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1  Inledning 

Anvisning 
 

Ett inledande avsnitt där nämnden allmänt analyserar verksamhet och ekonomi hittills under året. 
Nämnden avgör själv hur detta avsnitt ska utformas. 
Max en halv sida - avsnittet får vara högst 1 500 tecken. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområde barn och 
familj och vuxna samt för ensamkommande barn. 

Nämnden har dessutom två av kommunalfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett 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 

 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. 

 Införande av ett stödboende för personer som varit i missbruk 

 Inom ramen för sitt samordningsansvar, klargöra samt tydliggöra mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om sociala bostäder. 

 Samordna bostäder åt de som nu är utanför bostadsmarknaden 

  

  

  

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

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

Anvisning 
 

Svara på följande frågor för att analysera resultatet 
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1. Är målvärdet uppnått? 
 
2. Vad kan ha påverkat att vi nått/inte nått målvärdet? 
- genomförda aktiviteter? Vad har vi gjort bra? Vad kunde vi gjort bättre? 
- samarbete internt/externt? 
- andra faktorer som påverkat, internt i Borås Stad eller i omvärlden? 
 
3. Trend de senaste åren, tillbakablick 
- har utfallet förbättrats/försämrats? 
- orsaker till förbättring/försämring? 
 
4. Vilka åtgärder planeras för att förbättra utfallet? 

 

 Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

Utfall T2 
2017 

 Antal genomförda medborgardialoger.  1 0 0 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inte haft någon medborgardialog till och med 2017-08-31. 
Nämnden planerar att besöka en gymnasieskola i Borås och dels ha med en enkät kring hur 
gymnasieungdomar har det när det gäller sin situation, hur de ser på Individ- och familjeomsorg 
(socialtjänst) och hur det skulle vilja få information samt kunna vända sig till socialtjänsten. 

Antal genomförda medborgardialoger. 

 
 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2017 Kommentar 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att utreda införande av ett 
stödboende för personer som har varit i 
missbruk. 

 Delvis 
genomfört 

En första utredning har genomförts och 
presenterats för nämnden i augusti 2017 
med förslag om att få ett fortsatt 
utredningsuppdrag och ta fram ett  förslag 
till ett drogfritt stödboende med budget 
och tidsplan utifrån formen med en  
baslägenhet och till denna kopplade 
lägenheter. Målgruppen är främst unga 
med missbruksproblematik som varit i 
behandling och därefter har behov av 
stödboende. 

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

 Delvis 
genomfört 

En politisk referensgrupp samt en 
arbetsgrupp med tjänstemän har bildats 
för att omhänderta det sociala 
boendeuppdraget. Arbetsgruppen har haft 
ett antal möten och har lämnat förslag till 
den politiska referensgruppens möte i 
oktober 2017. Ett av förslagen innefattar 
ett tydliggörande av mandat som innebär 
att beslut och hantering av sociala 
bostäder dels kopplas till stödinsatser och 
dels organisatoriskt förläggs inom en 
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Uppdrag Status T2 2017 Kommentar 

nämnd och förvaltning 

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

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår och olika förslag övervägs 
ännu. Arbetsgruppen kring sociala 
boendefrågor har lämnat förslag till den 
politiska referensgruppen om att bilda en 
samordningsgrupp med de som idag 
anskaffar bostäder för olika målgrupper av 
de som finns utanför bostadsmarknaden. 
Utöver de som har en social problematik 
kombinerat med svårighet att behålla/ få 
bostad så finns grupperna 
ensamkommande flyktingbarn och 
flyktingar som anvisats och 
kommunplacerats i Borås.  

2.2 Livskraftig stadskärna 

Målbild 

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

Anvisning 
 

Svara på följande frågor för att analysera resultatet 
1. Är målvärdet uppnått? 
 
2. Vad kan ha påverkat att vi nått/inte nått målvärdet? 
- genomförda aktiviteter? Vad har vi gjort bra? Vad kunde vi gjort bättre? 
- samarbete internt/externt? 
- andra faktorer som påverkat, internt i Borås Stad eller i omvärlden? 
 
3. Trend de senaste åren, tillbakablick 
- har utfallet förbättrats/försämrats? 
- orsaker till förbättring/försämring? 
 
4. Vilka åtgärder planeras för att förbättra utfallet? 

 

 Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2016 

Målvärde 
2017 

Utfall T1 
2017 

Utfall T2 
2017 

 Antal personer i en hemlöshetssituation som får 
eget förstahandskontrakt med hjälp av 
socialtjänsten. 

21 17 11 14 

Antal personer i en hemlöshetssituation som får eget förstahandskontrakt med 

hjälp av socialtjänsten. 

Under perioden januari till augusti 2017 har 14 personer i en hemlöshetssituation fått ett eget 
förstahandskontrakt med hjälp av socialtjänsten. Nämnden räknar med att uppnå årets målvärde i 
december eller möjligen tidigare. 
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2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2017 Kommentar 

När staden arrangerar konferenser, bokar 
hotell och köper mat ska Svanen-, Krav- 
och Fairtrademärkning liksom 
närproducerade livsmedel efterfrågas och 
målnivå/indikatornivå för andel 
ekologiskt/närproducerat tillämpas. 

 Genomfört Vid de genomförda konferenser som 
gjorts har detta efterfrågats och även 
kontrollerats i samband med 
genomförandet av konferensen. 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje tertial 

eller varje halvår 

Anvisning 
 

Besvara följande frågor: 

Vad har vi gjort? 

Hur många kontroller/granskningar genomfördes? 

Vad kom vi fram till? 

Vad behöver åtgärdas? 

 

Verksamhet / Process Riskbild 
Kontrollmoment med analys och 
åtgärder 

Rekrytering Risk för att det inte kan 
rekryteras socionomer och 
att det inte går att nå full 
bemanning 

Följa antalet vakanta tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 

Analys: Inom barn och ungas 
myndighetsutövning saknas den 31 
augusti motsvarande 10,44 
årsarbetande socialsekreterare av 44. 
Efter tertial 1 var vakanserna 15,25. 
Inom asylverksamheten uppgår 
vakanserna till ca 6,7 årsarbetare av 
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Verksamhet / Process Riskbild 
Kontrollmoment med analys och 
åtgärder 

ca 12,5. Efter tertial 1 var dessa 5,0 
 
 
Åtgärd: Myndighetsutövningen inom 
barn och unga köper konsulttjänster 
motsvarande 5,9 årsarbetare och 
asylverksamheten 2,8 årsarbetare 
vilket är lika med de köp som gjordes 
efter tertial 1. Utöver detta har en 
handlingsplan upprättats för en 
prioriteringsordning. Ambitionsnivån 
är sänkt men verksamheten klarar 
lagkraven. Arbete kring att attrahera 
och rekrytera pågår genom att IFO-
förvaltningen varit med på 
studentmässor, varit synliga i media 
med mera. 
KAL-grupp (kompetens- och 
personalförsörjning, arbetsmiljö, 
lönevillkor) är tillsatt när det gäller 
socionomer och kommer att lägga 
förslag under hösten på åtgärder för 
denna grupp. 
 

Rekrytering Familjehem Risk att inte kunna rekrytera 
och behålla familjehem 

Följa antalet interna familjehem 

Antal interna familjehem som används 
är 97 stycken. 
Analys 
Nämnden avser att följa antalet interna 
familjehem och har som inriktning att öka 
antalet. Detta är andra tillfället som detta 
rapporteras. 
 
Åtgärd 
Förstärkt familjehemsvård har påbörjat sitt 
arbete under våren 2017. Syftet är att 
förstärka familjehemsvården på en rad 
områden, bl.a. rekrytera en 
specialpedagog för att följa barnens 
skolgång, ge möjlighet till konsulentstöd 
till familjehemmen med mera. En följd 
beräknas bli att Borås stad kan behålla 
fler familjehem och att fler kan rekryteras 
så att sammantaget det finns fler. Detta 
kommer att underlätta matchning av barn 
och familjehem. Det har dock varit svårt 
att rekrytera specialpedagog och 
rekryteringen är ännu inte slutförd. 
Metodutvecklingen som detta arbete 
innebär beräknas sträcka sig in under 
2018. 
 

Boendekedja för ungdomar Risk att inte finna ett 
boendealternativ för de som 
är redo at flytta från 
HVB/familjehem 

Följa antalet som är redo att flytta ut där 
det saknas möjlighet att flytta till en egen 
bostad 

Analys 
Samtliga  utom  en ungdom som har varit 
redo att gå vidare i vårdkedjan och flytta 
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Verksamhet / Process Riskbild 
Kontrollmoment med analys och 
åtgärder 

från familjehem, 
institution/ungdomsboende till en egen 
lägenhet har kunnat få en lägenhet. 13 
ungdomar därav hälften 
ensamkommande flyktingbarn har på 
detta sätt gått vidare till egen lägenhet 
med boendestöd. Överenskommelsen 
med AB Bostäder är här ett bra stöd för 
att få vårdkedjan att fungera. 
 
Om ytterligare ensamkommande skall ges 
lägenhet på motsvarande sätt kan detta 
dock leda till svårigheter och brist på 
lägenheter. 
 
Åtgärd 
Fortsatta kontakter med övriga 
kommunala och privata bostadsbolag. 
 

Boende Vuxen Risk att inte finna 
boendealternativ för de som 
skall flytta från 
institutionsvård 

Följa antalet som är redo att flytta ut där 
det saknas möjlighet att flytta till en egen 
bostad 

Analys 
Av de som varit placerade från IFO Vuxen 
på externt boende, familjehem eller 
behandlingshem så finns 8 personer som 
inte går att ta hem pga att det är brist på 
lämpliga lägenheter. Avdessa tillhör 2 
gruppen unga vuxna. I samtaliga fall är 
det framför allt pga att vi inte har boenden 
som är anpassade utifrån psykisk ohälsa 
och att det även behövs drogfiria boenden 
med tillgång till personal (i vissa fall 
kanske dygnet runt). 
 
Åtgärd 
Pågår utredning och förslag om att ta fram 
ett drogfritt stödboende. 
 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Anvisning 
 

Om nämmnden har identifierat riskbilder med riskbedöming 16, och fört över dem till plan, visas 
dessa i tabellen nedan. Riskerna hämtas automatiskt från intern kontroll modulen i Stratsys. 
Riskbilder som bedöms ha hög sannolikhet (4) och stor konsekvens (4) kräver direkta åtgärder för att 
minimera risken. 
 
Redogör för de åtgärder som nämnden har genomfört genom att klicka på pennan för 
kontrollmomentet (pennan blir synlig när makören placeras på kontrollmomentet), skriv sedan 
åtgärderna i Slutsats-rutan. 
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Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med intern kontrollplan har identifierat risker med en riskbedömning på 16, 
redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder. 

Anvisning 
 

Om det finns behov kan avsnitt 3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
kommenteras. 

4  Nämndens verksamhet 1 

Anvisning 
 

Analysera nämndens verksamhet. En analys per budgetram ska göras. 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Anvisning 
 

Kostnader ska visas med minustecken och alla belopp ska vara heltal och i tkr. 

 

Tkr 
Utfall 2016-

08 
Utfall 2017-

08 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag  102 482 163 765 154 765 -9 000 

Avgifter och övriga intäkter  52 928 77 316 77 316 0 

Summa intäkter  155 410 241 081 232 081 -9 000 

Personal  -140 491 -228 338 -215 338 13 000 

Lokaler  -9 594 -14 521 -14 521 0 

Övrigt  -179 966 -256 961 -268 575 -11 614 

Kapitalkostnader  -31 -47 -47 0 

Summa kostnader  -330 082 -499 867 -498 481 1 386 

Buffert (endast i budget)  0 -2 614 0 2 614 

Nettokostnad  -174 672 -261 400 -266 400 -5 000 

Kommunbidrag  173 960 261 400 261 400 0 

Resultat efter kommunbidrag  -712 0 -5 000 -5 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

 0 0  0 

Resultat jfr med tillgängliga 
medel 

 -712 0 -5 000 -5 000 
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Tkr 
Utfall 2016-

08 
Utfall 2017-

08 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr 

Ackumulerat resultat  0 0  0 

Resultatanalys 

Anvisning 
 

Analysera resultatutvecklingen för nämndens totala verksamhet. 
Om resultatet per den 31 augusti avviker från prognostiserat resultat per den 31 december ska 
analysen även innehålla en förklaring till differensen. 
 
Max en sida - avsnittet får vara högst 3 000 tecken. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknar göra ett underskott med 7 614 tkr. Bufferten går in och 
täcker 2 614 tkr nettot blir minus 5 000 tkr. 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Anvisning 
 

Redovisa kostnader och intäkter för nämndens verksamhet. Den verksamhetsnivå som ska användas 
fastställs gemensamt av nämnden och Kommunstyrelsen. Dessa verksamheter kommer därför att 
vara fördefinierade i tabellen och är miniminivån för rapporteringen till Kommunfullmäktige. Det går 
att lägga till rader om ytterligare specificering är nödvändig för den nämndsvisa rapporteringen. 
 
Tabellens summarad ska visa nämndens utfall för den totala verksamheten. Summa verksamhetens 
nettokostnader ska vara samma som raden för nettokostnader i tabell Ekonomiskt sammandrag. Med 
budget avses nämndbudget plus eventuella ökningar av Kommunbidraget under året. 
 
Kostnader ska visas med minustecken och alla belopp ska vara heltal och i tkr. 

 

Tkr 
Utfall 2016-

08 
Utfall 2017-

08 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt  2 309 3 091 3 091 0 

Kostnad  -8 482 -14 505 -14 505 0 

Nettokostnad  -6 173 -11 414 -11 414 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  -878 -1 902 -1 902 0 

Nettokostnad  -878 -1 902 -1 902 0 

Allmän IFO-verksamhet      
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Tkr 
Utfall 2016-

08 
Utfall 2017-

08 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr 

Intäkt  3 890 3 890 5 467 1 577 

Kostnad  -41 797 -66 001 -63 401 2 600 

Nettokostnad  -37 907 -62 111 -57 934 4 177 

Barn- och ungdomsvård      

Intäkt  6 980 9 830 9 830 0 

Kostnad  -90 747 -129 193 -133 984 -4 791 

Nettokostnad  -83 767 -119 363 -124 154 -4 791 

Vård av vuxna      

Intäkt  9 414 13 693 13 693 0 

Kostnad  -55 361 -77 689 -84 689 -7 000 

Nettokostnad  -45 947 -63 996 -70 996 -7 000 

Flyktingverksamhet      

Intäkt  132 817 210 577 200 000 -10 577 

Kostnad  -132 817 -210 577 -200 000 10 577 

Nettokostnad  0 0 0 0 

Övrig verksamhet      

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  0 0 0 0 

Nettokostnad  0 0 0 0 

Buffert      

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  0 -2 614 0 2 614 

Nettokostnad  0 -2 614 0 2 614 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      
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Tkr 
Utfall 2016-

08 
Utfall 2017-

08 
Budget 

2017 
Prognos 

2017 
Avvikelse 

Tkr 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt  155 410 241 081 232 081 -9 000 

Kostnad  -330 082 -502 481 -498 481 4 000 

Nettokostnad  -174 672 -261 400 -266 400 -5 000 

 

Anvisning 
 

Dela in texten på samma sätt som i tabellen ovan. Kommentera varje verksamhet var för sig. Varje 
verksamhet får högst ta en halv sida i anspråk. 
 
Tänk på följande delar när ni gör er analys. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Här kommenteras väsentliga budgetavvikelser inom en verksamhet även om den totala avvikelsen för 
verksamheten är marginell. Beskriv om nämndens buffert använts och i så fall till vad. Ange om 
nämnden använt ackumulerat resultat för att delfinansiera verksamheten. 

Åtgärder 
Redogör för beslutade respektive vidtagna åtgärder med anledning av konstaterade avvikelser. 

Analys av verksamheten 
Kommentera verksamheten innevarande år ur ett medborgar- respektive kundperspektiv. 
 
Dessutom bör här kommenteras väsentligheter ur ett internt perspektiv, som t.ex. 
personalomsättning och rekryteringsproblem om de påverkat verksamheternas utfall och resultat. 
Åtgärder och förändringar kommenteras. Här kan också ingå en analys av utvecklingen av 
lönekostnader eller andra kostnadskomponenter. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 7 614 tkr. Bufferten går in och 
täcker med 2 614 tkr nettot blir minus 5 000 tkr. 

Underskottet består av plus 4 177 tkr allmän IFO verksamhet, minus 4 791 tkr barn och ungdomsvård. 
7 000 tkr vård av vuxna samt buffert + 2 614 tkr. 
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Central administration 

Central administration består av förvaltningsledning, kvalitet och utveckling, ekonomifunktion 
personalfunktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten 
med ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. 

Politisk nämnd 

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 50 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas klara sin budget. 

Allmän IFO verksamhet 

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

I verksamheten är det svårt med kompetensförsörjning av socionomer. Kompetensförsörjning är ett 
branschproblem som kräver insatser inom nämnden, men det behövs även kommunövergripande 
insatser. I verksamheten är det är det personalbrist och det köps in konsulter från bemanningsföretag. 

Övrig verksamhet under allmän IFO administration är social jour, familjerättsverksamhet, 

Familjerådgivning samt barnahus. Alla dessa tre verksamheter arbetar även med andra kommuner. 

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten beräknas göra ett över skott med 4 177 tkr. Överskottet består av ej tillsatta tjänster 
under myndighet vuxen och unga vuxna under 2017 beroende på svårigheter att få tag på 
socialsekreterare med 2 000 tkr. Myndighet barn och familj ett överskott med 1 527, överskottet beror 
främst på stadsbidrag för metodhandledarna samt överskott inom verksamheten Familjerådgivning plus 
650 tkr ej fullt med personal. 

Barn och ungdomsvård 

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

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser. Utredningsarbetet ska utvecklas vad gäller tydliggörande av 
barn och ungas behov och öka delaktigheten hos den enskilde. 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 ska fortsatt utvecklas så att den samlade 
kompetensen inom individ- och familjeomsorgen används optimalt för att bäst matcha stöd till den 
enskilde. Samarbetet mellan myndighets- och insatsfunktionerna men också med annan verksamhet 
eller huvudman ska fortsätta att utvecklas. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. 
Handläggarna vid myndighetsfunktionen och personalen inom insatsfunktionen som har uppdrag kring 
en individ ska tillsammans verka som ett team kring den enskilde för att bästa och mest effektiva vård 
ska kunna ges. Detta förhållningssätt ska eftersträvas även när en annan verksamhet eller huvudman 
finns och bistår den enskilde. 
 
Barn och unga-verksamheten arbetar med att stärka hela den sociala barn och ungdomsvården som 
bl.a. omfattar satsningar för att öka barn och ungas delaktighet/medskapande, öka arbetet för att 
använda nya innovativa arbetssätt och utveckla samverkan.  Under september genomförs workshops 
med nästan samtliga inom Barn- och unga- verksamheten för att förankra programmet för stärkt social 
barn- och ungdomsvård att ta fram aktiviteter för att uppnå programmets målsättningar 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder genom socialrådgivning, samarbetssamtal, 
fältverksamhet samt stödcentrum. Verksamheten har också barngruppsverksamhet genom hopptornet 
som främst vänder sig till barn med separerade föräldrar. Barn och unga är också med i ett projekt för 
ökad skolnärvaro där IFO erbjuder initialt en föräldrastödskontakt. 

Öppenvårdsinsatser inom den sociala barn. och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt skede 
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för att minska risken för framtida psykologiska svårigheter, till insatser som riktar sig till en viss 
målgrupp där påtagliga problem redan visat sig. Verksamheten arbetar nu via en modell för rätt matchat 
stöd till den enskilde som innebär att socialsekreterare utreder behov och insatser matchas av en samlad 
insatsfunktion för ökad flexibilitet och bättre användning av den samlade kompetensen. Verksamheten 
har också heldygnsinsatser genom intern familjehemsvård och hem för vård och boende. Det pågår ett 
arbete för att förstärka familjehemsvården bl.a. genom rekrytering av specialpedagog, översyn av 
ersättning och utökning av stödet till familjehemmen. Målet är att behålla familjehem och attrahera 
ytterligare familjehem till kommunens egna familjehemsverksamhet. 

När verksamheten inte kan möta upp behoven i ett tidigt skede till följd av den rådande personalbristen 
medför det att komplexiteten i den enskildes situation riskerar öka vilket på sikt kan komma att kräva 
fler omfattande och kostsamma insatser. Ett arbete pågår inom öppenvårdsenheterna för att pröva 
serviceinsatser för barn som inte behöver biståndsbedömda insatser men där en tidig insats kan ge ett 
gott stöd och undvika behov av insatser längre fram. 

Verksamheten barn och familj beräknas göra ett underskott på 4 791 tkr. Underskottet består av plus 
3 500 tkr ej tillsatta tjänster på dialogcentrum, fält och stödverksamhet samt familjehem. Köp av 
externa platser beräknas kosta 8 291 kr 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 är det bättre bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. Alla aktörer 
är med samtidigt och får del av de uppgifter barnet lämnar. Verksamheten erbjuder också omgående 
barnet och dess föräldrar krisstöd och krisbearbetning. Det finns två samordnare som håller ihop 
arbete på barnahuset. Arbetssättet innebär att verksamheten får ett bättre underlag för 
skyddsbedömningar och en ökad kunskap om de inblandade aktörernas kompetens. 

Verksamheten barnahus beräknas gå plus minus noll. 

Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård för vuxna med missbruksproblematik, familjehemsvård 
för vuxna med missbruksproblem, öppna insatser för vuxna med missbruksproblem, individuell 
behovsprövad öppenvård samt övriga öppna insatser. 

Inom området ingår en myndighetsmottagning för vuxna samt unga vuxna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Den 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. 

IFO vuxen och unga vuxna har startat upp rätt matchat stöd för insatser utifrån boende. Det är en start 
för att så småningom uppnå ett arbetssätt där metoden innefattar alla insatser för att matcha rätt stöd 
till den enskilde. 

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

Från och med 2018 har nämnden ett utökat ansvar för personer med spelmissbruk. Idag finns insatser i 
begränsad omfattning för gruppen men det innefattar inte stöd till anhöriga. 

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

Det finns blockhyrda lägenheter med stöd för personer med ohälsa och social problematik utifrån sitt 
missbruk, verksamheten kallas på Kaptensgatans stödboende. Boende som placeras inom Vård- och 
äldreförvaltningen innan de fyllt 65 år bekostas av IFO under hela insatstiden. 

Det finns två akutboenden varav ett är utan biståndsbeslut på Badhusgatan och ett med biståndsbeslut 
på Klintesväng. Verksamheten på Klintesväng har också boendeplatser med tillfälligt dygnet runt 
boende. Det finns även en träffpunkt som heter Träffen, som vänder sig till personer i social utsatthet, 
oftast kombinerat med missbruk. 

IFO Vuxen har en verksamhet på Badhusgatan som är på entreprenad. Verksamheten på Badhusgatan 
är ett stödboende för personer med missbruksproblem och psykisk ohälsa. 

I tidigare bokslut för Borås Stad har underskott på grund av beslut i Förvaltningsrätten om tvång i 
öppenvård som belastat verksamheten täckts och inte förts som ackumulerande resultat. Denna princip 
förutsatts fortsätta inom Individ- och familjeomsorgsnämnden. De tre senaste åren har tvång i 
öppenvård kostat IFO enligt nedan: 

 År 2014, 1 129 tkr 

 År 2015, 4 794 tkr 

 År 2016, 7 429 tkr 

 År 2017, 5000 tkr prognos 

 År 2018, 5 000 tkr prognos    

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 7 000 tkr, underskottet består av, 5 000 tkr tvång i 
öppenvård, 1 000 tkr köpta platser i vård och omsorgsboende inom Vård- och äldreförvaltningen för 
personer som tidigare bott på kaptensgatan, 1 000 tkr för entreprenaden på Badhusgatan. 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn. 

Verksamheten bedriver idag fyra boenden. Två av dessa är stödboende som tillkommit under 
omställningsarbetet i verksamheten. För två av  boendena har hyresavtalet sagts upp och beräknas 
avvecklas under första halvåret 2018. Verksamheten har brist på utbildad personal och det köps in från 
personal från bemanningsföretag 

Ett stort omställningsarbete pågår inom flyktingverksamheten som en följd av beslut som fattas 
nationellt och som får en direkt påverkan i verksamheten. 

Flyktingverksamheten kommer fortsatt att vara en förhållande stor andel av Individ- och 
familjeomsorgsnämndens verksamhet men de nationella åtgärderna kommer att göra så att 
verksamheten storlek kommer att minska. 

Verksamheten finansieras av migrationsverket. 

  

  

  

  

5 Samarbetsuppdrag 

Anvisning 
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Beskriv hur nämnden genomför det särskilda samarbetsuppdraget. 

 Lokalt inflytande Fritid- och folkhälsonämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende 
lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. 

 Tillgänglighet Sociala omsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag avseende 
tillgänglighet. 

 Samhällsbyggnadsprocessen Samhällsbyggnadsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag 
avseende samhällsbyggnadsprocessen. 

 Barn och unga Individ- och familjeomsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag 
avseende barn och unga. 

 Boendeprocessen Individ- och familjeomsorgsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag 
avseende boendeprocessens "mjuka frågor". 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har två av fullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett samarbetsuppdrag boendeprocessen mjuka frågor. 

Samarbetsuppdrag för barn och unga. 

Arbetet har startat upp inom samarbetsstrukturen Säker och trygg Borås, där Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ansvarar för samverkansgruppen barn och unga i riskzonen. Strukturen har 
kompletterats med styrgrupp för SSPF, samarbetsmodell för skola, socialtjänst, polis och fritid. I 
närvårdssamverkan används den lokala arbetsgruppen, tillika lokala Västbusgrupp, när det gäller 
samverkan förskola, skola socialtjänst, region, inbegripet primärvård. Inom Västbussamarbetet används 
en form av samordnad individuell plan, SIP som verktyg. För att utveckla intern samverkan inom Borås 
Stad kommer också SIP, samordnad individuell plan att användas. Genom projektet Tidiga insatser för 
ökat skolnärvaro, har nämnden öppnat upp för serviceinsatser, utan biståndsbeslut för denna grupp. 
Detta arbete har utökats att gälla fler barn som en möjlighet att tidigt och snabbt nå fram till familjerna 
med hjälp av ett begränsat antal samtal. 

Samarbetsuppdrag för boendeprocessen mjuka frågor. 

Arbetet utgår från Stadsrevisionens granskning gällande hemlöshet och boendelösningar i Borås Stad 
och följer av IFO:s samordningsansvar och ansvar för Program mot hemlöshet. Samarbetsuppdraget 
har startat upp genom ett gemensamt presidiemöte med närmast berörda politiker och tjänstemän. Med 
underlag härifrån är sedan en politisk referensgrupp utsedd och en arbetsgrupp med tjänstemän för 
fortsatt arbete med fokus på att bygga en samsyn och ett samordnat arbetssätt, samt att utveckla 
verktygen, insatserna när det gäller boendearbetet. 

6  Verksamhetsmått 

6.1 Individ- och familjeomsorg. 

6.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser  190 115 
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Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser   199 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser 

  204 

Barn och unga med heldygnsinsatser under 2017 

 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti 

Barn och 
unga 

120 124 122 125 127 132 124 115 

Barn och 
unga 
Asyl 

257 247 245 241 234 224 212 204 

TOTALT 377 371 367 366 361 356 336 319 

  

6.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2016 Budget 2017 Utfall Aug 2017 

Antal vuxna personer över 20 år med 
heldygnsinsatser 

 90 47 

Antal vuxna personer över 20 år med 
öppenvårdsinsatser 

  70 

Vuxna över 20 år med heldygnsinsatser på institution eller familjehem under 2017 

 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti 

Vuxen 56 53 50 46 45 42 40 47 

  

7  Investeringar 

Investeringsprojekt 

Anvisning 
 

De nämnder som har investeringsanslag fyller i tabellen med ett investeringsprojekt per rad. 
Beloppen ska vara heltal och i tkr. 
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Tkr 
Godkänd 

utgift 
Utgift 

tom 2016 

Utfall 
Jan-Aug 

2017 

Prognos 
2017 

Återstår 

Summa      

Analys 

Anvisning 
 

Beskriv kortfattat utfallet. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har den 24 januari 2017 begärt extra investeringsmedel om 
sammanlagt 4 500 000 kr i samband med ianspråktagande av nya lokaler. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har i samband med organisationsöversynen blivit tilldelade 
tre förvaltningslokaler. Det totala antalet arbetsplatser är 180 st, där 101 arbetsplatser är i storrum vilket 
innebär att nya möbler måste inhandlas. Anledningen är att det krävs en annan form av möblering, 
förvaring samt att tekniken måste anpassas. Det behövs även göras inköp till lunchrum, 
sammanträdesrum samt arkiv. För de enskilda kontorsrummen används till stor del de möbler som 
tidigare tillhört Individ- och familjeomsorgen i stadsdelarna. 

Kommunstyrelsen har beslutat att avsätta 4 500 000 kr för inventarier i samband med flytt för Individ-
och familjeomsorgsnämnden. 

Till och med sista augusti har 3 747 487 kr. 
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Inledning 

I denna Miljörapport redovisas nämndens åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål 2013-2016 som 
beslutades 2012 av Kommunfullmäktige. Det pågår ett arbete med att revidera målen och nuvarande 
mål har förlängts och gäller även under 2017. 

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. 
Områdena är Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt 
Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen 
anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. Etappmålen ska 
uppnås under tiden 2013 – 2016. För respektive etappmål framgår vilken nämnd eller bolag som har 
huvudansvar för att leda arbetet för att nå målet. Kommunens löpande arbete, som Miljö- och 
konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som styrs av regelverk, finns inte med som mål och 
etappmål. 

För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att nå etappmålen är 
det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad åtgärdsplan. De åtgärder och 
aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras kommunens digitala verktyg för 
målstyrning. Tre gånger per år, vid tertial uppföljning och årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget 
kontrolleras och uppdateras. När nämnder och bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar 
för att nå etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i 
budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål. Miljö- och 
konsumentnämnden ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur arbetet med miljömålen 
fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska synliggöra arbetet för att nå 
miljömålen för allmänheten. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden är en ny nämnd sedan 2017-01-01 har därför inte tidigare som 
nämnd arbetat med miljöarbete. Verksamheterna som ingår i nämnden kommer från tidigare stadsdelar 
och Sociala omsorgsnämnden och har där varit delaktiga i miljöarbetet. 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid 
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar 
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett 
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål. 

Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet 

Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett miljöledningssystem 

(1a) 

Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2016 Utfall T2 2017 

Certifierat miljöledningssystem, antal Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord  Nej 

Miljöledningssystem som inte är Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord  Nej 
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Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2016 Utfall T2 2017 

certifierat, antal 

Ett miljöledningssystem är en arbetsmetod som syftar till att systematisera och effektivisera nämndens 
miljöarbete. Metoden innebär ett målinriktat miljöarbete som följer en struktur där nämndens 
verksamheter betraktas i ett helhetsperspektiv. Miljöledningssystemet ska innehålla ett förhållningssätt 
till Borås stads miljöpolicy. Nämnden ska även överväga någon form av miljöutredning och att ta fram 
en miljöplan. 
Det pågår ett arbete med att ta fram ett miljöledningssystem. 
 
Miljöledningssystem kan vara certifierade och skall då uppfylla vissa kriterier för detta. För detta år och 
för 2018 är inte detta nämndens målsättning. 
 
 

Åtgärder 
Sta
tus 

Status 

Åtgärder etappmål 1 a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett 
miljöledningssystem 

 Pågående 

Miljöutbildning för alla anställda (1b) 

Indikatorer Utfall 2014 Utfall 2016 Utfall T2 2017 

Andel anställda som genomgått 
miljöutbildning som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete 

   

Kommentar Ett stort antal har genomgått utbildning. Antalet har ännu inte tagits fram 

Många av de som tidigare arbetat på stadsdelsnämnderna och inom sociala omsorgsnämnden har gått 
miljöutbildning. Kartläggning pågår. 

Åtgärder 
Sta
tus 

Status 

Åtgärder etappmål 1b) Miljöutbildning för alla anställda  Pågående 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- 
och gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och 
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 
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Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri 

organisation 

Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är fossilbränslefria 

eller sker med miljöfordon (7a) 

Åtgärder 
Sta
tus 

Status 

Åtgärder etappmål 7a) Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är 
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon 

 Pågående 

I Borås Stads riktlinjer för resor finns fyra principer : 
1. Pröva om resan kan ersättas med andra mötesformer. 
2. Gå, cykla eller åk kollektivt. 
3. Undvik resor med privat bil i tjänsten. 
4. Föredra biogas- och elfordon vid inköp. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med att öka kunskapen hos medarbetarna kring resor 
med bil. Att gå, ta cykel eller använda buss för transport till olika möten uppmuntras. Planering är att 
inköpa el-cyklar till verksamheterna. Vid resor till behandlingshem, HVB-hem och familjehem används 
i stort sett endast leasade gasdrivna bilar. Nämnden har under våren 2017 inrättat två nya 
videokonferensrum för att kunna ha fler möten via skype istället för att resa till behandlingshem eller 
till familjehem. Detta ger även andra vinster såsom tidseffektivitet och möjlighet till fler 
uppföljningstillfällen. Det går dock inte helt att ersätta besök på institutioner och familjehem med 
tekniska lösningar. Uppföljningsbesök och bedömningar behöver ofta ske på plats. En strävan är även 
att få fler familjehem i egen regi och i Boråsområdet vilket även detta kortar resornas längd. 



                      
Datum 

 
                    Hans Abrahamson  2017-09-19                      
                    Kvalitetschef                     Dnr: 2017/  
 
 

 
Redovisning av tidsplan vid en eventuell ny upphandling av 
entreprenad av verksamheten på Badhusgatan 
 
Förslag till beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta: 
 
Att lägga redovisning av tidsplan för eventuell upphandling av entreprenad av 
verksamhet på Badhusgatan till handlingarna. 

 
Ärendet i sammanfattning 
Badhusgatan 1B är ett behandlingshem, boendestöd och stödboende för vuxna med 
missbruk i kombination med psykisk ohälsa. Verksamheten på Badhusgatan drivs för 
närvarande på entreprenad av Nytida. Nuvarande avtal för Badhusgatan sträcker sig till 
och med 2018-10-31. Redovisningen presenterar tidsplaner och underlag inför ett 
eventuellt ställningstagande till ny upphandling, förlängning eller återtagande av 
verksamheten i egen regi. 

 
Beslutsunderlag 
Bifogas redovisningsrapport. 

 
Facklig samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-09-07 
 
 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
 
Mats Tolfsson 
Ordförande  Anna-Lena Sellergren 
    Förvaltningschef 



Möjlig tidsplan för ny upphandling av Badhusgatan, IFO 
      
        

2019 

Den preliminära tidsplanen innehåller dels tidsåtgång för nuvarande avtal, eventuell förlängning av avtal och eventuellt kommunalt övertagande (röd linje) 

och dels tidsåtgång för en eventuell ny upphandling (blå linje).  

2017 2018 
 Aktivitet  Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun 

sem 
Jul 
sem 

Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun 
sem 

Jul 
sem 

Aug 
 

Sep Okt 

Nuvarande avtal och 
avtalsuppföljning 

                         

Tid för ett kommunalt 
övertagande 

                         

Nämndbeslut ev. 
förlängning 

                         

Meddela ev. förläng-
ning 

                         

Nuvarande avtal upp-
hör 

                         

Nämndbeslut  
upphandling 

                         

Framtagande av  
Förfrågningsunderlag 

                         

Nämndbeslut om  
förfrågningsunderlag 

                         

Annonsering/  
frågor och svar 

                         

Granskning av  
anbudsgivare 

                         

Kvalificering av  
anbudsgivare 

                         

Utvärdering  
av anbud 

                         

Nämndbeslut om 
tilldelningsbeslut 

                         

Eventuell  
överprövning 

                         

Avtalsskrivning 
 

                         

Entreprenörens  
förberedelser 

                         

Ny entreprenör  
på plats 

                         

       Semesterperiod           nuvarande avtal            eventuell tidsåtgång/förlängning utifrån nuvarande avtal              ny upphandling  

Om förvaltningen önskar gott om tid för att genomföra en ny upphandling, fram till dess ny entreprenör ska vara på plats kan avtal förlängas 12 månader  



Tidsåtgång för nyligen genomförda upphandlingar i Borås Stad 

Kvibergsgatans faktiska tidsplan: feb 2015 beslut om upphandling – mars 2016 tilldelningsbeslut – 1 okto-

ber 2016 ny entreprenör på plats = 1 år 8 månader. 

Kapplandsgatans faktiska tidsplan: nov 2015 beslut om upphandling – dec 2016 tilldelningsbeslut – 1 apr 

2017 ny entreprenör på plats = 1 år 5 månader. 

Tidsmarginaler för aktuellt avtal med Badhusgatan 

Nuvarande avtal för Badhusgatan sträcker sig till och med 2018-10-31. Det finns möjlighet att förlänga 

avtalet med maximalt 24 månader, vilket innebär att nuvarande avtal som längst kan förlängas till och med 

2020-10-31. Även kortare förlängningsperiod kan tecknas med nuvarande utförare. Vid avtalsförlängning 

är det vanligt förekommande med tilläggsavtal, där eventuella oklarheter förtydligas eller där det görs tillägg 

på områden som saknas i nuvarande avtal. Tilläggsavtal är ofta förenat med ökade kostnader. 

Om Borås Stad har för avsikt att genomföra ett kommunalt övertagande av Badhusgatan behöver det arbe-

tet påbörjas cirka sex månader i förväg, exklusive semesterperioder. Framför allt behöver tid avsättas för att 

införa kommunens verksamhetssystem och faktureringsrutiner samt planering för övertagande av personal. 

Inför övergången behöver bland annat inventarieförteckning upprättas och besiktning av lokaler genomfö-

ras. För Badhusgatans del behöver arbetet med ett kommunalt övertagande påbörjas senast i mars 2018 om 

inte kommunen har för avsikt att förlänga nuvarande avtal. Det finns lärdommar att dra från det arbete 

som genomfördes i Borås Stad vid det kommunala övertagandet av vård- och omsorgsboendet på Kvi-

bergsgatan år 2015. 

Om nämnden har för avsikt att förlänga nuvarande avtal ska detta meddelas senast nio månader innan avta-

let löper avtalet. Det innebär att entreprenören senast 2018-01-31 ska meddelas en eventuell förlängning, 

samt för hur lång tid förlängningen ska gälla. 

Det tar tid att starta upp eller ta över en verksamhet, oavsett om det gäller övergång mellan två entreprenö-

rer eller ett kommunalt övertagande. Vid verksamhetsövergång mellan två entreprenörer är det brukligt att 

räkna med en period på cirka sex månader. Vid en ny upphandling bör man räkna med en period om cirka 

18 månader, från det att nämnden fattar beslut och till dess att en ny entreprenör är på plats. 

Ett viktigt område när verksamhet är utlagd på entreprenad är avtalsuppföljning. Detta ska ska det ske lö-

pande och en plan för uppföljning ska upprättas. I planen bör det framgå vem ansvarar för att uppföljning 

sker samt vem som utför uppföljning inom olika områden. Vid verksamhetsövergång innebär detta initialt 

ofta ett stort arbete.  

För gällande avtal har det inte upprättats någon uppföljningsplan, även om viss uppföljning har skett. Det 

är därför svårt att fastställa vad som fungerar bra eller mindre bra utifrån nuvarande avtal, även om helhets-

intrycket är att entreprenören gör att gott arbete.  Det är dock svårt att avgöra om det sker utveckling för 

dem som bor på Badhusgatan eller om insatsen är permanentande. Detta bör följas upp, samt kan vara ett 

eventuellt mervärdesområde framöver om boendet upphandlas på nytt.  

Förslagsvis förlängs med ett år i ett första steg, där uppföljning sker enligt en i framtiden fastställd plan. 

Förlängningen skapar utrymme för nämnden att få beslutsunderlag för eventuell ytterligare förlängning, om 

boendet ska återtas i kommunal regi eller om ny upphandling ska genomföras. I beslut bör beaktas att det 

krävs resurser för en ny upphandling i form av en person som håller i framtagandet av förfrågningsun-



derlag, diverse personer som ingår i arbetsgrupp, referensgrupp, styrgrupp samt stöd från koncerninköp. 

Även avtalsuppföljning kräver resurser som bör beaktas i den totala kostnaden vid en upphandling.  

 

Förklarande text till preliminär tidsplan 

2017 

November (eller tidigare?) 

Beslut av Individ- och familjeomsorgsnämnden: 

1. ny upphandling av boende  

2. upphandlingsmodell 

3. eventuell förlängning av nuvarande avtal 

Datum: 14 november  

 

November – december 

Tillsättande av personal 

- Projektledare 
- Ansvarig upphandlare Koncerninköp 
- Arbetsgrupp 
 

2018 

December – maj 

Upprättande av förfrågningsunderlag: 

- Ram för upphandling: avtalsperiod, vaktmästeri, lokalvård, måltider… 
- Krav på leverantören 
- Krav på tjänsten 
- Eventuella mervärdesområden 
- Modell för utvärdering  
- Incitament för hög kvalitet 
- Fastställa uppföljningsplan/uppföljningsmodell 
Uppskattad tidsåtgång: 6 månader (exklusive tid för semester) 

Målsättning: ha klart förfrågningsunderlag till nämndmöte i augusti (juni = ej lägga ut ffu) 

 

Augusti 

Nämnden fattar beslut om förfrågningsunderlag 

 

 



Augusti – september 

Publicera annons 

- Svara på frågor som rör förfrågningsunderlag och dess bilagor 

Uppskattad tidsåtgång: 40 dagar 

 

Oktober 

Granskning av att anbud inkommit i rätt tid och är kompletta 

- Eventuell uteslutning av anbud enligt 10 kap- 1-2§§ LOU 

- Anbudsprövning, där det granskas att obligatoriska krav är uppfyllda, att alla bilagor finns med och att an-

budet är inlämnat enligt anvisningar 

Kvalificering av anbudsgivare 

- Granskning av lämplighet och förmåga (ekonomisk ställning, teknisk och yrkesmässig kompetens) 

 

Oktober - november  

Utvärdering av anbud 

- Bedömning av kriterier och egenskaper som rör tjänsten (utifrån både pris och kvalitet?) 

- Utifrån vald modell tilldela anbudsgivare kvalitetspoäng (dokumentera tillvägagångssätt) 

- Eventuell intervju med anbudsgivare 

Ta fram förslag på tilldelningsbeslut 
- Föreslå nämnden att anta den/de anbudsgivare som fått bäst resultat i utvärderingen (per boende eller 

samtliga) 
Uppskattad tidsåtgång: ca 2 månader 

 

November - december 

Nämnden fattar beslut om tilldelning 
- Nämnden fastslår den anbudsgivare som vunnit upphandlingen 
 
Tid för eventuell överprövning 

Minst 10 dagar 
 
Avtalsskrivning  
Om tilldelningsbeslut ej överprövas kan avtal upprättas mellan uppdragsgivare och ny entreprenör 

Uppskattad tidsåtgång: minst en månad 

 

2019 

December 2018 – april 

Entreprenörens/entreprenörernas förberedelser 

- Eventuellt  ansöka om tillstånd att bedriva verksamhet hos IVO 

- Rekrytering av personal och chefer 

- Ansökan om att verksamhetschef är godkänd av IVO 



- Utbildning i Viva till chefer och personal? 

- Eventuell anskaffning av utrustning mm 

Kommunens föreberedelser 
- Rutin för fakturahantering 
- Besiktning av lokaler 
- Upprätta inventarieförteckning 
- Ev komplettering av inventarier eller uppfräschning av lokaler mm 
Verksamhetsövergång 
- Privata medel, ska kontrolleras vid övertagande  
- Chef ha fått utbildning i Viva? 
- Inloggningsuppgifter i Viva till samtlig personal? 
- Tillstånd att bedriva verksamhet mm 
Uppskattad tidsåtgång ca 6 månader, exklusive semesterperiod 

 
 

Maj 

Ny entreprenör på plats 

- Den nya entreprenören tar över driften av boendet 

- Tät uppföljning i början av övertagandet 

 
 
 
 
Mest logiskt är att verksamhetsövergång sker sista oktober, då kan nuvarande avtal förlängas med 12 måna-
der och det finns utrymme för eventuella händelser som inte räknats in i tidsplanen.  



                          Sida 
                        1(1) 
                    Hans Abrahamsson          2017-09-19                       Dnr: 2017/IFON0175 
                    Kvalitet- och utvecklingschef                   
 
 

 
 
Gallring av pappershandlingar efter skanning till 
ärendehanteringssystemet Ciceron 
 
Nämndens beslut 
Att inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet 
Ciceron, skannas för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen ha säkerställt att  
 

 Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt 
Stadsarkivets anvisningar. 

 Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 

 Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde. 
 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till 
myndigheten från och med 2018-01-01. 
 

Bakgrund 
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den 
nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet Ciceron. För 
att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten att man i det nya 
systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att ett ärende initierats till 
att det arkiveras. Även om kommunens handläggning till största del redan idag är digital 
inkommer handlingar från privatpersoner, myndigheter, organisationer och företag i 
pappersform. För att kunna få en standardiserad ärendehanteringsprocess som är helt 
digital kommer Borås Stad att skanna inkommande pappershandlingar och ersätta dem 
med en digital handling i Ciceron.   
 

Förutsättningar  
Allmänna handlingar ska bevaras i ursprungligt skick. Det betyder att de normalt bevaras 
och hanteras i det format de inkommer eller upprättas i. Pappershandlingar bevaras i 
pappersform och elektroniska handlingar i elektroniskt skick. Överföring till annat medium, 
där den ursprungliga handlingen förstörs, som medför informationsförlust, förlust av 
möjliga sammanställnings- och sökmöjligheter samt förlust av möjligheterna att fastställa 
handlingens äkthet är i juridisk mening gallring vilket kräver ett myndighetsbeslut om att 
gallring får ske. 
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Krav för att få gallra inkommande pappershandlingar 
Förutsättningarna för att kunna bevara information digitalt styrs i hög grad av hur 
informationen hanteras redan i källsystemet. Då Borås Stad avser att arkivera handlingarna i 
Ciceron digitalt krävs att man, utöver den digitalt upprättade informationen, också 
standardiserar och kvalitetssäkrar skanningen av inkomna pappershandlingar.     
För att en kommunal myndighet, efter skanning och import av digital handling i Ciceron, 
ska få gallra inkommen pappershandling krävs att nedanstående kriterier är uppfyllda: 
 

 Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande.  
Det valda filformatet följer Stadsarkivets anvisningar för bevarandeformat. Det är 
myndighetens eget ansvar att kontinuerligt bevaka om det sker förändringar i vilka 
format som anses godkända för digitalt bevarande. 
   

 Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av 
betydelsebärande information eller möjligheten att fastställa autenticiteten.  
Myndigheten har etablerade rutiner och kontroller för att säkerställa att den 
skannade versionen är likalydande med ursprungshandlingen, att all information i 
handlingen finns med och går att tyda samt att myndigheten i övrigt följer 
Stadsarkivets anvisningar och tekniska krav för ersättningsskanning.  
 

 Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens 
bevisvärde. 
Myndigheten har säkerställt att gallringen inte bryter mot gällande lagstiftning eller 
påverkar handlingens bevisvärde och möjlighet att kunna styrka ett legalt 
förhållande.  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Facklig samverkan 
?? 
 
 
 
INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Mats Tolfsson 
Ordförande 
 
  Anna-Lena Sellergren 
  Förvaltningschef 



   PROTOKOLLSUTDRAG 
         Sammanträdesdag 

            2017-06-12 
 
 
§ 307   2017/KS0183 004 

Gallring av pappershandlingar efter skanning till ärende-
hanteringssystemet Ciceron 
Under hösten 2017 kommer Borås Stad ersätta sitt nuvarande systemstöd för den 
nämndadministrativa processen (LIS) med det nya ärendehanteringssystemet 
Ciceron. För att effektivisera och kvalitetssäkra informationshanteringen är avsikten 
att man i det nya systemet ska ha en helt digital ärendehanteringsprocess, från det att 
ett ärende initierats till att det arkiveras. Även om kommunens handläggning till  
största del redan idag är digital inkommer handlingar från privatpersoner, myndig-
heter, organisationer och företag i pappersform. För att kunna få en standardiserad 
ärendehanteringsprocess som är helt digital kommer Borås Stad att skanna in-
kommande pappershandlingar och ersätta dem med en digital handling i Ciceron.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S): 
 
Inkommande pappershandlingar, som tillhör ett ärende i ärendehanteringssystemet Ciceron, skannas 
för att därefter gallras. Innan gallringen kan verkställas ska Stadsledningskansliet ha säkerställt 
att  
 

 Skanning har gjorts till ett filformat som är godkänt för bevarande enligt Stadsarkivets 
anvisningar. 

 Kontroll har gjorts för att garantera att gallringen inte medför förlust av betydelsebärande 
information eller möjligheten att fastställa autenticiteten. 

 Gallringen möter inte hinder i lagstiftning eller påverkar informationens bevisvärde. 
 
Gallringsbeslutet gäller inte retroaktivt och avser pappershandlingar som inkommit till myndigheten 
från och med den 1 januari 2018. 
 
Kommunstyrelsen uppmanar samtliga Borås Stads nämnder och bolag i förekommande fall att fatta 
beslut i denna fråga. 
 
Vid protokollet 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeras 
 
Ulf Olsson (S) Kerstin Hermansson (C) 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagtavla den 26 juni 2017 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 



 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Hans Abrahamson 
Kvalitet- och utvecklingschef 

Datum 
2017-09-19                                    

Diarienummer  
2017/IFON 158 

 Kommunstyrelsen  

 

 

Svar på Motion - FN:s konvention om rättig-
heter för personer med funktionsnedsättning 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0216 700 
 

Nämndens beslut 
Nämnden tillstyrker motionen och översänder den till kommunstyrelsen. 
 

Nämndens yttrande  
Borås Stad har ett tillgänglighetsarbete som har uppmärksammats och i Vision 2025 
påtalas vikten av att vara inkluderande. I motionen lyfts värdet av att ta fram en kon-
kret handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med funkt-
ionsnedsättning. Den skulle gälla för anställda och förtroendevalda inom Borås Stad.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden anser att en handbok med förslag på arbetssätt 
kan ge inspiration och vägledning för hur olika arbetsplatser kan arbeta för att öka 
inkludering och möjligheten för funktionshindrade att arbeta i Borås stads verksam-
heter. 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Insatser för att anpassa i lokaler och på arbetsplatser för att öka tillgänglighet och 
tekniska hjälpmedel samt andra lösningar för att underlätta för funktionshindrade i 
arbetet medför en kostnad. Värdet av att funktionshindrade får ökade möjligheter till 
att arbeta inom våra verksamheter överstiger detta men viktigt för kommunen som 
helhet att medräkna kostnaderna. 
 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Ärendet bedöms kunna ge bidrag till att öka tillgängligheten för funktionshindrade på 
Borås stads arbetsplatser. 
 
 
INDIVID- OCHFAMILJEOMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Mats Tolfsson 
Ordförande 
 
  Anna-Lena Sellergren 
  Förvaltningschef 

 
 



FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning  
 

Borås Stad har vid flera tillfällen prisats och uppmärksammats för sitt tillgänglighetsarbete. 

Även Borås Stads Vision 2025 pekar på vikten av att vår stad ska vara inkluderande. Det finns 

alltså en god grund att bygga på, men fortfarande finns det mycket att göra för att främja 

jämlika villkor för alla boråsare oavsett funktionalitet.  

 

Den 14 januari 2009 trädde FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsned-

sättning i kraft i Sverige. Det innebär ett juridiskt ansvar för offentliga myndigheter, där-

ibland kommuner, att förverkliga konventionens intentioner. Trots att Sverige och Borås har 

arbetat en hel del med tillgänglighet så är det ett faktum att  personer med funktionsned-

sättning har tuffare förutsättningar i skola och på arbetsmarknad, vilket leder till sämre eko-

nomisk och social status. Ohälsotalen är väsentligt högre i gruppen personer med funktions-

nedsättning.  

 

I Botkyrka kommun har en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i kommunen tagits fram. För att 

vidareutveckla Borås lyckade arbete med tillgänglighet och för att försäkra sig om att rättig-

heter för personer med funktionsnedsättning beaktas i samtliga förvaltningar borde en lik-

nande handbok tas fram i vår kommun. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår Vänsterpartiet 

 

• Att en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med funkt-

ionsnedsättning för förtroendevalda och anställda i Borås Stad tas fram 

 

Borås 2017-02-22 

Ida Legnemark (V) 
 



 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
1(2) 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Hans Abrahamson 
Kvalitet- och utvecklingschef 

Datum 2017-09-19 Diarienummer 
2017/IFON159 

 Kommunstyrelsen  

 

 

Svar på Motion: Mänskliga rättigheter är en 
kommunal angelägenhet - gör Borås till MR-
stad 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2017/KS0427 100 
 

Nämndens beslut 
Nämnden tillstyrker motionen och översänder den till kommunstyrelsen. 
 
 

Nämndens yttrande i sammanfattning 
I motionen föreslås att Borås Stad ska arbeta utifrån den plattform för policy- och 
verksamhetsutveckling som SKL tagit fram. Mycket av det arbetet sker redan idag i 
Borås Stad, exempelvis finns en jämställdhetssamordnare på Stadsledningskansliet, 
Personal och förhandling som har MR frågorna inom sitt ansvarsområde.  Inom In-
divid- och familjeomsorgsnämnden arbetar man på olika sätt för att minska rasism 
och lyfta allas lika värde. Detta sker bl.a. genom den verksamhet som bedrivs med 
ensamkommande flyktingbarn och övriga asylsökande barn men även i arbetet med 
samtliga aktuella barn, unga och vuxna. Det är bra att komplettera arbetet med den 
plattform som SKL har tagit fram.    
 
 

Nämndens yttrande i sin helhet 
En motion har lämnats som rör arbete med mänskliga rättigheter utifrån en plattform 
som Sveriges kommuner och landsting(SKL) har antagit. Nämnden ges här möjlighet 
att svara på motionen. 
2014 ingick SKL en treårig överenskommelse med regeringen om att stärka arbetet 
med mänskliga rättigheter. Satsningen omfattar utbildningar och utvecklingsarbete för 
att integrera mänskliga rättigheter i styrningen och ledningen av svenska kommuner, 
landsting och regioner. Med inspiration från det internationella konceptet ”Human 
Rights City” har SKL i samarbete med Raoul Wallenberginstitutet (RWI) tagit fram 
ett antal kännetecken för vad som skulle kunna utmärka en svensk MR-kommun eller 
MR-region. RWI beskriver plattformen som ett av få exempel på ett nationellt, ge-
mensamt stöd som stimulerar det lokala arbetet med mänskliga rättigheter. Ambition-
en är att plattformen ska fungera som en utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när 
ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna arbetet med mänskliga rättig-
heter på lokal nivå. 
 
Utgångspunkten i plattformen är kommunens, landstingets och regionens grundläg-
gande uppdrag som samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör och arbetsgivare 
och hur dessa uppdrag kopplas till säkerställandet av mänskliga rättigheter. SKLs 
tanke är att plattformen prövas av kommuner och regioner och utvecklas efterhand. 
 
Arbetet med mänskliga rättigheter utgår bland annat ifrån att alla människor, oavsett 
land, kultur och sammanhang är lika värda. Konkret handlar det om att motverka 
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rasism och diskriminering, men även om jämställdhetsarbete, barns- och nationella 
minoriteters rättigheter. I motionen föreslås att Borås Stad ska arbeta utifrån den 
plattform för policy- och verksamhetsutveckling som SKL tagit fram. Mycket av det 
arbetet sker redan idag i Borås Stad, exempelvis finns en jämställdhetssamordnare på 
Stadsledningskansliet, Personal och förhandling som har MR frågorna inom sitt an-
svarsområde.  Inom Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar man på olika sätt 
för att minska rasism och lyfta allas lika värde. Detta sker bl.a. genom den verksamhet 
som bedrivs med ensamkommande flyktingbarn och övriga asylsökande barn men 
även i arbetet med samtliga aktuella barn, unga och vuxna. Det är bra att komplettera 
arbetet med den plattform som SKL har tagit fram.    
 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås. 
 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 

Ärendet bedöms ge positiva sociala konsekvenser för Borås stad. 
 
 
 
 
INDIVID- OCHFAMILJEOMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Mats Tolfsson 
Ordförande 
 
  Anna-Lena Sellergren 
  Förvaltningschef 

 
 



 
 
 
MOTION 
 
 
Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet 
 - gör Borås till en MR-stad 
 
De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla 
människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. 
Arbete för mänskliga rättigheter kan konkret handla om att motverka rasism och 
diskriminering, om jämställdhetsarbete, barns rättigheter och om nationella minoriteters 
rättigheter. Rättighetsperspektivet får inte hamna vid sidan om och ses som något extra, arbetet 
för mänskliga rättigheter bör vara en naturlig del i kommunens ordinarie verksamhet. 
 
I Sverige, precis som i andra länder, ligger ansvaret för att respektera, skydda, uppfylla och främja de 
mänskliga rättigheterna på flera nivåer. Den nationella nivån är avgörande för att de nationella och 
internationella åtaganden som Sverige har gjort gällande mänskliga rättigheter säkerställs. Samtidigt 
implementeras dessa åtaganden i hög grad på lokal och regional nivå. Rätten till exempelvis hälsa, 
utbildning, delaktighet och inflytande konkretiseras i mötet mellan lokala myndigheter och invånarna. 
Kommunerna, regionerna och landstingen spelar därmed en viktig roll för förverkligandet av de 
mänskliga rättigheterna. 
 
För att stärka det lokala och regionala MR-arbetet har Sveriges Kommuner och Landsting utvecklat en 
plattform för policy- och verksamhetsutveckling. Ambitionen är att den ska fungera som en 
utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna 
arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.  
 
Utgångspunkten i plattformen är kommuners, landstings och regioners grundläggande uppdrag som 
samhällsaktör, demokratiaktör, välfärdsaktör, arbetsgivare och hur dessa uppdrag kopplas till 
säkerställandet av mänskliga rättigheter. 
 
MR-plattformen är utformad med inspiration från de städer som internationellt utropat sig till MR-
städer. Vänsterpartiet menar att Borås Stad genom ett systematiskt arbete med Mänskliga rättigheter 
baserat på den plattform som SKL tagit fram ytterligare ska utveckla arbetet med mänskliga rättigheter 
och med det bli en MR-kommun. 
 
 
Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet  
 
att Borås Stad inleder ett arbete utifrån den plattform som Sveriges kommuner och landsting antagit 
för att bli en MR-kommun 
 
 
Borås 2017-03-16 
Ida Legnemark (V) 
  



Mänskliga rättigheter på 
lokal och regional nivå
EN PLATTFORM FÖR POLICY- OCH VERKSAMHETSUTVECKLING





Förord
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingick 2014 en treårig överens-
kommelse med regeringen om att stärka arbetet med mänskliga rättig-
heter i kommuner, landsting och regioner. Mycket bra arbete görs redan 
i kommuner, landsting och regioner utan att det benämns i termer av 
mänskliga rättigheter. Dessutom pågår ett aktivt utvecklingsarbete inom 
ramen för FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, som 
bland annat syftar till att förverkliga de mänskliga rättigheterna. 

För att konkretisera vad mänskliga rättigheter innebär i en svensk lokal 
och regional kontext har SKL tagit fram en plattform för policy- och verksam-
hetsutveckling. Tanken är att plattformen ska fungera som en utgångs-
punkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning 
vill stärka det egna arbetet med mänskliga rättigheter på den lokala och 
regionala nivån. 

Plattformen är inte en kortfattad sammanfattning av eller introduktion 
till de mänskliga rättigheterna. Avslutningsvis finns därför en sammanställ-
ning av några källor som kan vara användbara för dig som vill veta mer. 

Utvecklingen av plattformen har gjorts i samverkan med Raoul Wallen-
berginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt i Lund. Ett stort 
tack till de forskare, förtroendevalda, civilsamhällesföreträdare och tjänste-
personer som på olika sätt bidragit till att forma ett viktigt underlag för det 
fortsatta MR-arbetet på lokal och regional nivå i Sverige.

Stockholm i mars 2017

Emil Broberg
3:e vice ordförande

Sveriges Kommuner och Landsting
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Mänskliga rättigheter
Inledning

Den svenska staten har genom att ratificera regionala och internationella 
konventioner åtagit sig att respektera, skydda och främja de mänskliga 
rättigheterna. Den svenska lagstiftningen reglerar genom grundlagar, 
kommunallag och speciallagstiftning hur dessa åtaganden ska genomföras 
nationellt. I Sverige spelar kommunerna, landstingen och regionerna en 
viktig roll i genomförandet, som platser och organisationer där de mänskliga 
rättigheterna dagligen måste respekteras, skyddas och främjas.

I ett antal kartläggningar har det framkommit att det behövs ökad för-
ståelse för hur de åtaganden som Sverige har gjort internationellt kring 
mänskliga rättigheter påverkar beslutsfattande och verksamheter lokalt 
och regionalt.

”I Sverige spelar 
kommunerna, landstingen 
och regionerna en viktig 
roll i genomförandet.”

RESPEKTERA, SKYDDA OCH FRÄMJA

 > Rättigheter respekteras när nationella och lokala myndigheter garanterar 
att de själva inte bryter mot någons mänskliga rättigheter vare sig det sker 
genom enskilda anställda eller är sanktionerat från ledningen.

 > Rättigheter skyddas när nationella och lokala myndigheter ser till att andra 
inte hindrar någon att ha tillgång till sina mänskliga rättigheter.

 > Rättigheter främjas när nationella och lokala myndigheter genomför insatser 
för att förverkliga de mänskliga rättigheterna.
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Den representativa demokratin är grunden för det lokala och regionala 
beslutsfattandet. För att säkerställa välfärd på kort och lång sikt har kom-
muner, landsting och regioner ett antal olika uppdrag. De är samhälls-
aktörer, demokratiaktörer, välfärdsaktörer och arbetsgivare. Dessa fyra 
uppdrag är därför utgångspunkten för plattformens kapitelindelning. 
Under varje rubrik finns en kort introduktion som följs av viktiga känne-
tecken för en kommun, ett landsting eller en region som har ambitionen 
att stärka sitt systematiska arbete med mänskliga rättigheter. Plattformen 
kommer även att kompletteras med goda exempel.
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Syfte och målgrupp

Den här plattformen syftar till att synliggöra vad beslutsfattare i kommuner, 
landsting och regioner särskilt behöver göra för att stärka sitt systema-
tiska arbete med de mänskliga rättigheterna, som de är beskrivna i de 
regionala och internationella konventionerna. Den ska ses som ett utveck-
lingsverktyg och en utgångspunkt för policy- och verksamhetsutveckling. 

Metod

Att diskutera mänskliga rättigheter i en svensk kontext har visat sig viktigt 
eftersom länder har olika samhällsorganisation, vilket i praktiken medför 
olika ansvarsfördelning i förhållande till genomförandet av de internatio-
nella åtagandena. För att kvalitetssäkra innehållet i plattformen har SKL 
samarbetat med Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och 
humanitär rätt, RWI, i Lund. 

Plattformen kan ses 
som ett utvecklings-
verktyg och utgångs-
punkt för policy- och 
verksamhetsutveckling.



7Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. En plattform för policy- och verksamhetsutveckling

Tillsammans med RWI samlade SKL under tre dagar svenska och internatio-
nella forskare, praktiker, förtroendevalda och företrädare för det civila 
samhället. Målet var att arbeta fram vad som kännetecknar en svensk 
kommun eller landsting/region som har ambitionen att främja mänskliga 
rättigheter i sina olika uppdrag. Inför seminariet skrev forskarna veten-
skapliga artiklar på temat ”Vad kännetecknar en MR-stad och MR-region?”. 
Företrädare för det civila samhället skrev artiklar på samma tema. 
Dessutom genomförde RWI intervjuer med företrädare för kommuner 
och regioner. 

Plattformen har därefter diskuterats i olika sammanhang och jämförts 
med internationella konventioner och ett flertal globala och lokala charters.

Definitioner

I plattformen används följande begrepp:

1. Medborgare – I det här dokumentet används ordet ”medborgare” 
– i betydelsen samhällsmedborgare - som ett samlingsbegrepp för 
alla människor som bor, verkar, vistas i eller berörs av kommunen, 
landstinget eller regionen. 

2. Alla – Mänskliga rättigheter gäller alla människor utan åtskillnad av 
något slag, så som kön, etnicitet, nationalitet, religion-/trosuppfatt-
ning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsuttryck eller köns-
identitet, ålder, utbildningsnivå eller social ställning. Därför används 
begreppet ”alla”. 

Begrepp som används 
i plattformen
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Viktiga principer
De mänskliga rättigheterna är universella och får aldrig fråntas någon 
människa. De är också ömsesidigt beroende av varandra och odelbara, det 
vill säga ska inte rangordnas eller behandlas isolerat. Ett rättighets baserat 
arbetssätt ska enligt FN vidare respektera ett antal genomförande-
principer. Tre viktiga sådana principer är:

1. Icke-diskriminering/jämlikhet – ingen person får behandlas sämre 
än någon annan, eller mötas av regler och kriterier som gör det svårare 
för en grupp, utan att dessa krav har relevans för utförandet av en 
uppgift. Det är också viktigt att komma ihåg att olika grupper inte är 
homogena utan består av individer som skiljer sig åt.

2. Deltagande/inkludering – kartläggningar, analyser, planering, genom-
förande och uppföljning måste garantera att samtliga personer/grupper 
som utgör målgruppen också inkluderas. Deltagande ger möjlighet 
för personer och grupper som särskilt berörs av planering, beslut eller 
liknande att delta i och påverka arbetet.

3. Transparens/ansvar – för att veta om, och i så fall hur, myndigheter 
arbetar med att garantera de mänskliga rättigheterna behöver det 
finns en genomskinlighet i beslutsvägar och beslut. Om rättighets-
bäraren inte vet vilka beslut som har fattats och vem eller vilka som är 
ytterst ansvariga har denna ingen möjlighet att framföra invändningar 
till dessa beslutsfattare. 

Tre viktiga principer
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Human Rights Cities
Ett antal städer runt om i världen har utnämnt sig till MR-städer, till exempel 
Graz och Wien i Österrike, York i Storbritannien, Utrecht och Middelburg i 
Nederländerna, Montreal i Kanada och Eugene i USA. Det finns ingen inter-
nationell standard för MR-städer. Initiativet att utnämna sig till en MR-stad  
har också tagits av olika intressenter, som exempelvis företrädare för det 
civila samhället eller enskilda politiker. Processerna har därefter därför också 
sett olika ut; alltifrån mångåriga processer med brett deltagande till snabba 
politiska beslut fattade av exempelvis en borgmästare.

”Det finns ingen 
internationell standard 
för MR-städer.”
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Att göra ett åtagande om att vara en MR-stad har efter beslutet använts 
lokalt som utgångspunkt för styrning och ledning, verksamhetsutveckling,  
dialog med medborgare, föreningar och näringsliv. I de städer där den 
politiska ledningen har tagit åtagandet på allvar upplevs resultatet från 
städernas sida ha blivit en ökad grad av attraktivitet som arbetsgivare, 
som plats för företagsetableringar samt att man har sett en ökad tillit mellan 
medborgare och mellan medborgare och myndigheter.

Några kännetecken för en Human Rights City/MR-stad:

 > Arbetar för att säkerställa att alla oavsett tid och plats 
har samma rättigheter.

 > Arbetar utifrån att alla rättigheter är lika viktiga och en del 
av samma helhet.

 > Tar hänsyn till kravet att respektera, skydda och främja 
alla rättigheter i sina olika uppdrag och aktiviteter.

 > Skyddar de mänskliga rättigheterna genom oberoende 
mekanismer och förfaranden.

 > Medvetandegör sina medborgare och medarbetare om 
deras rättigheter och hur man kan efterfråga dem.

 > Strävar efter att förverkliga mänskliga rättigheter för samtliga 
medborgare likväl som alla andra som påverkas av lokala och 
regionala beslut. 

 > Säkerställer att förbudet mot diskriminering implementeras 
och att medborgare inkluderas i planering, genomförande och 
uppföljning av verksamheter.

 > Ser arbetet med mänskliga rättigheter som ett långsiktigt 
åtagande som kräver en bred politisk förankring.

Medvetandegör  
medborgare och 
medarbetare om 
deras rättigheter
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Ett systematiskt 
MR-arbete
Oavsett om avsikten är att mer formellt göra ett åtagande om att bli en 
MR-kommun, ett MR-landsting eller en MR-region eller inte, behöver 
MR-arbetet i Sverige konkretiseras och systematiseras för att genomsyra 
verksamheten. Den här plattformen kan därför användas oavsett om 
kommuner, landsting eller regioner gör ett sådant åtagande eller inte. 

Ambitionen att bli en svensk MR-kommun, ett MR-landsting eller 
en MR-region innebär ett tydliggörande av de åtaganden som regleras 
i regeringsformen, diskrimineringslagstiftningen, kommunallagen och 
special lagstiftningen. Hur dessa sedan ska förverkligas måste sedan 
varje kommun, landsting och region själva besluta utifrån sina unika för-
utsättningar. 

Generellt kan dock sägas att nedanstående punkter är särskilt viktiga 
att sträva efter: 

1. Ett lokalsamhälle där alla tar ett aktivt ansvar för att förverkliga 
mänskliga rättigheter och i detta samarbetar med det civila 
sam hället och andra aktörer.

2. Kunskap och medvetenhet om de mänskliga rättigheterna hos för-
troendevalda, tjänstepersoner, medborgare och det civila samhället.

3. Ett åtagande att införliva mänskliga rättigheter i formella riktlinjer, 
rutiner och aktiviteter för att på så sätt i allt högre grad respektera, 
skydda och främja de mänskliga rättigheterna.

Öka kunskapen om 
mänskliga rättigheter
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4. Att synliggöra de dilemman och eventuella konflikter som 
uppstår när de olika rättigheterna ska förverkligas. 

5. Att säkerställa att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas 
och främjas vid tecknandet av kommunala kontrakt och andra 
rättsliga avtal.

6. Att utveckla lämpliga mekanismer för att regelbundet följa upp 
och kommunicera resultat.
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Uppdraget som 
samhällsaktör
Kommunen, landstinget och regionen omfattar ett avgränsat geografiskt 
område. Som samhällsaktör får de mänskliga rättigheterna konsekvenser 
vid bland annat stadsplanering och hållbar utveckling.

När ambitionen är att de mänskliga rättigheterna ska genomsyra en 
kommun, ett landsting eller en region är det viktigt att människor känner 
till sina rättigheter, respekterar andras rättigheter och vet hur man kan 
göra anspråk på dem. Det gäller samtliga som bor, arbetar och verkar där.

”Ambitionen är att de 
mänskliga rättigheterna 
ska genomsyra en kommun, 
landsting eller region.”
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Dessutom är det en viktig princip att människor ska involveras i de beslut 
som påverkar dem. Det gäller olika beslut som rör exempelvis policyer, 
prioriteringar, åtgärder eller insatser. Särskilt viktigt är det att säkerställa 
att underrepresenterade grupper kommer till tals på lika villkor.

Som samhällsaktör är kommunen, landstinget och regionen 
en plats där man…

1. Bidrar till att alla offentliga lokaler och allmänna platser 
görs tillgängliga och användbara för alla.

2. Bidrar till att alla medborgare känner sig trygga och motverkar 
alla typer av diskriminering och hatbrott.

3. Strävar efter att planera, bygga och investera utifrån alla 
med borgares ekonomiska, sociala och kulturella situation 
och med särskild hänsyn till underrepresenterade grupper.

4. Strävar efter att involvera alla berörda medborgare i planerings- 
och utvecklingsprocesser.

5. Tar hänsyn till nuvarande och kommande generationers rätt 
till en framtid och därför strävar efter att ta itu med de sociala 
och miljömässiga faktorer som inkräktar på åtnjutande av de 
mänskliga rättigheterna såsom buller, vatten- och luftföroreningar.

6. Bidrar till allas möjlighet att utöva sin religion.

7. Strävar efter en minskad bostadssegregation.

En viktig princip är 
att människor ska 
involveras i de beslut 
som påverkar dem.

Strävar efter att  
involvera alla berörda 
medborgare i plane-
rings- och utveck-
lingsprocesser
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Uppdraget som 
demokratiaktör
Att de mänskliga rättigheterna främjas är viktigt för att vi ska kunna 
upprätthålla ett demokratiskt samhälle. De rättigheter och friheter som 
tillkommer personer i Sverige skyddas främst i tre grundlagar: regerings-
formen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Reger-
ingsformen slår fast att den offentliga makten ska utövas med respekt 
för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och 
värdighet.

I Sverige har den lokala och regionala representativa demokratin de 
politiska partierna som bas. Det är i fria, allmänna och hemliga val som 
medborgare utkräver ansvar för tidigare politik och beslutar om vilket 
parti som ska företräda dem den kommande mandatperioden. Att säker-
ställa de mänskliga rättigheterna kräver ett långsiktigt politiskt åtagande 
över parti- och blockgränser.

Viktigt för den lokala och regionala demokratin är därför att skapa 
processer som bidrar till tillit till den representativa demokratin och dess 
utövare. Men också att tilliten i samhället bygger på en horisontell tillit 
människor och grupper emellan. Ett tydligt och långsiktigt arbete med de 
mänskliga rättigheterna kan öka engagemang och deltagande i utform-
ningen av samhället.

De mänskliga rättig-
heterna kräver ett 
långsiktigt politiskt 
åtagande över parti- 
och blockgränser.
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Som demokratiaktör är kommunen, landstinget och regionen 
en plats där man…

1. Säkerställer den representativa demokratins mekanismer 
såsom åsiktsfrihet, förenings- och mötesfrihet, fria, allmänna 
och hemliga val, rätten till delaktighet.

2. Kommunicerar information så att den är tillgänglig och 
användbar för alla.

3. Öppet granskar sina beslutsfattare.

4. Involverar medborgare på ett tidigt stadium i utvecklingen av 
både politikens innehåll, prioriteringar och beslutsfattande, 
och säkerställer att underrepresenterade grupper kan göra 
sina röster hörda.

5. Ser medborgarnas kunskaper och erfarenheter som en resurs 
i utvecklingen av lokalsamhället. 

6. Utvecklar och stödjer ett politiskt ledarskap som bidrar till att 
mänskliga rättigheter genomsyrar både den lokala och regionala 
nivåns struktur och kultur.

7. Bidrar till konfliktlösning i svåra och komplexa samhällsfrågor.

8. Skapar en möjlighet för alla medborgare att anmäla om de 
upplever att de fått sina rättigheter kränkta. 

9. Bidrar till att skapa mötesplatser för människor med olika bakgrund. 

10. Säkerställer att alla förtroendevalda har kunskap om och förståelse 
för hur de mänskliga rättigheterna påverkar uppdragen.

Bidrar till konflikt
lösning i komplexa 
samhällsfrågor
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Uppdraget som 
välfärdsaktör
I Sverige har kommunerna, landstingen och regionerna en viktig roll att 
spela när det gäller att skapa genomslag för FN:s konventioner om ekono-
miska, sociala och kulturella rättigheter. Sådana rättigheter är till exempel 
rätten till hälsa, utbildning, bostad och arbete. 

Hur dessa sedan ska förverkligas är föremål för lokala och regionala 
politiska beslut. Det kan då uppstå en konflikt mellan målsättningen att 
uppfylla mänskliga rättigheter och de resurser som finns att tillgå. Detta 
förklarar varför dessa rättigheter ofta formuleras som ett uppdrag att  
främja en rättighet. Mänskliga rättigheter fungerar här som en viktig 
utgångs punkt för ett proaktivt arbete som leder till minskade kvalitets-
brister och ett mer effektivt resursutnyttjande. 

En stor andel av offentliga medel finansierar verksamheter som utförs 
av privata aktörer eller i olika typer av partnerskap. Att styra genom avtal 
och tillståndsgivning kräver delvis andra mekanismer än de som används 
i styrningen av verksamhet som bedrivs i egen regi. Dessutom görs upp-
handlingar och investeringar som påverkar människors tillgång till sina 
rättigheter utanför kommunens, landstingets, regionens men även landets 
gränser.

”Mänskliga rättigheter 
fungerar här som en 
viktig ut gångspunkt för 
ett proaktivt arbete.”
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Som välfärdsaktör är kommunen, landstinget och regionen 
en plats där man…

1. Integrerar ett systematiskt arbete för att säkerställa mänskliga 
rättigheter i sin verksamhet, vilket inkluderar budget, policy- 
och styrdokument och att man systematiskt följer upp, analyserar 
och rapporterar resultat utifrån ett rättighetsperspektiv.

2. Utvecklar ett ledarskap och en värdegrund baserat på de 
mänskliga rättigheterna.

3. Implementerar och följer upp principen om icke-diskriminering 
i sina tjänster.

4. Säkerställer allas behov av stöd och service med särskild hänsyn till 
underrepresenterade grupper och individer i utsatta situationer.

5. Involverar människor i planeringen av, beslutet om och genom-
förandet av olika tjänster och ser medborgarnas kunskaper och 
erfaren heter som en resurs i utvecklingen av välfärdstjänster.

6. Säkerställer rättssäkra beslut och processer.

7. Skapar tillgängliga och transparenta system så att alla kan följa 
information som rör den egna individen.

8. Säkerställer att leverantörer i alla led lever upp till de krav som 
de mänskliga rättigheterna sätter.

9. Utvecklar mekanismer för att kunna följa upp och vid behov 
häva avtal på grund av att de mänskliga rättigheterna inte 
efterlevs av leverantören eller dess underleverantörer.

Skapa tillgängliga och 
transparenta system
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Uppdraget som 
arbetsgivare
Kommuner, landsting och regioner är stora arbetsgivare. Det betyder 
att de är arbetsplatser som inte bara ska tillgodose alla brukares, patien-
ters, klienters och elevers mänskliga rättigheter i serviceleveransen, utan 
är också platser där de anställdas egna rättigheter ska säkerställas. Den 
svenska diskrimineringslagstiftningen reglerar bland annat relationen 
mellan arbetsgivare och arbetstagare/anställd.

Som arbetsgivare är kommunen, landstinget och regionen 
en plats där man…

1. Säkerställer att ingen diskrimineras i samband med anställning, 
lönesättning, föräldraledighet eller annan tjänstledighet. 

2. Arbetar aktivt mot indirekt- och direkt diskriminering.

3. Säkerställer att alla förtroendevalda och anställda, såväl chefer 
som medarbetare, har kunskap och förståelse för hur de mänskliga 
rättigheterna påverkar uppdragen som arbetsgivare, ledare, chef och 
medarbetare.

4. Främjar en organisationskultur som utgår från allas lika värdighet 
och rättigheter.

5. Tydliggör arbetsgivarens och de anställdas ansvar i förhållande 
till konventioner och lagstiftning.

6. Skapar oberoende strukturer så att anställda kan anmäla 
om någon fått sina mänskliga rättigheter kränkta.

7. Värnar de anställdas yttrandefrihet.

Arbeta aktivt mot 
diskriminering
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Att läsa
Diskrimineringsombudsmannen
www.do.se

Mänskliga rättigheter på hemmaplan, DO, 2014
http://www.do.se/stodmaterial/kommun-landsting-och-civilsamhalle/
manskliga-rattigheter-pa-hemmaplan/

EU 
Att förstå EU:s grundläggande rättigheter
http://fra.europa.eu/en/joinedup/tools/understanding-fundamental-
rights

European Union Agency for Fundamental Rights, FRA
www.fra.europa.eu

FRA:s verktygslåda ”Joining up fundamental rights”
http://fra.europa.eu/en/joinedup/home

Europarådet 
Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna
www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/convention

http://www.do.se
http://www.do.se/stodmaterial/kommun-landsting-och-civilsamhalle/manskliga-rattigheter-pa-hemmaplan/
http://www.do.se/stodmaterial/kommun-landsting-och-civilsamhalle/manskliga-rattigheter-pa-hemmaplan/
http://fra.europa.eu/en/joinedup/tools/understanding-fundamental-rights
http://fra.europa.eu/en/joinedup/tools/understanding-fundamental-rights
http://www.fra.europa.eu
http://fra.europa.eu/en/joinedup/home
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=basictexts/convention
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FN 
Vad är mänskliga rättigheter?
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

Indikatorer
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIn-
dex.aspx

Sveriges Kommuner och Landsting
www.skl.se/mr

Magasinet mänskliga rättigheter, SKL, 2016
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/magasinet-manskliga-rattigheter.
html

Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå – omvärldsstudie med 
fokus på styrning och ledning, SKL, 2016
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/manskliga-rattigheter-pa-lokal-och-
regional-niva.html

Mänskliga rättigheter i kommuner, regioner och landsting – kartläggning 
av arbetet med mänskliga rättigheter samt önskemål om stöd i detta 
arbete, SKL, 2014
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjam-
stalldhet/overenskommelsemrutvecklingsarbete/kartlaggningmrar-
bete.8399.html

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
https://epost.skl.se/owa/redir.aspx?SURL=uGemfZLvrYX8YwXqgL6plVeu8seACdXBLwLQ4tid5ivW8D3zGjvUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBvAGgAYwBoAHIALgBvAHIAZwAvAEUATgAvAEkAcwBzAHUAZQBzAC8ASQBuAGQAaQBjAGEAdABvAHIAcwAvAFAAYQBnAGUAcwAvAEgAUgBJAG4AZABpAGMAYQB0AG8AcgBzAEkAbgBkAGUAeAAuAGEAcwBwAHgA&URL=http%3a%2f%2fwww.ohchr.org%2fEN%2fIssues%2fIndicators%2fPages%2fHRIndicatorsIndex.aspx
https://epost.skl.se/owa/redir.aspx?SURL=uGemfZLvrYX8YwXqgL6plVeu8seACdXBLwLQ4tid5ivW8D3zGjvUCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBvAGgAYwBoAHIALgBvAHIAZwAvAEUATgAvAEkAcwBzAHUAZQBzAC8ASQBuAGQAaQBjAGEAdABvAHIAcwAvAFAAYQBnAGUAcwAvAEgAUgBJAG4AZABpAGMAYQB0AG8AcgBzAEkAbgBkAGUAeAAuAGEAcwBwAHgA&URL=http%3a%2f%2fwww.ohchr.org%2fEN%2fIssues%2fIndicators%2fPages%2fHRIndicatorsIndex.aspx
http://www.skl.se/mr
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/magasinet-manskliga-rattigheter.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/magasinet-manskliga-rattigheter.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/manskliga-rattigheter-pa-lokal-och-regional-niva.html
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/manskliga-rattigheter-pa-lokal-och-regional-niva.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/overenskommelsemrutvecklingsarbete/kartlaggningmrarbete.8399.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/overenskommelsemrutvecklingsarbete/kartlaggningmrarbete.8399.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/overenskommelsemrutvecklingsarbete/kartlaggningmrarbete.8399.html
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Regeringen
www.manskligarattigheter.se

Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/10/skr.-
20161729/

Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och 
humanitär rätt
Human Rights Cities and Regions - Swedish and International 
Perspectives (2017)

Övrigt
Global Urban Justice - The Rise of Human Rights Cities, Cambridge, 2016
http://www.bokus.com/bok/9781316668832/global-urban-justice/

Handbok i mänskliga rättigheter på kommunal nivå, Fritzes, 2008
https://skl.se/download/18.68e4adfe147afac12a46c539/1409140824984/
Handbok-i-manskliga-rattigheter-kommunal-niva.pdf

http://www.manskligarattigheter.se
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/10/skr.-20161729/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2016/10/skr.-20161729/
http://www.bokus.com/bok/9781316668832/global-urban-justice/
https://skl.se/download/18.68e4adfe147afac12a46c539/1409140824984/Handbok-i-manskliga-rattigheter-kommunal-niva.pdf
https://skl.se/download/18.68e4adfe147afac12a46c539/1409140824984/Handbok-i-manskliga-rattigheter-kommunal-niva.pdf
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I Sverige spelar kommunerna, landstingen och regionerna en viktig roll 
i genomförandet av de mänskliga rättigheterna. De är platser och orga-
nisationer där rättigheterna dagligen måste respekteras, skyddas och 
främjas. Men kartläggningar har visat att det behövs ökad för ståelse för 
hur de åtaganden som Sverige har gjort internationellt kring mänskliga 
rättigheter påverkar beslutsfattande och verksamheter lokalt och regio-
nalt. För att konkretisera vad mänskliga rättigheter innebär i den svenska 
lo kala och regionala kontexten har SKL därför tagit fram en plattform för 
policy- och verksamhetsutveckling. Tanken är att plattformen ska fungera 
som en ut gångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik 
och förvalt ning vill stärka det egna arbetet med mänskliga rättigheter.

Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se Bestnr: 5440
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Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL 
och LSS 
 
Förslag till beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden föreslås besluta: 
 
Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 
den 30 juni 2017, samt att översända denna till IVO, Stadsrevisionen och 
Kommunfullmäktige 

 
Ärendet i sammanfattning 
Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
som då tog över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att kommuner nu 
är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och 
LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut.  
 
Till IVO och revisorerna ska Individ- och familjeomsorgsnämnden rapportera alla 
gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader 
från dagen för beslut.  
 
Till Kommunfullmäktige ska Individ– och familjeomsorgsnämnden lämna en 
statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts 
inom tre månader från dagen för respektive beslut. I rapporten ska anges vilka typer av 
bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som förflutit från dagen för respektive 
beslut.  
 

Beslutsunderlag 
Bifogas redovisningsrapport. 

 
Facklig samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-09-07 
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Mats Tolfsson 
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Individ- och  
familjemsorgsförvaltningen 
 

 

 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut  
enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. 30 juni, 2017 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2016 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej verk-
ställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan be-
slut 

Man/ 
kvinna 

IFO Barn och unga 
Grupp 1 

 x Kontaktperson  184 M 

  x Kontaktperson 148 M 

  x Kontaktfamilj 304 M 

  x Kontaktfamilj (återtagen 
ansökan 170419) 

363 K 

  x Kontaktfamilj (återtagen 
ansökan  170419) 

363 M 

IFO barn och unga 
grupp 2 

 x Kontaktperson 109 M 

  x Kontaktperson 158 M 

  x Kontaktfamilj 266 M 

  x Kontaktfamilj 367 M 

  x Kontaktfamilj 385 M 

  x Kontaktfamilj 407 K 

IFO Barn och Unga 
grupp 3 

 x Kontaktfamilj  
 

386 M 

  x Kontaktperson 
 

394 M 

  x Familjehem  294 M 

  x Kontaktfamilj  
 

169 K 

IFO Vuxen x     



3(2) 

¨ 

Analys  
 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen Barn och unga grupp 1 hade den 30 juni 
2017, fem ej verkställda gynnande beslut. Två beslut gällde kontaktperson och tre 
beslut gällde kontaktfamilj. Av dessa beslut gällande kontaktfamilj har två ansökningar 
återtagits av familjen den 19 april 2017. Anledningen är att hemsituationen förändrats 
till det bättre och att behovet inte kvarstår.   
 
Ett barn har tidigare haft sitt beslut om kontaktfamilj verkställt men där kontaktfamil-
jen valt att avsluta sitt uppdrag och ett avbrott i verkställigheten har därmed skett. 
Arbete med att rekrytera ny kontaktfamilj som matchar barnets behov pågår. Bar-
net/den unge har mycket specifika behov vilket försvårar matchningsarbetet. 
 
Av de två ansökningarna gällande kontaktperson finns det en tilltänkt kontaktperson 
som nu utreds för ett eventuellt uppdrag för en av den unga. För en av de unga har 
det fram till den 25 april 2017 funnits ett bistånd i form av intern öppenvårdsinsats. 
 
Föregående kvartal 1 redovisades åtta gynnande beslut som ej verkställts inom tre 
månader. 

Barn och unga grupp 2 inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen hade den 30 
juni 2017 sex ej verkställda gynnande beslut, fyra gällande kontaktfamilj och två gäl-
lande kontaktperson. Föregående kvartal rapporterades åtta ej verkställda beslut och 
kvartalet dessförinnan tio beslut. Det är länge sedan antalet ej verkställda beslut var så 
lågt, men det var även länge sedan flera barn/ungdom väntat över ett år på att få in-
satserna verkställda. 

Under det senaste kvartalet har två insatser gällande kontaktuppdrag startas upp där 
ungdomen väntat mer än tre månader på att få beslutet verkställt. Därutöver har flera 
insatser startats upp där familjerna väntat kortare tid än tre månader för att få beslutet 
verkställt. Under det senaste kvartalet har en vårdnadshavare återtagit ansökan om 
kontaktfamilj till sina båda söner. 

Två av barnen har tidigare haft sina beslut om kontaktfamiljer verkställda, men där de 
båda kontaktfamiljerna valde att avsluta sina respektive uppdrag, och avbrott i verk-
ställigheten har därmed skett.  

För två barn/unga är insatserna på väg att startas upp. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, IFO Barn och unga grupp 3, har fyra ej 
verkställda gynnande beslut. Ett beslut om kontaktperson, tre beslut om kontaktfamilj 
samt ett beslut om placering utom det egna hemmet i familjehem.   

Det barn som väntar på familjehem har särskilda behov utifrån funktionsnedsättning-
ar, varav matchning och kompetens hos tilltänkt familjehem är av största vikt. Famil-
jehemsenheten har utfört ett intensivt arbete att leta efter lämpligt familjehem, både 
internt och externt, utan gynnande resultat hittills. Pojken har massivt bistånd i form 
av extern öppenvård och stödinsatser via LSS i vänta på att få beslutet verkställt, vil-
ket både pojken och mamma är tillfreds med. 

Inga verkställigheter för de fyra barn/unga som har väntat längre tid än tre månader 
på att få sina insatser verkställda, har skett under det senaste kvartalet. Familjehems-
enheten arbetar med att hitta lämpliga kontaktpersoner/kontaktfamiljer. En tilltänkt 
kontaktperson presenterades för ett utav barnen, men kontaktpersonen avböjde upp-
draget i sista stund på grund av privata skäl. 

 



3(3) 

 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att antalet ej verkställda beslut minskar sedan 
föregående kvartal.  

Vidare kan också konstateras att det är samma typ av bistånd som vid tidigare rappor-
tering som visar sig svåra att verkställa. Det handlar om insatser i form av kontaktper-
son/kontaktfamilj och familjehem. Erfarenheten är att det finns svårigheter när det 
gäller att rekrytera uppdragstagare till dessa insatser. Vidare finns alltid mer eller 
mindre omfattande behov av matchning för att behov skall kunna tillgodoses genom 
insats.  

För att hantera nämnda svårigheter har man inom familjehemsenheten tillfört resurser 
för att rekrytera, utreda och matcha kontaktpersoner, kontaktfamiljer och familjehem.  

Gällande familjehemsplaceringarna bör också nämnas att beslut om förstärkt familje-
hemsvård och därmed tillskjutande av medel förhoppningsvis leder en höjd nivå på 
det som kan erbjudas våra nuvarande och blivande familjehem och också göra Borås 
Stad mer attraktiv för potentiella uppdragstagare.  

 
 
 


	01 Kallelse 170919
	3a Missiv Tertialrapport 2 2017
	3b Tertial 2 2017 (Individ- och familjeomsorgsna
	04a Missiv Miljörapport tertial 2
	04b Miljorapport Tertial 2 2017 (Individ- och fam
	5a Missiv Tidsplan för  upphandling entreprenad 
	5b Tidplan upphandling boende IFO_170830
	07a MLAGAQGA2Q
	07b Kommunstyrelsens beslut rörande gallring
	09a Remissvar FNs konvention om rättigheter funktionsnedsatta
	09b Motion om FNs konvention för personer med funktionsnedsättning
	10a Svar motion om mänskilga rättigheter
	10b Mänskilga rättigheter motion
	10c SKL Plattform för mänskilga rättigheter
	11a Missiv Rapportering av ej verkställda gynnande belut kvartal 2 2017
	11b Samlad rapportering kvartal 2 ej verksställda beslut

