på något specifikt kring en brukare. Som åtgärd har personal uppmanats att följa be-
fintliga rutiner och det har tydliggjorts hur dokumentation ska ske. Den fjärde avvikelsen gäller 
ett enskilt ärende där verksamheten inte följt överenskommet beslut och istället fattat ett nytt be-
slut. Åtgärden blev att identifiera konsekvenser när beslut i enskilda ärenden inte följs. 
 
Synpunkter och klagomål 
Under 2017 lämnades 27 synpunkter av 20 unika personer. Samtliga synpunkter har avslutats, 
varav en under 2018. Myndighet Barn och unga respektive Boende vuxna är de verksamhetsdelar 
som fått flest synpunkter. Några av synpunkterna handlade om förbättringsförslag och några 
gällde handläggningen i aktuellt pågående ärende. Ett exempel på vad synpunkterna handlat om 
är enskild som önskade lämna ytterligare uppgifter att beakta i den fortsatta handläggningen. I 
detta fall kontaktades synpunktslämnaren för att få en dialog kring vilka uppgifter det rörde sig 
om. Andra exempel är önskemål om tillgängligt faxnummer till förvaltningen och information 
om verksamhet på Borås Stads hemsida. Båda synpunkterna åtgärdades med kompletterande in-
formation på hemsidan. Några synpunkter rörde social jourverksamhet, där synpunkterna ledde 
till att ändra rutiner samt att pågående utveckling/översyn av sociala jourens verksamhet kom-
pletterades med några punkter. Ett antal synpunkter handlade bland annat utformning, öppettider 
och avskildhet på härbärget. Dessa synpunkter tas med i aktuellt utvecklingsuppdrag för härbär-
get.  
 
När det gäller att hantera synpunkter finns utvecklingspotential. Bland annat behöver åtgärder 
som dokumenteras i synpunktshanteringsprogrammet närmare specificeras av handläggare, ef-
tersom det skulle underlätta framtida analys och förbättringsåtgärder. Ytterligare har det noterats 
att få synpunkter inkommer på IFOs verksamheter. Därför har en satsning inletts på enhetsnivå 
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för att få ut information om vad som kan räknas som synpunkter och hur de ska tas emot. En ny 
utbildning planeras även för personal. 
 
En förbättring till nästa årsredovisning av synpunktshantering är att säkra om IFO följer rutinen 
för synpunktshantering. Enligt rutin ska synpunktslämnare få information om att synpunkten är 
mottagen och registrerad inom 3 arbetsdagar. Synpunktslämnaren ska även få svar på sin syn-
punkt och/eller meddelas eventuell åtgärd på inlämnad synpunkt inom 10 arbetsdagar. Av de 27 
synpunkter som inkom under 2017 förefaller det som om 70 procent hanterades inom uppsatt 
tidsram om återkoppling inom 10 arbetsdagar.  
 
Hälso- och sjukvård 
Det finns utsedda stödanvändare för legitimerad personal som har i uppdrag att stödja och hjälpa 
kollegor kring dokumentation i Viva. MAS/MAR har genomfört en dokumentationsdag med 
stödanvändarna för legitimerad personal. Där presenterades en reviderad rutin för patientjourna-
lens innehåll, detta för att tydliggöra vad en journal ska innehåll och var i systemet det ska doku-
menteras.  
 
Journalgranskningar visar att det fortfarande finns förbättringsbehov av kvalitén i patientjourna-
len. Det saknas en funktion som håller ihop och utvecklar hälso- och sjukvårdsdokumentationen. 
 
Det har totalt rapporterats in 45 hälso- och sjukvårdsavvikelser i verksamhetssystemet Viva för 
IFO. 28 av avvikelserna handlade om fall, 16 handlade om läkemedel och en avvikelse gällde in-
formationsöverföring. 
 
Under 2017 genomfördes inte några riskbedömningar för hälso- och sjukvård inom IFO. Ett pri-
oriterat förbättringsområde är att utveckla antalet riskbedömningar för fall, trycksår, undernäring 
och munhälsa.  
 
Enligt rutin ska samtliga patienter som är inskrivna i Hälso- och sjukvården och där verksam-
heten övertagit läkemedelsansvaret för att ha en aktuell läkemedelsgenomgång minst en gång per 
år. Har inte följts utan är ett förbättringsområde 
 
Under året har rutinen munhälsa-uppsökande och nödvändig tandvård reviderats. I rutinen fram-
går vem/vilka som har ansvar/roll att skriva intyg om nödvändig tandvård (grönt kort) samt att 
erbjuda årlig munhälsobedömning. Utfärdare av intyg samt ansvariga för att erbjuda munhälsobe-
dömning har utsetts.  
 
Under året har handboken för palliativ vård i livets slut reviderats med utgångspunkt från det nat-
ionella vårdprogrammet Palliativ vård i livets slutskede samt Socialstyrelsens utvärdering och sam-
manfattning med förbättringsområden inom palliativ vård i livets slutskede. 
 
Verksamhet upphandlad enligt LOU eller LOV  
Det åligger privata utförare att i egen patientsäkerhets- och verksamhetsberättelse redovisa analys 
av resultat. Förbättringsområde till nästkommande år är att i patientsäkerhets- och kvalitetsberät-
telsen för IFO kunna redovisa privata utförares resultat för bland annat avvikelser och inkomna 
synpunkter.  
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Mål och aktiviteter för kommande år 
Uppsatta mål för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen för 2018 är att förbättra samverkan, 
öka medskapande och delaktighet samt ökad användning av digitalisering. Aktiviteter för att 
uppnå fastställda mål är att: 
 

− Vidareutveckla närvårdssamverkan 
− Säkra implementering av SSPF, samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsför-

valtning 
− Göra konsekvensanalyser för barnfamiljer som hotas av vräkning 
− Genomföra dialogmöten med medarbetarna inom Vuxenverksamheten kring medskap-

ande utredningar 
− Mäta användning av videokonferenser/skypemöten med klienter 
− Fortsätta med specificerade aktiviteter i handlingsplanen för den stärkta Sociala barn- och 

ungdomsvården 
 
Aktiviteter för hälso- och sjukvård: 

−  kartlägga processen Att tillhandahålla hälso- och sjukvård i sociala klustret 
− fortsätta utvecklingen av Närvårdssamverkan 
− Samverkan vid utskrivning från sluten vård är en ny lag som kommer att innebära ett 

stort arbete i verksamheten för att patienter ska kunna skrivas ut från sjukhus på ett 
tryggt och säkert sätt 

− Samordnad individuell planering (SIP) kommer att vara i fokus för alla vårdgivare.  
− Öka andel riskbedömningar för att förebygga vårdskador 
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Uppföljning av ett Integrerat samhälle 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgensnämnden ställer sig bakom nedanstående svar på 
Uppföljning av ett Integrerat samhälle och översänder till Arbetslivsnämnden.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 
Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle. 
Arbetslivsnämnden följer nu upp programmet med frågor                

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. 
Arbetet med dessa frågor utgår från programmet för ett integrerat samhälle, 
som fastställdes i kommunfullmäktige 2015-01-15 och gäller fram till 2018. 
Programmet för ett integrerat samhälle pekar ut den politiska viljeinriktningen 
och hur Borås Stad förväntas agera och gäller för alla nämnder och styrelser. 
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att följa upp hur samtliga 
nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar med dessa programområden 
utifrån sina respektive ansvarsområden. Fokus under 2017 är på två av 
programmets sju programområden: arbete och boende. Arbetslivsnämnden har 
nu skickat ut ett antal uppföljande frågor till samtliga nämnder och styrelser 
som rör integrationsinsatser under 2017.  

För Individ- och familjeomsorgsnämndens del rör det endast uppföljning inom 
området ”Arbete”.  Borås Stad ska vara ett föredöme i att anställa personal av 
annan etnisk bakgrund och uppföljningen handlar om praktikplatser för 
personer som är födda i andra länder samt vad som görs för arbete för att 
underlätta anställningar för dessa grupper.  

Fråga 1 

- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anordna praktikplatser? 

Svar: Inom Individ- och familjeomsorgsnämnden finns samordningen av 
verksamhetsförlagda studier för socionomer. Kontakter finns kontakter 
med flera högskolor såsom Göteborgs universitet och Högskolan i 
Jönköping. Nämnden verkar för att ta emot studenter med bakgrund. 
Nämnden har även under senaste året tagit emot praktikanter med utländsk 
examina som ett led för dem att komma in i arbetslivet. 
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Fråga 2 

- Mottagna praktikanter under 2017: 

A) Språkpraktik  3 

B) Prova på Praktik 2 

C) Praktik till arbete 2 

   

 
Fråga 3 

- På vilket sätt har ni utvecklat arbetet för att anställa personer med 
annan etnisk bak-grund, d.v.s. boråsare som är födda utomlands och 
boråsare födda i Sverige, vars båda föräldrar är födda utomlands? 

Svar: Verksamheterna har under en längre tid strävat efter att i samband 
med rekryteringar ha en medvetenhet utifrån se till värdet av att anställa att 
personer med utländsk bakgrund och med olika etnisk bakgrund. Detta har 
lett till att det i olika arbetsgrupper finns en representation av personer som 
själva kommer från olika länder eller vars föräldrar är födda utomlands. 

 

Samverkan 
Remissen och svaret har samverkats på FSG den 8 mars 2018. 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 
 

 

Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 
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Program för ett Integrerat samhälle 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker programmet för ett integrerat 
samhälle och översänder remissvaret till Arbetslivsnämnden.        

Sammanfattning  
Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på ett 
reviderat program för ett integrerat samhälle avseende perioden 2019-2022. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden instämmer i stort i innehållet i 
programmet. Nämnden har några synpunkter och förslag till kompletteringar i 
programmet. Nämnden rekommenderar att begreppet mål inte uttalas i 
programmet.  Nämnden vill se att målgruppen ensamkommande asylsökande 
flyktingbarn ges möjlighet till ingång i arbetslivet, att bostadsbyggandet i staden 
påskyndas samt att lyfta fram vikten av att ge stöd och studiehandledning till 
elever med utländsk bakgrund.         

Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på ett 
reviderat program för ett integrerat samhälle avseende perioden 2019-2022. 
Förslaget har skickats ut till samtliga nämnder och bolagsstyrelser på remiss. 
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands och boråsare 
födda i Sverige vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta beräknar man 
uppgår till ca 25 % av Borås stads innevånare. Programmet är indelat i följande 
huvudområden: arbete, bostad, utbildning, delaktighet, trygghet, folkhälsa och 
kultur. 
 
Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och ansvarar 
för ett nätverk för integrationsfrågor med representanter från olika nämnder 
och bolag. Individ- och familjeomsorgsnämnden har en 
tjänstemannarepresentant i detta nätverk. På detta sätt förankras frågorna kring 
integration i nämndens och förvaltningens verksamhet och arbete. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden instämmer i stort i innehållet i 
programmet. Programmet anger den riktning Borås stad avser att gå för att nå 
ett integrerat samhälle. I avsnittet om arbetsmetoder anges att 
integrationsmålen ska genomsyra nämndernas verksamheter. Programmet pekar 
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på viktiga vägar för att nå integration såsom praktik för nyanlända, feriejobb för 
ungdomar och varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och 
prisnivåer men uttalar inte specifika mål. Ett program ska inte heller uttala 
sådana mål utan detta får preciseras i andra dokument, möjligen i en 
handlingsplan där även aktiviteter klargörs. Det är därför en rekommendation 
från nämnden att begreppet mål inte uttalas i programmet. 
 
Nämnden tillstyrker programmet men vill framföra synpunkter rörande vissa 
avsnitt och även önskan om kompletteringar och vissa förtydliganden. 
Nämndens ser integrationsfrågor som viktiga och angelägna inte minst för 
barnfamiljer med utländsk bakgrund, barnfamiljer med flyktingbakgrund och 
ensamkommande flyktingbarn. 
 
När det gäller feriejobb för de med utländsk bakgrund så vill nämnden framföra 
att det är särskilt viktigt att denna möjlighet ges till ungdomar med en 
flyktingbakgrund och ensamkommande flyktingbarn.  Det finns hinder att ge 
ensamkommande asylsökande ungdomar feriejobb men nämnden ser gärna att 
även denna målgrupp ges möjlighet till ingång i arbetsliv även om detta behöver 
ske på annat sätt än genom feriejobb.  
 
Nämnden instämmer i skrivningen om att det behövs bostäder med olika 
prisnivåer för att möjliggöra för hushåll med begränsad ekonomi att kunna få 
en bostad. Utöver det som uttrycks i programmet är det viktigt att 
bostadsbyggandet påskyndas för att begränsa trångboddhet och för att 
underlätta för många med utländsk bakgrund att komma in på 
bostadsmarknaden. Speciellt viktigt är att det framöver finns bostäder med 
rimliga hyror för att inte utestänga grupper med begränsad ekonomi. 
 
Utbildning är viktigt för att alla unga ska få samma förutsättningar till en god 
utveckling. Det är här viktigt att satsningar görs i grundskola och gymnasieskola 
med extra stöd och studiehandledning för att barn med utländsk bakgrund ska 
få så goda förutsättningar som möjligt att lyckas i skolan.  

Samverkan 
Samverkan har skett vid FSG 2018-03-08. 

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden. 
 
 

 

Mats Tolfsson 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 
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Remiss: Program för ett Integrerat samhälle 
 

Remissinstanser 
1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Servicenämnden 

11. Samhällsbyggnadsnämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- och äldrenämnden 

15. AB Bostäder 

16. Borås Borås TME 

17. Borås Djurpark AB 

18. Borås Energi och Miljö AB 

19. Borås Elnät AB 

20. Borås kommuns parkerings AB 

21. Industribyggnader i Borås AB 

22. Fristadbostäder AB 

23. Viskaforshem AB 

24. AB Toarpshus 
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25. AB Sandhultsbostäder 

Arbetslivsnämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att ge förslag på 
reviderat program för perioden 2019-2022. Förslaget som arbetets fram på 
Arbetslivsförvaltningen utsänds på remiss till samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser. 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2018-03-29. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se gärna i 
både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens 
namn. Ange diarienummer ALN 2018-00009 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. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73

mailto:ALN.diarium@boras.se


Program för ett 
integrerat samhälle 
 
 
 
Borås stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och människors 
lika värde, 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 interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att 
förutom att respektera och tillåta olika kulturer och etniska grupper att få ha sin kultur, så ska 
dessa ges möjligheter till att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor 
som berör dem. Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom 
andra samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. 
Målgruppen för programmet är boråsare som är födda utomlands, och boråsare födda i Sverige 
vars båda föräldrar är födda utomlands. Detta är ca 25 procent av kommunens invånare. 

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag är en stad 
med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung 
eller religion, 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.  
 
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 och 
vissa uppföljningar framgår där. 
 



Arbete 
Arbete är en nyckel till 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 flerspråkighet och 
interkulturell kunskap som en merit vid rekrytering och att anställa personal med olika etnisk 
bakgrund. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få praktik, som ger språkträning 
och värdefull arbetslivserfarenhet.  
 
Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom feriejobb. 
Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar kontaktnät i 
samhället. 

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är utvecklande 
och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på socialt 
ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända att få chans till 
praktik, som kan leda till arbete i näringslivet. 
 

Boende 
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden ska 
strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer och 
prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt blandat. 
Ett särskilt ansvar har de av staden ägda allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Detta gäller framför allt de 
bolag som verkar i de yttre delarna av kommunen, att särskilt prioritera möjligheten till bostäder 
för våra nyanlända Boråsare. 

Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion ska 
kunna mötas i sitt närområde 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 med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i övrigt få det stöd de 
behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas även i skolans arbete med 
interkulturella frågor. 
 
Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn socioekonomisk 
och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor.  
 
 
Vuxna 
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande 
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås 
Stad samverka inom Sjuhärad.  



 

Borås Stads anställda 
Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den egna 
specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell kompetens, 
normer, värderingar och förhållningssätt. 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 på 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. Borås Stad 
ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten med 
invandrarföreningar samt med föreningar som arbetar med integration.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Trygghet 
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. Borås 
stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället och rättvist 
behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen 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 motverkar 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 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 än svenska, som har särskilda behov, ska i möjligaste mån få 
hjälp på modersmål. 
 

 

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 särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. 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 sitt kulturarv samt möjligheten att 
ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Kulturföreningar ska stödjas för 
att olika kulturer och kulturarv ska tas tillvara och lyftas fram. 
 

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. 
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