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Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed 

till sammanträde i Vulcanushuset Österlånggatan 74, tisdagen den 20 

november 2018 kl. 14:00 

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten 

(utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Mats Tolfsson 
Individ- och familjeomsorgsnämndens 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 

 

Gruppmöten för politisk beredning i partigrupperna sker enligt följande: 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna 

onsdag 14 november, kl 17.00, lokal Pinocchio  

Vänsterpartiet 

onsdag 14 november, kl 17.00, lokal Fauna 

Sverigedemokraterna 

onsdag 14 november kl 11.00 

Alliansen   

torsdag 15 november kl 16.00, lokal Fauna 

 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Margareta Jensholm,  eller via e-post: 

margareta.jensholm@boras.se  

mailto:margareta.jensholm@boras.se
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4.  Budgetuppföljning efter oktober 2018  
Dnr 2018-00207 1.2.4.1 

 

5.  Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 3 2018  
Dnr 2018-00206 1.2.3.25 

 

6.  Medborgardialog Bäckängsgymnasiet 2018 
Dnr 2018-00195 1.4.2.2 

 

7.  Hemlöshetskartläggning 2018  
Dnr 2018-00196 1.2.3.25 

 

8.  Motion: Maten i kommunal verksamhet 
Dnr 2018-00188 1.2.3.25 

 

9.  Motion: En socialtjänstgaranti för bättre kontakt mellan 
vårdnadshavare och socialtjänst 
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10.  Tider för nämndsammanträden och socialutskott 2019 
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Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00207 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning efter oktober 2018  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för 
oktober 2018 med helårsprognos.            

Ärendet i sin helhet 

Chef för ekonomifunktionen, Per-Olof Jinnegård, föredrog ärendet.        
Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 
helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.                  

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning efter oktober 2018.                                                        

Samverkan 

Ärendet har 2018-11-08 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering. 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

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

Nämnden har dessutom två av kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag för 
boendeprocessen. 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 

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

 förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare 

 förbättrad effektivitet 

 att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheten 

 fortlöpande, samlad och kontrollerad utveckling av verksamheten 

 att samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas ytterligare 

 att styrning, ledning och uppsikt underlättas 

Nämnden ska starta ett drogfritt stödboende under 2018 enligt uppdrag från Kommunfullmäktige. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2017-

10 
Budget2018 

Budget 
2018-10 

Utfall 2018-
10 

Prognos 
2018 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

-7 986 -12 070 -10 046 -7 967 -10 570 1 500 

Politisk 
verksamh
et 

-1 229 -1 734 -1 445 -1 316 -1 734 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

-45 346 -66 801 -55 603 -55 387 -66 801 0 

Barn- och 
ungdoms
vård 

-99 833 -115 629 -92 304 -106 474 -129 462 -13 833 

Vård av 
vuxna 

-54 398 -76 165 -60 941 -65 383 -81 165 -5 000 

Flyktingve
rksamhet 

0 0 0 3 882 3 882 3 882 

Övrig 
verksamh
et 

0 0 0 0 0 0 

Buffert 0 -2 751 -2 293 0 0 2 751 

Summa -208 792 -275 150 -222 632 -232 645 -285 850 -10 700 

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

Underskottet består av plus 1 500 tkr central administration, plus minus noll allmän IFO 
administration, minus 13 751 tkr barn och ungdomsvård, minus 5 000 tkr vård av vuxna, plus 3 800 
ensamkommande barn samt buffert plus 2 751 tkr. 

Underskottet inom barn- och ungdomsvården är en följd av volymökning, fler unika individer är 
aktualiserade och fler är föremål även för mer omfattade insatser. 

Åtgärder pågår för att minska prognostiserat underskott genom Rätt matchat stöd, samarbetsmodell 
mellan myndighet och öppenvård, där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att 
möjliggöra interna alternativ. Används även vid omprövning/uppföljning, samt avslut av vård. 
Strukturerat hemtagningsarbete innebär att öppenvårdskontakt med planering för hemgång ska finnas 
redan vid placeringstillfället. En översyn och aktivt arbete med insatsen kontaktfamilj och 
kontaktperson har resulterat i färre beslut med dessa insatser och istället involverat nätverket. 
Strategiskt arbete med tidiga insatser genom att öppna upp för begränsat antal serviceinsatser med 
möjlighet för föräldrar och barn att själv söka hjälp. Inom arbetet med Förstärkt familjehemsvård med 
ökat stöd till familjehemmen och till de placerade barnen kommer förvaltningen att ha ett alternativ till 
extern köpt familjehemsvård. För personalbemanningen finns det en plan för avveckling av konsulter. 
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Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HR-
funktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheterna med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 1 500 tkr beroende ej tillsatta 
tjänster under året. 

Politisk nämnd  

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

Allmän IFO Administration 

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

Inom administration av myndighetsutövning är det svårt med kompetensförsörjning av socionomer. I 
verksamheten barn och unga är det personalbrist och det köps in konsulter från bemanningsföretag. 

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

Sociala jouren med uppdrag för flera avtalskommuner har idag stora svårigheter med 
personalförsörjning och är beroende av vikarier, vilket skapar en sårbarhet i en liten enhet. Detta i 
kombination med behov av kontinuitet och verksamhetsutveckling har gjort att det tagits fram en 
handlingsplan för att stärka och utveckla verksamheten. 

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten beräknas gå plus minus noll. Vuxen plus 600 tkr, unga vuxna minus 400 tkr samt barn 
och familj minus 500 tkr för köp av personal från bemanningsföretag. Övrig verksamhet under allmän 
IFO administration plus 300 tkr. 

Barn och familj har fått statsbidrag från Socialstyrelsen med 1 973 800 kr för deras personalkostnader. 

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

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna 
socialrådgivare på familjecentralerna, familjerådgivning samt samarbetssamtal. 

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

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Övriga öppna insatser där fältverksamhet, 
stödverksamhet, barnahus, utväg, ungdomsmottagning, spädbarnsverksamhet tillsammans med Västra 
Götalandsregionen ingår samt bistånd som avser boende. 

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser och öka den enskildes delaktighet. All vård som ges med stöd 
av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och 
ungas behov i centrum. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensens inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt och att stödet utformas och matchas utifrån den enskildes 
behov. 

Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt 
skede för att minska risken för framtida psykologiska svårigheter, till omfattande insatser för individer 
där påtagliga problem redan visats sig. 
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Samarbetet med annan verksamhet och annan huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom 
ramen för nämndens samarbetsuppdrag. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den 
enskilde är av stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella 
planer, SIP. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. Verksamheten strävar efter att de 
aktörer som finns kring en individ i behov av stöd ska verka som ett team för den enskildes bästa och 
mest effektiva vård ska kunna ges. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna fältverksamheten, stödcentrum 
och Dialogcentrum. En nystartad serviceinsats, Origo finns nu också och som riktar sig till föräldrar 
med barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. Inom Dialogcentrum bedrivs 
också barngruppsverksamhet genom Hopptornet som främst vänder sig till barn med separerade 
föräldrar. 

Verksamheten barn och familj beräknas göra ett underskott på 13 833 tkr. Underskottet består av plus 
3 750 tkr för ej tillsatta tjänster på familjehem, dialogcentrum, fält och stödverksamhet samt 
boendestöd. Köp av externa platser beräknas kosta 17 583 tkr mer än budget. Inom köp av externa 
platser är det framförallt placeringar 13-20 år efter oktober minus 14 531 tkr samt extern och intern 
köp av familjehem minus 6 105 tkr efter oktober. 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser var 2018-10-31, 142 st jämfört med 2017-10-31, 111 st. 

Under år 2018 har antal barn och unga med heldygnsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 148 

 Februari 153 

 Mars 148 

 April 141 

 Maj 144 

 Juni 145 

 Juli 135 

 Augusti 139 

 September 144 

 Oktober 142  

Som högst i februari med 153 och som lägst 135 i juli, snittet januari-oktober har varit 144. 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser var 2018-10-31, 219 st jämfört med 2017-10-31 205 st. 

Under år 2018 har antal och unga med öppenvårdsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 219 

 Februari 219 

 Mars 211 

 April 192 

 Maj 211 

 Juni 204 

 Juli 179 

 Augusti 185 

 September 176 

 Oktober 219 

Som högst i januari-februari + oktober med 219 och som lägst i september med 176, snittet januari-
oktober har varit 202. 
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Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. Med ett 
barnahus sker ett bättre omhändertagande och bemötande av barnet i utredningssituationen. I 
verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbetet på Barnahuset. 

Verksamheten barnahus beräknas hålla budget. 

Arbetet med att stärka familjehemmen fortsätter under 2018. 

Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård och familjehemsvård för vuxna och Unga/Vuxna med 
missbruksproblem. Interna insatser för vuxna med missbruksproblem där verksamheterna 
Kaptensgatan, Badhusgatan, Klintesväng, Boendesocialenhet och Mobila teamet ingår. Individuellt 
behovsprövad öppenvård och serviceinsatser utifrån missbruksproblematik på Cedern och 
Yxhammarmottagningen. En öppen verksamhet för socialt utsatta på Träffen, samt den 
Vräkningsförebyggande enheten vars uppdrag gäller alla i staden som riskerar vräkning. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Det har förbättrat möjligheten att nå gruppen och så småningom kommer det att 
innebära ett optimalt nyttjande av den samlade kompetensen inom individ och familjeomsorgen för att 
bäst matcha stöd till den enskilde. 

Inom verksamhetsområdet IFO vuxen hanteras utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt av den Boendesociala enheten. Det finns jourlägenheter för 
målgrupperna relationsvåldsutsatta och andra med biståndsbeslut från Arbetslivsförvaltningen samt 
träningslägenheter för utslussning i samband med missbruksbehandling. Det vräkningsförebyggande 
arbetet samordnas av nämnden och är en viktig del i Program mot hemlöshet. Hemlöshet är ett allt mer 
centralt problem för socialtjänsten och nämndens samordningsansvar för socialt utsatta grupper med 
behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i nämndens boendeuppdrag. 

Det finns en verksamhet med blockhyrda lägenheter med stöd för personer med bestående psykisk 
och/eller fysisk ohälsa utifrån sitt missbruk. Det finns även akutboendeplatser, varav ett är utan 
biståndsbeslut på Badhusgatan och ett med biståndsbeslut Klintesväng. Det finns även möjlighet till 
kortare och längre tids dygnetrunt boende på Klintesväng. Utifrån ett avslutat uppdrag med översyn av 
akutboendeplatserna där bland annat frågan om öppettider året runt och biståndsbeslut på Badhusgatan 
finns med kan uppdraget kringför akutboendeplatser komma att förändras. 

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

Verksamheten arbetar med Rätt matchat stöd för boendeinsatser som en viktig del för att minska 
behovet av externa boenden tillsammans med starten av ett nytt drogfritt boende som är ett av 
nämndens uppdrag för år 2018. 

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

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 5 000 tkr. Underskottet består av 2 800 tkr tvång i 
öppenvård. Under tvång i öppenvård finns en budget på 2 000 tkr, kostnaden för tvång i öppenvård för 
år 2018 beräknas till 4 800 tkr. Vidare består underskottet av köp av platser i vård och omsorgsboende 
inom Vård- och äldreförvaltningen med 787 tkr, nämnden köper 3 platser, 2 platser är budgeterade. 
Övriga köp av externa platser under vuxen beräknas gå minus med 4 533 tkr. Under övriga köp av 
externt köpta platser är det framförallt köp av Institutionsvård SOL, efter oktober minus 5 255 tkr efter 
september. Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett överskott med 3 120 tkr. 
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Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser var 2018-10-31, 58 st jämfört med 2017-10-31 
50 st. 

Under år 2018 har antal personer över 20 år med heldygnsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 54 

 Februari 55 

 Mars 57 

 April 61 

 Maj 58 

 Juni 66 

 Juli 59 

 Augusti 60 

 September 58 

 Oktober 58 

Som högst i juni med 66 och som lägst i januari med 54, snittet har varit januari-oktober 59. 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser var 2018-10-31, 80 st jämfört med 2017-10-
31, 87 st. 

Under år 2018 har antal personer över 20 öppenvårdsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 70 

 Februari 72 

 Mars 70 

 April 75 

 Maj 73 

 Juni 74 

 Juli 72 

 Augusti 78 

 September 81 

 Oktober 80 

Som högst i september med 81 och som lägst 70 i januari och mars, snittet har varit januari-oktober 75. 
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Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn. 

Verksamheten beräknas göra ett överskott med 3 882 tkr. Överskottet beror på ansökt medel för år 
2017 var 19 412 328 kr men enbart 15 530 000 kr var uppbokat i bokslutet för år 2017. Summan är 
avrundad. 

Verksamheten har idag ett hem för vård och boende, HVB, för ensamkommande barn vilket även 
kommer att avvecklas och stängas senast i mars 2019. Verksamheten har också ett stödboende. 

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

Verksamheten finansieras av Migrationsverket. 

Enligt beslut av Individ- och familjeomsorgsnämnden ska ensamkommande asylsökande som 
fyller/fyllt 18 år få stanna i kvar i Borås tills dess den enskildes ansökan om asyl är avgjord. Nämnden 
har tecknat ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP med aktörer från civilsamhället. 

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser var 2018-10-31, 109 st jämfört med 2017-10-31, 194 
st. 

Under år 2018 har antalet ensamkommande med heldygnsinsatser sett ut enligt följande: 

 Januari 163 

 Februari 154 

 Mars 155 

 April 143 

 Maj 131 

 Juni 127 

 Juli 117 

 Augusti 118 

 September 111 

 Oktober 109  

Som högst i januari med 163 och som lägst i oktober med 109, snittet januari-oktober har varit 133. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2017 Budget 2018 Utfall Okt 2018 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser  111 145 142 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser  205 600 219 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser  194 150 109 

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Okt 2017 Budget 2018 Utfall Okt 2018 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser  50 90 58 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser  87 100 80 
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Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 3 2018  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt  

4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2018.        

Ärendet i sin helhet 

Antalet ej verkställda beslut har ökat sedan föregående kvartal då det endast 

rapporterades fyra ej verkställda beslut och i aktuell rapportering handlar det 

om 18 ej verkställda beslut.  

 

Vi kan fastställa att den största orsaken till ökningen av ej verkställda beslut 

som vi kan se är intern öppenvård. Ökningen beror troligtvis på att fler ärenden 

går till intern öppenvård samt att de månader som vi rapporterar var under 

sommaren. Under denna period har den interna öppenvården en lägre 

bemanning. 

 

Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det 

att två tidigare gynnande beslut gällande kontaktfamiljer som ej verkställts 

under kvartal 2, har verkställts under sommaren. Ett av de aktuella besluten 

gällande kontaktperson är på väg att verkställas och de barn som fått gynnande 

beslut gällande intern öppenvård så är uppstart på gång inom en snar framtid.               

Beslutsunderlag 

1. Redovisningsrapport för tredje kvartalet 2018.                                                            

Samverkan 

Ärendet har 2018-11-08 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen KS.diarium@boras.se  

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:SRE.diarium@boras.se
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Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2018 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2018 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

IFO Barn och Unga   1 Kontaktfamilj 199 M 

  1 ” 114 M 

  1 ” 114 M 

  1 ” 111 K 

  1 ” 111 K 

  1 ” 
 

105 M 

  1 Öppenvård 118 M 

  1 ” 118 K 

  1 ” 118 K 

  1 ” 107 K 

  1 ” 110 M 

          1 ” 98 K 

  1 ” 99 M 

  1 ” 139 M 

          1 Kontaktperson 162 K 

  1 ” 461 K 

  1 ” 130 M 

      

IFO Vuxen  1 Träningslägenhet 114 M 
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Analys 

Antalet ej verkställda beslut har ökat sedan föregående kvartal då det endast 
rapporterades fyra ej verkställda beslut och i aktuell rapportering handlar det om 18 ej 
verkställda beslut.   
 
Av inhämtade uppgifter i samband med aktuell rapportering framkommer det att två 
tidigare gynnande beslut gällande kontaktfamiljer som ej verkställts under kvartal 2, 
har verkställts under sommaren. Ett av de aktuella besluten gällande kontaktperson är 
på väg att verkställas och de barn som fått gynnande beslut gällande intern öppenvård 
så är uppstart på gång inom en snar framtid.  
 
Tre ej verkställda beslut gällande öppenvård rör tre syskon som är 
familjehemsplacerade. I dessa fall har man gjort bedömningen att umgänge med 
biologisk förälder bör vara bättre fungerande innan öppenvårdsinsatser kan påbörjas.  
 
Anledningar till att beslut ej verkställts är att aktuella familjer inte kommit på bokade 
möten. Andra anledningar är att man saknat lämpliga kontaktfamiljer alternativt att 
presumtiva kontaktfamiljer tackat nej till det aktuella uppdraget. Familjehemsenhetens 
arbete fortgår för att hitta lämpliga uppdragstagare som matchar barnens behov. 
 
Gällande de gynnande besluten om kontaktperson pågår arbete med att utreda 
personer för uppdraget och troligtvis kan två av insatserna verkställas under hösten 
2018. I ett av fallen verkställdes beslutet omgående men efter en månad avslutades 
det på kontaktpersonens egen begäran. Ny kontaktperson tillsattes men sade upp sig 
efter en kortare tid. Nu pågår aktivt arbete för att hitta en lämplig kontaktperson för 
att förhindra fler avbrott i insatsen  
 

Gällande det gynnande beslutet om träningslägenhet blev den sökande beviljad beslut 
8 juni 2018. Det har varit kö till träningslägenheter varför insatsen har varit svår att 
verkställa. Det har även under perioder varit svårt att få kontakt med den sökande 
och han har även i perioder varit inlagd. 
 
Sammanfattningsvis kan vi fastställa att den största orsaken till ökningen av ej 
verkställda beslut som vi kan se är intern öppenvård. Ökningen beror troligtvis på att 
fler ärenden går till intern öppenvård samt att de månader som vi rapporterar var 
under sommaren. Under denna period har den interna öppenvården en lägre 
bemanning. 
 
Det är komplexa ärende som vi arbetar med och beviljar insats. Många barn som vi 
beviljar ett bistånd för har större och större problematik vilket gör det svårare att 
matcha. Omständigheter gör att beslut inte har kunnat verkställas utifrån att man 
bland annat behöver vänta in föräldrarna samt vilken process man är i vid en 
placering. Kontaktperson- och kontaktfamiljsansökningar är svåra då det inte finns 
tillräckligt med personer/familjer som vill ta ett uppdrag. 
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Medborgardialog 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga rapporten från årets 

Medborgardialog till handlingarna.        

Sammanfattning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har genomfört en medborgardialog den 

25 oktober på Bäckängsgymnasiet. 180 elever har svarat på en enkät kring 

socialtjänsten. Jämförelser med resultaten från förra årets medborgardialog på 

Viskastrandsgymnasiet har även gjorts.  Eleverna hade möjlighet att fritt lämna 

sina synpunkter. Det framkom att relativt många hade begränsad kunskap och 

önskade mer information. Det stora flertalet hade en generellt positiv 

uppfattning om socialtjänsten och hade uppfattningen att socialtjänsten behövs 

och kan hjälpa barn, ungdomar och vuxna om det behövs. Något som är viktigt 

att notera och visar på att det finns i grunden en tanke och en tilltro till att 

verksamhet inom Individ- och familjeomsorgen har möjlighet och gör en viktig 

insats. Synpunkter som är viktiga att ta med i den fortsatta planeringen och 

utvecklingen inom nämnden.            

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har genomfört en medborgardialog den 

25 oktober på Bäckängsgymnasiet. Politiker ur nämnden besökte skolan under 

ett antal timmar och fanns tillgängliga för frågor och samtal kring socialtjänsten. 

I samband med besöket fick elever på skolan möjlighet att svara på en enkät om 

socialtjänsten. Upplägget för medborgardialogen var i stort sett samma som den 

som genomfördes på Viskastrandsgymnasiet 2017. Samma enkät användes med 

samma frågor. Detta gör att resultaten från de två medborgardialogerna går att 

jämföra. Vid årets medborgardialog svarade 180 elever på enkäten och vid förra 

året 133 elever. Fler elever förde samtal med de närvarande politikerna. 

 

Syftet med dessa medborgardialoger som riktat sig till elever på 

gymnasieskolorna är att särskilt möta ungdomar i åldern 16-19 år för att få en 

dialog och inblick i hur de ser på socialtjänsten, vad de vet om vilken hjälp och 

insats som ges via Individ- och familjeomsorgen och hur man vill få 

information och ta kontakt med socialtjänsten om och när man behöver detta.  

Åldersgruppen valdes utifrån att bl.a. inriktningen på Fältverksamhetens 
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målgrupp under senaste året har förskjutits mot en yngre målgrupp, vilket gjort 

att det är särskilt intressant att fånga upp lite äldre ungdomars uppfattningar. 

 

89 % av de 180 svarande eleverna tror att socialtjänsten kan hjälpa till om de 

eller någon de känner skulle behöva detta, vilket är i stort sett samma andel som 

angav detta svar förra året. 49 % skulle dock vända sig till socialtjänsten om de 

hade ett behov, vilket är något lägre än på Viskastrandsgymnasiet (59%).  

28 % vet var man kan finna information om vad socialtjänsten gör och ca 55 % 

tror sig själva kunna leta upp denna information. På Viskastrandsgymnasiet 

2017 var siffrorna nästa de omvända dvs. 50 % visste var de skulle kunna få 

information och 30 % skulle kunna söka upp den om de behövde. 

 

När det gäller att ta söka information vill man helst göra detta via hemsidor på 

internet. Information på skolan är det alternativ som kommer därefter. 

 

Kontakt vill man ta genom telefonsamtal följt av chatt och mail. 

 

Nämnden och förvaltningen har med sig resultatet från enkäten i planering av 

fortsatt verksamhet och utveckling såsom den fortsatta utformning och 

planeringen av hemsidor, chatt-funktion och digitalisering.  

 

Eleverna hade möjlighet att fritt lämna sina synpunkter om socialtjänsten och 

där framkom att relativt många hade begränsad kunskap och önskade mer 

information. Det stora flertalet hade en generellt positiv uppfattning om 

socialtjänsten och hade uppfattningen att socialtjänsten behövs och kan hjälpa 

barn, ungdomar och vuxna om det behövs. Något som är viktigt att notera och 

visar på att det finns i grunden en tanke och en tilltro till att verksamhet inom 

Individ- och familjeomsorgen har möjlighet och gör en viktig insats. 

Även dessa synpunkter är viktiga att ta med i fortsatt planeringen och 

Beslutsunderlag 

1. Medborgardialog 2018-10-25 Bäckängsgymnasiet Resultatrapport 

2. Medborgardialoger jämförelse mellan 2017 och 2018                                

Samverkan 

Ärendet har 2018-11-08 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering.  

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 



Medborgardialog på Bäckängsgymnasiet 25 oktober 2018 

 

Tror du att socialtjänsten kan hjälpa dig eller någon du känner som skulle ha problem eller inte må bra? 

Namn  Antal  %  

Ja. absolut  50  27,8  

Ja, troligen  110  61,1  

Nej, troligen inte  16  8,9  

Nej, absolut inte  4  2,2  

Total  180  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (180/180)  

 

 

 
Skulle du vända dig till socialtjänsten om du eller någon du känner skulle ha problem eller inte må bra? 

Namn  Antal  %  

Ja, absolut  18  10  

Ja, troligen  70  38,9  

Nej, troligen inte  81  45  

Nej, absolut inte  11  6,1  

Total  180  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (180/180)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vet du hur du kan få kontakt med socialtjänsten om du skulle behöva? 

Namn  Antal  %  

Ja, jag vet precis  12  6,7  

Ja, jag vet ungefär  38  21,1  

Nej, men jag kan söka mig fram  99  55  

Nej, jag vet inte alls  31  17,2  

Total  180  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (180/180)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur skulle du vilja kontakta socialtjänsten 

Namn  Antal  %  

Via mail  35  19,4  

Via chatt  37  20,6  

Via telefon  46  25,6  

Via en hemsida  52  28,9  

Via besök i någon av socialtjänstens lokaler  10  5,6  

Total  180  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (180/180)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Känner du till på vilka sätt socialtjänsten kan hjälpa dig? 

Namn  Antal  %  

Ja, mycket väl  10  5,6  

Ja, till viss mån  60  33,3  

Nja, är osäker  91  50,6  

Nej, inte alls  19  10,6  

Total  180  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (180/180)  

 

 

 
Hur skulle du vilja få information om socialtjänstens stöd och hjälp? (Du kan välja fler än ett svar) 

Namn  Antal  %  

Via en hemsida  79  43,9  

Via sociala medier  24  13,3  

Via information på skolan  64  35,6  

Genom att ringa socialtjänsten  5  2,8  

Genom vuxna, exempelvis fältare i centrum.  6  3,3  

Annat  2  1,1  

Total  180  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (180/180)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Vad är din generella uppfattning om socialtjänsten? 

En fråga där det gick att svara fritt utan några alternativ. För identiska svar anges en antalssiffra. Svaren är 

grupperade utifrån 3 kategorier; generellt positiva, vet inte, generellt negativa. Kategorierna är breda och 

allmänna och främst till för att få en grov bild av den generella uppfattningen som gavs i fritextfältet. 

 

Bra  3 

Bra för socialtjänsten kan hjälpa de som har problem hemma   

Bra att det finns hjälp för dem som behöver det   

Bra men har ej så god vetskap om exakt vad de gör.   

Att dem gör ett bra jobb för folk som behöver hjälp   

De rycker ut om det behövs, hjälper både om man själv ansöker eller om någon annan anser att man 

behöver hjälp  

 

Om det händer något i samhället så kan Socialtjänsten rycka ur   

Hjälper människor   

Hjälper i fall då ett barn är särskilt utsatt.   

Jag har endast hört om det i samband med att barn eller ungdomar som har det svårt i hemmet och 

därför får hjälp med att hitta ett bättre hem  

 

Att man får bostad om man inte har Att man kan få hjälp om man inte mår så bra Man kan få hjälp 

om man inte har det bra hemma  

 

Att det är väldigt viktigt för att de som behöver hjälp kan få det   

Att dom hjälper folk som mår dåligt   

Jag uppfattar att socialtjänsten kan vara bra för att hjälpa familjer men att det också kan bli fel när 

man går in på människors privatliv.  

 

Det verkar bra, vet inte så mycket tyvärr, men hade gärna vetat mer.   

Den behövs i den mån att alla inte får det stöd de behöver annars   

Ett ställe för kommunikation och fritid   

Att den hjälper till om barn har det svårt.   

Att den kan hjälpa folk och unga som behöver det på ett bra sätt   

Att dom är väldigt bra samt gör nytta för personer i nöd eller i exempelvis kniviga familjesituationen  

Ganska hjälpsamma för dagens ungdomar och hur de behandlar stress osv   

De finns men inte riktat till äldre barn   

Att den är till bra hjälp för de som behöver hjälp med t.ex vård   

Att de finns till för att hjälpa och se till att människor får en plats i samhället. Men för den ofrälsta 

finns det nog en mer negativ generell uppfattning.  

 

Mycket bra och till stor hjälp vid icke välmående   

Väldigt objektiv organisation. Ser ej till individen och dess behov. Svårt att få beviljad hjälp.   

Tycker det är bra att ni finns!   

Hjälper individer på många sätt ex. Ekonomiskt.   

Helt ok   



Att de kan hjälpa både vuxna och unga om vi har problem med något   

Okej   

  

  

Vet inte så jätte mycket om jag ska vara helt ärlig.   

Oklart   

Jag är osäker   

Vet inte riktigt vad det är  6 

Jag kan inte så mycket om socialtjänsten   

Jag vet inte så mycket om socialtjänsten. Nästan ingenting, skulle gärna vilja veta mer!   

Har ingen uppfattning egentligen. Aldrig haft behovet   

Jag har dålig koll skulle jag säga...   

Vet inte vad de gör.   

Vet ej så mycket egentligen.   

Vet inte vad det är för något  2 

Ingen riktig uppfattning   

Ingen särskild   

  

De hjälper ej människor utan skapar endast problem   

Den behöver bli bättre, då den många gånger inte tar ungdomar på allvar. Jag talar ej från egen 

erfarenhet, utan erfarenhet som nära vänner fått/upplevt i kontakt med socialtjänsten.  

 

Dålig, gör ingen nytta   

Dom förvärrar situationen när det går att lösa problemet!   

Har verkligen ingen uppfattning men tyvärr har det jag hört mestadels varit negativt :/   

Att de ibland inte riktigt lyssnar på vad barnen tycker...   

Tar barn   

Soc känns utdaterad och delvis värdelös   

Att som alla andra myndigheter så säger ni att ni kan hjälpa men är det kommer till det så kan inget 

göras på grund av ”lagar” osv  

 

väldigt hårda   

Att de kan hjälpa vid vissa fall, men då behöver det vara ganska ʺallvarligtʺ   

 

 



Medborgardialoger jämförelse mellan åren 2017 och 2018 

 

Antal svarande Viskastrand   2017 133  

Antal svarande Bäckäng        2018 180  

   

Tror du att socialtjänsten kan hjälpa dig eller någon du 
känner som skulle ha problem eller inte må bra? 
 Viskastrand Bäckäng 

Svar % % 

Ja. absolut 42,9 27,8 

Ja, troligen 44,4 61,1 

Nej, troligen inte 6,8 8,9 

Nej, absolut inte 6 2,2 

Total 100 100 
   

   

   

   

Skulle du vända dig till socialtjänsten om du eller någon du 
känner skulle ha problem eller inte må bra? 

 Viskastrand Bäckäng 

Svar % % 

Ja, absolut 18 10 

Ja, troligen 41,4 38,9 

Nej, troligen inte 33,1 45 

Nej, absolut inte 7,5 6,1 

Total 100 100 
   

   

   

   

Vet du hur du kan få kontakt med socialtjänsten om du skulle 
behöva? 

 Viskastrand Bäckäng 

Svar % % 

Ja, jag vet precis 16,5 6,7 

Ja, jag vet ungefär 33,8 21,1 

Nej, men jag kan söka mig fram 30,8 55 

Nej, jag vet inte alls 18,8 17,2 

Total 100 100 
   

   

   

   



Hur skulle du vilja kontakta socialtjänsten 
 Viskastrand Bäckäng 

Svar % % 

Via mail 17,3 19,4 

Via chatt 22,6 20,6 

Via telefon 32,3 25,6 

Via en hemsida 14,3 28,9 

Via besök i någon av socialtjänstens 
lokaler 

13,5 5,6 

Total 100 100 
   

   

   

   

Känner du till på vilka sätt socialtjänsten kan hjälpa dig? 
 Viskastrand Bäckäng 

Svar % % 

Ja, mycket väl 13,5 5,6 

Ja, till viss mån 41,4 33,3 

Nja, är osäker 33,8 50,6 

Nej, inte alls 11,3 10,6 

Total 100 100 
   

   

   

   

Hur skulle du vilja få information om socialtjänstens stöd och 
hjälp? (Du kan välja fler än ett svar) 

 Viskastrand Bäckäng 

Svar % % 

Via en hemsida 41,4 43,9 

Via sociala medier 14,3 13,3 

Via information på skolan 16,5 35,6 

Genom att ringa socialtjänsten 15,8 2,8 

Genom vuxna, exempelvis fältare i 
centrum. 

7,5 3,3 

Annat 4,5 1,1 

Total 100 100 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Maria Svensson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-11-20 
Instans 

Individ och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2018-00196 1.2.3.25 
 

  

 

Hemlöshetskartläggning 2018  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att godkänna 2018 års hemlöshetskartläggning. 

Sammanfattning  

Årets hemlöshetskartläggning bygger på Socialstyrelsens nationella 

undersökning och dess definitioner av hemlöshetsituationer. Enkätfrågorna har 

besvarats av medarbetare inom Socialtjänstens fyra förvaltningar och visar på 

personers hemlöshetssituation under vecka 36.  

Antal registreringar är markant högre än 2017. Främst har ökningen skett i 

situation 2. Att enheten Unga vuxna tillkommit innebär att det blivit lättare för 

en del av målgruppen att söka hjälp och därmed blir målgruppen även mer 

synlig.  

Antalet i hemlöshetssituation 3 har en fortsatt nedåtgående trend, vilket är 

motsatt den nationella trenden i landet. Orsaken kan vara handläggarnas 

medvetenhet och stringens i bedömning av behovet gällande sociala kontrakt 

och övergångslägenheter. 

Oroväckande är att många i åldrarna 18 – 35 år är inom situation 1. Det finns 
ett behov av en djupare mer kvalitativ kartläggning för att få en klarare bild av 
målgruppen och hitta framgångsfaktorer i arbetet med hemlöshetsproblematik. 
 
Viktigt är att fortsätta det förebyggande arbetet inom Vräkningsförebyggande 
enheten. Ett stort antal av de hemlösa är förälder till barn, 18 år eller yngre, 
vilket drabbar barnen hårt oavsett i vilken situation den hemlösa befinner sig.  
Inom situation 3 återfinns familjer som före verkställighet av vräkning väljer att 

flytta och exempelvis bo tillfälligt hos släktingar och bekanta.  

 

Förbättringsåtgärder utifrån 2018 års hemlöshetskartläggning: 

 Brukarrevision på Klintesväng i början av 2019. 

 Ett drogfritt stödboende kommer att startas upp under 2019. 

 Att utifrån uppdrag från nämnden utveckla våra akuta boendeinsatser, 
både Klintesväng och Badhusgatan berörs. 

 Arbete kring samverkansrutin med Frivården pågår.  

 Förslag gällande Individ- och familjeomsorgsnämndens boendeuppdrag 
har förmedlats till Kommunstyrelsen för beslut.  
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Beslutsunderlag 

1. Kartläggning av hemlöshet i Borås 2018  

Samverkan 

Samverkan i ärendet är inte aktuellt. 

Beslutet expedieras till 

1. KF.diarium@boras.se 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Bakgrund  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har i uppdrag att årligen kartlägga hemlösheten i Borås, 
analysera om kommunens insatser har konkreta effekter, och ge förslag på åtgärder till 
Kommunfullmäktige. Uppdraget är fastställt av Kommunfullmäktige i programmet mot 
hemlöshet. 

År 2006 genomfördes en lokal kartläggning av hemlöshet i Borås för första gången. Sedan dess 
har kartläggningen genomförts årligen i Borås Stad. 2005, 2011 och 2017 gjordes en nationell 
kartläggning av Socialstyrelsen.  
 

Uppgiftslämnare och omfattning 
Vid undersökningen 2018 har förfrågan skickats till medarbetare inom Borås Stads socialtjänst, 
dvs. Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen. Resultatet omfattar därmed enbart 
personer som har kontakt med dessa förvaltningar.  
 
 
Respektive förvaltning har besvarat ett formulär för varje person de hade kännedom om som 
under vecka 36 befann sig i någon hemlös situation, enligt Socialstyrelsens definition av hemlösa 
(se sida 4). Även uppgifter om barn och ungdomar som lever på egen hand under hemlösa 
förhållanden omfattas av kartläggningen. Asylsökande omfattas dock inte av denna kartläggning.  
 
Socialstyrelsens undersökning 2011 och 2017 hämtade in uppgifter från betydligt fler 
verksamheter. Uppgiftslämnare var medarbetare inom socialtjänst, frivilligorganisationer HVB-
hem, kriminalvård, frivården, häkten och anstalter, psykiatriska kliniker och mottagningar kvinno- 
respektive mansjourer, beroendekliniker, mottagningar kyrkor, församlingar, diakoner, 
vårdcentraler och akutmottagningar. 
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Socialstyrelsens definition av hemlöshet 
 
I dagligt tal används begreppet hemlös, för att beskriva en person som sover ute eller är hänvisad 
till akutboende eller härbärge. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar människor 
som har någonstans där de vistas men som på olika sätt har en osäker boendesituation.  
 
Socialstyrelsens definition av hemlöshet omfattar olika situationer som personer kan befinna sig i 
för en kortare eller längre tid. De olika hemlöshetssituationerna nedan omfattar både personers 
akuta brist på tak över huvudet och mer långvariga boendeformer som beträffande 
kontraktsform inte kan jämställas med eget boende. 
 
Socialstyrelsen förändrade/förtydligade definitionen av hemlöshet i samband med mätningen 
både 2011 och 2017 vilket försvårar vissa jämförelser av resultaten över tid.  
 

 
Hemlöshetssituationer  
 
Situation 1- Akut hemlöshet Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, 
skyddade boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, 
trappuppgångar, tält eller motsvarande.  
 
Situation 2 - Institutionsvistelse och stödboende En person är intagen/inskriven på antingen; 
kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-institution eller stödboende inom 
socialtjänst/landsting/privat vårdgivare och ska flytta inom tre månader efter mätveckan, men 
utan egen bostad ordnad inför flytten/utskrivningen. Hit räknas även de personer som skulle ha 
skrivits ut/flyttat ut, men som är kvar på grund av att de inte har någon egen bostad ordnad.  
 
Situation 3 - Långsiktiga boendelösningar En person bor i en av kommunen ordnad 
boendelösning som försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller 
motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden. Det 
handlar om boendelösningar med någon form av hyresavtal där boendet är förenat med tillsyn, 
särskilda villkor eller regler.  
 
Situation 4 - Eget ordnat kortsiktigt boende En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos 
kompisar, bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter 
mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. Den uppgiftslämnande 
verksamheten har haft kontakt med personen av detta skäl och känner till att denna 
hemlöshetssituation gäller under mätveckan.  
 
Följande grupper ingår inte i denna kartläggning:  
1. Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU  

2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS  

3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd  

4. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom socialtjänsten  

5. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring 
där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare).  
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Resultat och analys 

Totalt antal personer i hemlös situation 
 
 

År 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal registrerade hemlösa personer 331 363 319 264 354 

 
I årets enkätundersökning inkom totalt 441 enkäter. Efter eliminering av dubbelrapportering 
kvarstod 354 unika personer. 20 % av inrapporterade personer i hemlös situation var 
dubbelrapporterade, vilket innebär att de är aktuella inom flera förvaltningar. Andelen 
dubbelrapporterade personer ökade med 5 % jämfört med 2016. Anledningen till detta kan vara 
att 2018 var första året som undersökningen förmedlats till Vård- och äldreförvaltningen samt 
enheten Jobb Borås inom Arbetslivsförvaltningen och att de personer som registrerats av dem 
redan varit kända av övriga registratorer.  
 
 

Situation 1 
 
Resultat 

kartläggning i 

Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Situation 1 14 11 19 17 29 36 25 20 25 28 42 38 35 37 

 
Över tid kan urskiljas en ökning av personer registrerade i hemlöshetssituation 1. Dock har 
antalet inte ökat sedan 2015. Av den lilla minskningen kan dock inte slutsats dras att trenden är 
nedåtgågående utan beror snarare på variation utifrån exempelvis mätvecka.  
 
 

Fördelning av boendesituation i situation 1 Kvinna Man Totalt 

Annat, ange vad:|Avhyst fr. bostadsrätt, hemlös/bor i bil   1 1 

Annat, ange vad:|Sjukhus   1 1 

Husvagn/Campingstuga 3 2 5 

Härbärge/Akutboende 3 7 10 

Offentliga utrymmen/Utomhus 1 3 4 

Ofrivilligt kontraktslöst boende hos kompisar/bekanta 1 3 4 

Ofrivilligt kontraktslöst boende hos släktingar/familj 2 1 3 

Skyddat boende (inkl. kvinnojour) 4   4 

Tillfällig logi (Jourboende/Korttidsboende)   2 2 

Tillfälligt inneboende, max tre månader, hos privatpersoner   1 1 

Vet ej   2 2 

Totalt 14 23 37 
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Situation 2  

 
Resultat 

kartläggning i 

Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Situation 2 18 12 11 22 17 24 90 55 67 34 28 21 38 61 

 
Antalet individer som befinner sig i situation 2 hade minskat stadigt sedan 2011, men har nu ökat 
kraftigt de två senaste åren.  
En av orsakerna till ökningen kan vara att placeringar på HVB-hem har ökat något sedan 2016. 
Ett antal av de placerade personerna har ingen bostad att återvända till efter placering. Sedan 
2016 har enheten Unga vuxna startats upp. Enheten arbetar mot en ny målgrupp personer med 
missbruk mellan 18 och 25 år. Antal ärenden inom åldersspannet 18 – 20 år har ökat med 200 % 
jämfört med tidigare. 
 
 

Situation 3 
 
Resultat 

kartläggning i 

Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Situation 3             150 144 139 213 194 193 107 157 

 
 
Antalet individer i situation 3 (personer som t.ex. har biståndet socialt kontrakt eller 
övergångslägenhet) har ökat sedan 2017, men minskat i jämförelse med antalet sedan 2014 och 
framåt.  
Det finns ingen naturlig förklaring till varför antalet 2017 skulle vara så lågt. Däremot kan 
konstateras att den nedåtgående trenden kan härledas till att personer som får eget kontrakt ökat 
och antalet beviljade sociala kontrakt minskat. I oktober 2016 var det 41 beviljade sociala 
kontrakt och i oktober 2018 var det 30. Även antalet beviljade övergångslägenheter har minskat 
från 87 i oktober 2016 till 72 i oktober 2018.  
 
 

Situation 4  
 
Resultat 

kartläggning i 

Borås 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Situation 4 63 41 62 58 46 49 94 62 59 55 95 64 84 99 

 
 
Antalet som bor tillfälligt och/eller kontraktslöst är i år 99 personer, vilket är det högst 
registrerade antalet hittills. Mörkertalet i denna grupp är troligtvis stort då kartläggningen endast 
mäter de som har kontakt med Socialtjänsten under mätveckan. Den ökade siffran kan bero på 
att antalet ökar och/eller att fler i den här situationen vänder sig till Socialtjänsten för att få hjälp.  
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Barn som lever under hemlösa förhållanden utom familjen 
 
Tidigare år omfattades barn som lever på egen hand under hemlösa förhållande i situation 5. 
Situation 5 är dock borttagen från Socialstyrelsens nationella undersökning. Då Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen anser det viktigt att ha vetskap om de barn som lever på egen hand 
under hemlösa förhållanden har frågan dock ställts i årets undersökning. 2 barn, båda 17 år, har 
registrerats och antalet har pendlat mellan 1 och 4 barn per år sedan 2013, då situation 5 var med 
för första gången. De 2 barn som registrerats i år är inkluderade i resultatet och analysen av årets 
undersökning.  
 
Det är fem barn som registrerats men som tagits bort då de är 6 år eller yngre. Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen anser inte att det är troligt att de lever på egen hand under hemlösa 
förhållanden. De yngre barnen bör inrymmas inom frågeställningen om den hemlöse personen är 
förälder till barn som är 18 år eller yngre. 

 

 

 
Könsfördelning inom respektive hemlöshetssituation 

 
 
Andelen män är större än andelen kvinnor i alla 4 situationerna. Det är dock i 
hemlöshetssituation 2 som andelen män är störst. Inom hemlöshetssituationer 2 och 3 har 
andelen män ökat med 7 % respektive 6% från föregående år medan andelen kvinnor minskat 
med motsvarande andel. Fördelningen mellan könen i hemlöshetssituation 4 ligger i nivå med 
föregående år. Vid djupare analys av situation 1 kan utläsas att 4 av kvinnorna i situation 1 bor på 
skyddat boende/kvinnojour.   
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Hemlösheten – ett återkommande problem 

 
 
Antalet för vilka hemlösheten är ett återkommande problem har ökat sedan 2015 och 2016. 2016 
var det färre där hemlösheten var ett nytt problem, men i årets undersökning har det skett en 
ökning och antalet är i nivå med 2015.   
 
Att hemlösheten är ett återkommande problem kan kopplas till nästkommande diagram som 
visar på en förskjutning i längd av hemlöshet (se s.8). 
 
I årets undersökning är det 45 registratorer, dvs. 13 % av de som svarat på frågan som inte vet 
om hemlösheten är ett återkommande problem eller inte. Dessutom är det 1 % av registratorerna 
som inte besvarat frågan. Det kan antas att orsaken till att frågan ej besvarats är att registratorn 
inte vet. Om det antagandet stämmer så är det 14 % av registratorerna som inte vet om 
hemlösheten är ett nytt eller återkommande problem. Åren 2016 och 2015 var det 26 respektive 
22 % som svarade att de inte visste. Det kan därmed klarläggas att detta är en fråga som inte alltid 
ställs till personer där det framkommer att det finns en hemlöshetsproblematik, men att frågan 
ställs mer frekvent än tidigare.  
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Antal månader/år i hemlös situation 

 
 

  2015 2016 2018 

0-6 månader 75 60 52 

7-11 månader 23 16 36 

1-3 år 82 80 95 

4-6 år 45 45 40 

7-9 år 36 26 27 

10 år eller längre 42 43 43 

Vet ej 60 49 57 

Ej angett     4 

Totalt 363 319 354 

 
Det har främst skett en ökning i spannet 7-11 månader 1-3 år jämfört med föregående år.  
Det kan tyda på att de som blev hemlösa under föregående år inte lyckats bryta sin hemlösa 
situation. Tendensen är att 0-6 månader minskar. Förra året var det 19 % och i år är det knappt 
15 % i spannet 0-6 månader.  De som varit hemlösa i 10 år eller längre (12 %) ligger i nivå med 
föregående år.  
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Antal hemlösa föräldrar med barn, 18 år eller yngre. 

 
 

  Situation 1 Situation 2 Situation 3 Situation 4 Totalt 

Ja 12 16 59 35 122 

Nej 24 44 96 58 222 

Vet ej 1 1 2 6 10 

Totalt 37 61 157 99 354 

 
34 % av de som befann sig i en hemlös situation under mätveckan har barn under 18 år. Det 
ligger i nivå med 2015 och 2016 års undersökning. En ökning av hemlösa personer med barn har 
skett inom situation 2 och 4. 32 % av individerna i situation 1 har barn. 2016 var det 34 % och 
2015 var det 37 %. Flest antal föräldrar finns inom situation 3.  
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Fördelning av försörjning 

Försörjning 
Sit. 
1 

Sit. 
2 

Sit. 
3 

Sit. 
4 

Ej 
angett 

Totalt 

Aktivitetsstöd, rehabiliteringsersättning   1 7 6   14 

Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag  
    10 4 1 15 

Ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd) 15 17 62 44   138 

Introduktionsersättning för flyktingar     1 1   2 

Lön från regelbundet arbete 3 1 13 6   23 

Lön från tillfälliga arbeten     5 3   8 

Saknar inkomstkälla 6 7 1 9   23 

Sjukersättning, aktivitetsersättning 
(tidigare sjukbidrag, förtidspension) 

5 14 37 13   69 

Sjukpenning, föräldrapenning 2 3 10 7   22 

Studiemedel   1 3 6   10 

Vet ej 4 5 11 13   33 

Ålderspension 3 6 19 3 1 32 

Etableringsersättning     8 1   9 

Annat   6 1 1   8 

Totalt 38 61 188 117 2 406 

 
39 % har sin försörjning eller delar av den via ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd).  
6,5 % saknar helt inkomstkälla. Övriga försörjer sig på annat sätt såsom lön, ålderspension, 
sjukpenning, föräldrapenning etc. 9 % av registratorerna har svarat vet ej. På denna fråga i 
undersökningen finns möjlighet att svara två alternativ, vilket medför att totalsumman är större 
än totalt antal registrerade personer.  
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Bidragande faktorer till hemlöshet 

  Sit. 1 Sit. 2 Sit. 3 Sit. 4 
Ej 
angett 

Totalt 

Arbetslöshet/Ingen stadigvarande inkomst 3 5 11 18   37 

Fysisk/somatisk ohälsa     4 5   9 

Konflikt i familjen 5 2 3 7   17 

Missbruks- beroendeproblem 17 37 71 14   139 

Personen godkänns inte som hyresgäst på den 
ordinarie bostadsmarknaden 

6 7 52 15 1 81 

Personen har inte något boende ordnat efter 
institutionsplacering, kriminalvård, behandling, 
stödboende inom socialtjänst/landsting/privat 
vårdgivare/HVB-hem 

3 12 6 8   29 

Psykisk ohälsa 9 17 23 22   71 

Skilsmässa/separation 3 3 3 10   19 

Vräkning på grund av obetald 
hyra/störningar/annan vräkningsgrund 

14 14 57 17 1 102 

Våld i nära relation 5 3 14 16   23 

Annat 2 4 22 1 1 44 

Vet ej 2 4 6 15   29 

Totalt 69 108 272 148 3 600 

 
Registratorerna har bedömt att 39 % av de personer som omfattas av hemlöshetssituationen 
beror på att de har missbruks/beroendeproblematik. 61 % av de hemlösa har inte en missbruks-
/beroendeproblematik. Föregående år var det 52 % som inte hade en missbruks-/beroende 
problematik. Det kan konstateras att missbruk/beroendeproblematiken minskar som orsak till 
hemlösheten, men att det finns ett antal andra faktorer att belysa och undersöka vidare.   
 
29 % har vräkts från sin bostad. 23 % godkänns inte på ordinarie bostadsmarknad, vilket är en 
ökning med nästan det dubbla från 2016 (12 %). 
I kategorin Annat har angetts att 13 personer har kommit till Sverige utifrån anknytning. Brand i 
bostad, konflikt med förvaltare, avliden sambo samt olovlig uthyrning är andra exempel som 
angetts som Annat. 
 
Antal personer i hemlöshet som registrerats är 354 och totalt har registratorerna angett 600 
bidragande faktorer. Slutsats kan dras att det i flertalet fall finns mer än en orsak till hemlösheten. 
Därmed kan klarläggas att hemlöshet är en komplex fråga och att samverkan mellan flera olika 
aktörer behövs och är viktigt i arbetet att förebygga hemlöshet.  
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Missbruk/beroende – bidragande faktor till hemlöshet 

 
 
I diagrammet presenteras andelen personer i hemlöshet som har en missbruks-
/beroendeproblematik som bidragit till hemlöshet per situation. 46 % av de hemlösa inom 
situation 1 har en missbruks-/beroendeproblematik, vilket är en minskning mot föregående år då 
det var 66 %. Inom situation 4 är missbruk/beroende en förhållandevis liten del av 
hemlöshetsproblematiken. 
 

 
 
Möjlighet att registrera flera typer av missbruk per person har funnit, då det förekommer ett 
blandmissbruk. Det är fler personer (33) inom situation 2 som missbrukar narkotika medan det är 
fler personer (39) inom situation 3 som missbrukar alkohol. Från och med årsskiftet 2017/2018 
infördes ändringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen som innebär att 
kommunernas och landstingens ansvar för spelmissbruk förtydligas har kategorin spel om pengar 
som en typ av missbruk/beroende lagts till i årets undersökning. Dock har ingen registrering av 
denna typ av missbruk bland personer i hemlöshet gjorts.   
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Hemlöshetssituation fördelat i åldersintervaller 

 
 

  15-17 18-25 26-35 36-45 46-55 56-64 65- 

Ej 
angett 

ålder Totalt 

Situation 1   8 8 7 5 5 4   37 

Situation 2   10 16 14 10 5 6   61 

Situation 3   11 21 28 41 32 22 2 157 

Situation 4 2 26 24 13 20 9 5   99 

Totalt 2 55 69 62 76 51 37 2 354 

 
 
Det är flest hemlösa personer inom åldersintervallet 46-55 år. Det finns dock skillnader i vilket 
åldersintervall som är störst inom de olika situationerna. Inom situation 1 är det flest inom 
åldersintervallet 18-25 och 26-35 år och tendensen är det är färre personer inom situation 1 desto 
högre åldersintervallet är. 18-25 är även den ålder där det är flest hemlösa inom situation 4 och 
även där är tendensen nedåtgående desto högre upp i åldrarna man kommer.  
Inom situation 2 är det flest inom åldersintervallet 26-35 år. Inom situation 3 är det flest inom 
åldersintervallet 46-55 år. De två registreringar som gjorts gällande barnen, 17 år, är hemlösa i 
enlighet med situation 4.  
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Information och reflektioner från enheten Personligt ombud 
 
Enheten Personligt ombud arbetar inte längre uppsökande på samma sätt som 2016. Ändå har 
medarbetarna på enheten fram till 30/10 2018 mött 45 hemlösa personer, vilket är lika många 
som 2016.  
 
 

Fördelning i situation av de 45 hemlösa personerna. 

 
I situation 1 och 2 återfinns ett något större antal män medan det i situation 3 och 4 återfinns 
något fler kvinnor.  
 
 

  Åldersspann 

Situation 1  19-66 

Situation 2  27-63 

Situation 3  19-68  

Situation 4 Se nedan 

 
Situation 4 har delats in i 3 åldersintervall. I intervallet 22-29 år är det 9 personer, i intervallet 30-
38 år är det 10 personer och i intervallet 41-60 år är det 4 personer. Enligt personligt ombud är 
det en stor andel av de som bor hos vänner och bekanta yngre, upp till 38 år. Detta 
överensstämmer med analysen av den totala hemlöshetskartläggningen. 
 

Antal personer/åldersintervall i situation 4 
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Fördelning av kön per åldersintervall för de totalt 45 hemlösa personerna 

 
 
 
Precis som 2016 möter personliga ombuden hemlösa personer där merparten har liten eller ingen 
förmåga att söka bostäder på egen hand. De uttrycker att det fortfarande saknas en stödfunktion i 
samhället när det gäller bostadssökande.  
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Sammanfattande reflektioner 
I årets undersökning har det skett en kraftig ökning av registreringar av hemlösa personer jämfört 
med 2017 då undersökningen gjordes på nationell nivå av Socialstyrelsen. Från 264 till 354 
registrerade hemlösa personer. Socialstyrelsens undersökning går ut till ett större antal aktörer, än 
den lokala undersökningen där registratorerna enbart är medarbetare inom det sociala klustret, 
dvs. Arbetslivsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen. Trots detta så har fler 
registreringar gjorts i den lokala undersökningen varje år sedan 2014 än de registreringar som 
gjordes i Socialstyrelsens undersökning 2017. Antalet av årets registreringar ligger i nivå med 2015 
års registreringar.  
 
Ett antal skillnader finns mellan Socialstyrelsens undersökning och den lokala undersökningen 
vilket delvis kan förklara differensen mellan antal registreringar som görs. En skillnad är att 
Socialstyrelsen gör sin undersökning i april månad, medan den lokala görs i september månad. 
Undersökningen görs under en mätvecka och det ger en ögonblicksbild av hur 
hemlöshetssituationen ser ut just då. Dock är det 84 % av de hemlösa som har varit hemlösa i 7 
månader eller mer, vilket innebär att differensen mellan april och september månad inte skulle 
utgöra en så stor skillnad att det skulle ge ett annorlunda resultat i Socialstyrelsens undersökning 
gentemot den lokala.  
Metoden är ytterligare en orsak som kan påverka antalet registreringar. Den lokala 
undersökningen föregås av förberedande mailutskick med tidsplan för undersökningen, 
information om undersökningen i flera omgångar samt påminnelse till förvaltningar/enheter där 
antalet registreringar är få för att säkerställa att ingen missat att fylla i enkäten. Lokalkännedomen 
och ihärdigheten i att få in ett så reellt antal som möjligt kan påverka antalet registreringar.  
 
Även om antalet registreringar är många i år finns dock ett stort mörkertal. Som kan ses längt ner 
i Socialstyrelsens definitioner finns ett antal personer i hemlöshet som inte registreras i 
undersökningen. De personer som inte omfattas av Socialtjänstlagen är inte en del av 
undersökningen, vilket innebär att det finns flera hemlösa grupper/personer som inte finns med i 
denna analys. Bostadsbristen är stor i Borås och det kan därför vara svårt att hitta bostad trots att 
personen har egen försörjning. Även hyresnivåerna är höga och även om en person har 
försörjningsstöd så är hyrorna många gånger så höga att försörjningsstödet inte räcker till. Det 
kan även finnas ett antal personer som skulle kunna få hjälp av Socialtjänsten, men som av olika 
skäl väljer att inte vända sig till Socialtjänsten.  
 
Medarbetare inom Vräkningsförebyggande enheten arbetar med personer och familjer som av 
olika anledningar är föremål för vräkning. Deras bild är att det finns en ökning av barnfamiljer 
inom denna målgrupp. Istället för att invänta att vräkning beslutas/verkställs väljer att flytta från 
bostaden och tillfälligt bo kontraktslöst hos närstående/bekanta, som inneboende hos 
privatperson eller i ett tillfälligt andrahandsboende. Om de vräks har de mindre möjligheter att i 
ett senare skede återigen komma in på bostadsmarknaden. Ett stort antal barnfamiljer som 
vräkningsförebyggande enheten träffar har inte ett eget hyreskontrakt utan bor med ett så kallat 
otillåtet andrahandskontrakt. Ett otillåtet andrahandskontrakt innebär att man har ett osäkert 
boende och kan bli tvingade att flytta med omedelbar verkan och de flesta betalar dubbel hyra 
varje månad. 
Barnen som lever i dessa familjer drabbas mycket hårt då de inte är lika synliga som om de hade 
vräkts. De har dock inte någon stadigvarande trygg tillvaro. Hemlösheten har ofta en negativ 
inverkan på skolgången, fritidssysselsättning och sociala relationer. Det är av stor vikt att 
vräkningsförebyggande enheten fortsätter att arbeta aktivt med denna målgrupp. 
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I undersökningen är det ett antal boendesituationer som ingår i respektive hemlöshetssituation. 
När en djupare analys av registrerade boendesituationer görs kan utläsas att det inte varit tydligt 
för registratorerna vilka boendesituationer som tillhör vilken situation. Därmed finns en felkälla i 
antalet inom varje specifik situation. Bland annat kan utläsas att ett antal boendesituationer, 
främst tillfällig logi(jourboende/korttidsboende) registrerats som situation 2 trots att denna 
boendesituation räknas som situation 1, och att boendesituationen ofrivillig kontraktslöst boende 
registrerats som situation 1, trots att den tillhör situation 4. Detta behöver tydliggöras i nästa års 
undersökning.  
 
Personer inom hemlöshetssituation 2 har ökat markant jämfört med tidigare år, då vi haft en 
nedåtgående trend. Sedan enheten Unga vuxna startade har antalet ärenden för personer i 
åldrarna 18-25 ökat. Antal ärenden för personer inom 18 – 20 år har ökat med 200 %. Tidigare 
hade målgruppen inte någon instans att vända sig till. Att enheten Unga vuxna tillkommit innebär 
att det blivit lättare för målgruppen att söka hjälp och därmed blir målgruppen även mer synlig. 
Detta har medfört ett ökat antal placeringar på HVB och ett antal av dessa har inte ordnat 
boende efter placeringens slut. Fortsatt arbete inom Unga vuxna pågår och en del i det är att 
skapa samverkansrutin med syfte att förbättra samarbetet med Frivården. Genom att skapa en 
gemensam struktur ökar förutsättningarna att Socialtjänsten får vetskap om individer inom 
situation 2 som saknar bostad efter avtjänat straff. Det leder till att Socialtjänstens möjlighet att 
hjälpa till med ordnad bostad ökar. Dock behöver ytterligare analys av varför hemlösheten inom 
situation 2 ökat så markant från tidigare år.  
 
Andelen män är i förhållande till kvinnorna fler inom alla hemlöshetssituationer, största 
skillnaden är det inom situation 2. Personer som placeras utifrån bistånd av enheterna Vuxna och 
Unga vuxna, vilka definieras inom situation 2, är till största delen män.  
 
Antalet i hemlöshetssituation 3 har en fortsatt nedåtgående trend. Andrahandskontrakten 
minskar i Borås Stad, vilket är ett motsatt resultat jämfört med förra årets nationella 
undersökning. I Borås Stad finns en stor medvetenhet kring andrahandskontrakten och man är 
mycket stringent i bedömningen av när personer exempelvis beviljas socialt kontrakt.  
 
Oroväckande är att det är så många unga i åldrarna 18 – 35 år inom situation 1. Det finns ett 
behov av en djupare mer kvalitativ kartläggning för att få en klarare bild av målgruppen och hitta 
framgångsfaktorer i arbetet med hemlöshetsproblematik. Detta gäller speciellt den yngre 
målgruppen under 25 år samt de som är över 65 som är behov av insats inom äldreomsorgen. 
Med anledning av detta kommer en brukarrevision ske på akutboendet Klintesväng under 2019. 
Brukarrevisionen kommer att genomföras av en brukarorganisation och bestå av intervjuer för 
djupare och bredare förståelse av problematiken.  
 
Förbättringsåtgärder utifrån 2018 års hemlöshetskartläggning: 

 Brukarrevision på Klintesväng i början av 2019. 

 Ett drogfritt stödboende kommer att startas upp under 2019. 

 Att utifrån uppdrag från nämnden utveckla våra akuta boendeinsatser, både Klintesväng 
och Badhusgatan berörs. 

 Arbete kring samverkansrutin med Frivården pågår.  

 Förslag gällande Individ- och familjeomsorgsnämndens boendeuppdrag har förmedlats 
till Kommunstyrelsen för beslut.  
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Motion: Maten i kommunal verksamhet 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ och familjeomsorgsnämnden beslutar att matråd inte ska finnas inom  
Individ och familjeomsorgens verksamheter.  

Sammanfattning 

Individ och familjeomsorgsnämnden delar motionärernas syn på värdet av att den 
mat som serveras i Borås Stad ska vara bra och näringsriktigt. Inom nämndens 
ansvarsområde finns endast mindre enheter som serverar mat som köps ifrån Borås 
Stad. De som äter maten har påverkansmöjligheter genom regelbundna husmöten 
där de kan lämna synpunkter på det som serveras. 
Med bakgrund av detta föreslås nämnden besluta att matråd inte ska finnas inom  
Individ och familjeomsorgens verksamheter.               

Ärendet i sin helhet 

Motionärerna skriver att trenden inom mat och livsmedel är att konsumenterna blir 
allt mer medvetna om värdet av att äta bra och näringsriktig mat och de vill att den 
mat som Borås Stad serverar ska vara bra, vilket innefattar att den ska vara 
producerad med god djurhållning och med minsta möjliga påverkan på miljön.  
De som äter maten som kommunen serverar ska även ha påverkans-möjligheter på 
det som serveras. Motionärerna föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att det där 
mat serveras ska finnas matråd, bestående av de som ska äta maten och kompetens 
expertis. Samt att det vid behov ska avsättas ekonomiska medel i budgetarbetet inom 
respektive nämnd för att möjliggöra matråd där mat serveras.  

Beslutsunderlag 

1. Motion: Maten i kommunal verksamhet                                

Samverkan 

Ärendet har 2018-11-08 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef      
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MOTION  2018-02-22 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Maten i kommunal verksamhet 
 
Trenden inom mat och livsmedel är att konsumenterna blir allt mer medvetna om värdet av att äta bra och 
näringsriktig mat. Centerpartiet vill att den mat som Borås Stad serverar ska vara bra, vilket för oss innefattar att den 
ska vara producerad med god djurhållning och med minsta möjliga påverkan på miljön. Den svenska 
matproduktionen skapar större värden än bara god och bra mat. Den håller landskapet öppet, skapar kulturvärden 
och jobb. Dessutom, vilket är en faktor som ofta negligeras, säkrar den delar av vår självförsörjning.  
 
Centerpartiets vision är att en större andel av de livsmedel som används i Borås stads verksamheter ska vara 
närproducerade, det vill säga ha sitt ursprung, vara förädlade och transporterade i närregionen. Givetvis ser vi gärna 
att produkterna även är ekologiska, men i en valsituation mellan importerade ekologiska livsmedel och konventionellt 
närproducerade varor väljer vi de närproducerade.  
 
Att göra matsmarta val är bra. Vi skall dock komma ihåg att det finns fördelar och nackdelar med allt. Därför 
behöver vi väga samman allt och se till helheten. De som äter maten som kommunen serverar ska ha 
påverkansmöjligheter på det som serveras.  
 
Matråd är ett utmärkt sätt för barn/unga, att framföra sina synpunkter avseende mat och miljön vid matsituationen i 
skolan. Matrådet bör förutom barnen bestå av kompetent expertis, från t.ex. kostenheten och de som beställer och 
upphandlar maten. Vi ska påtala vikten av näringsvärde och miljö samt sprida kunskap om hållbar 
livsmedelskonsumtion för våra elever. Vi skall förse elever med korrekt fakta så att de kan utvärdera för- och 
nackdelar och kunna förhålla sig till ett kritiskt tänkande.  
 
Vi har sett i media och i budgetsammanhang att politiken nu blandar sig i vilken mat som serveras i våra skolor. Att 
politiker sätter matsedeln som speglar egna politiska uppfattningar är fel väg att gå. Att ställa exempelvis svenskt 
nötkött mot mer vegetariskt, till att snart servera veganbuffé tycker vi ger en vinklad bild. Det vi politiker däremot 
ska göra är att sätta mål och upprätta riktlinjer.  
 
Livsmedel är inte alltid utbytbara med tanke på näringssynpunkt och därför behöver vi relatera näringsinnehållet till 
klimatutsläppet. Enligt Livsmedelsverket (2013) säger de att "Det finns inga stora skillnader mellan näringsriktig mat 
för barn och vuxna, men matens näringsinnehåll är särskilt viktigt för de unga som växer och utvecklas." 
Förutsättningen enligt oss måste vara att maten skall vara näringsriktig, god och att eleverna blir mätta. 
 
Det är vår skyldighet att lyssna på eleverna när de vill förbättra saker och ting. Det är trots allt våra barn/unga som 
tillbringar mycket tid i skolan. De behöver god näringsriktig mat som hamnar i magen och matsvinnet måste 
minimeras.  
 
Givetvis är det lika viktigt att det finns matråd inom andra förvaltningar som också serverar mat, t.ex. inom Social- 
och Vård- och äldrenämndens verksamheter. 
 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta: 
 

- Där mat serveras ska det finnas matråd, bestående av de som ska äta maten och kompetent expertis. De 
som ska äta maten ska ha påverkansmöjligheter och förståelse för det som serveras.  
 

- Ekonomiska medel – ska om det behövs, avsättas i budgetarbetet inom respektive nämnd för att möjliggöra 
matråd där mat serveras. 

 
 
 
För Centerpartiet 
Alexander Andersson 
Maj-Britt Eckerström 
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Motion: En socialtjänstgaranti för bättre kontakt mellan 

vårdnadshavare och socialtjänst 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden avstyrker förslaget om att det införs en 

ny socialtjänstgaranti som innebär att vårdnadshavare ska kontaktas inom 24 

timmar efter det att en minderårig gripits för brott. 

Sammanfattning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden väljer att avstyrka förslaget främst av den 

anledningen att förslaget är detaljstyrt och nämnden bedömer att innehållet i 

förslaget redan regleras utifrån skyddsbedömningar som utifrån 

Socialtjänstlagen ska göras beträffande barn och unga.                

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden väljer att avstyrka förslaget främst av den 

anledningen att förslaget är detaljstyrt och nämnden bedömer att innehållet i 

förslaget redan regleras utifrån skyddsbedömningar som utifrån 

Socialtjänstlagen ska göras beträffande barn och unga. Således bör formen för 

skyddsbedömningar överlåtas till professionen. Förslaget har en bra 

andemening då det syftar till att få en snabb och tidig kontakt med den unge 

och dess vårdnadshavare. Nämnden anser att utöka insatserna för målgruppen 

är en vinning men då det redan finns en strävan efter att få en snabb kontakt så 

bedömer nämnden att en garanti av detta slag inte behövs. 

 

För att kunna införa en ny socialtjänstgaranti skulle Individ- och 

familjeomsorgsnämnden behöva ytterligare resurser i form av minst en 

heltidstjänst som endast skulle arbeta med denna typ av ärenden och samverkan 

med polisen. Då en minderårig tas in på förhör underrättas Barn och unga 

direkt. Är den unge under 15 år hålls inga förhör utan polisen ringer och lämnar 

en anmälan. Att prioritera polisförhör har man som utgångsläge men ingen 

garanti kan lämnas då man måste prioritera det mest akuta. Att kunna lämna en 

garanti som innebär att vårdnadshavare ska kontaktas inom 24 timmar efter det 

att en minderårig gripits för brott förutsätter att socialtjänsten får informationen 

från polisen betydligt mycket snabbare än vad man får idag, vilket kan vara upp 

till sex månader från att brottet begåtts. För att göra garantin genomförbar 

förutsätter detta att även polisen ändrar sina rutiner. 
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För att möjliggöra en ny socialtjänstgaranti krävs det först och främst en 

utökning av resurser till IFO samt en förändrad samverkan med polisen. 

Samtidigt görs en del av detta då man strävar efter att vara med på polisförhör 
så ofta och så snabbt detta är möjligt. Skyddsbedömningarna leder även till att 
de ärenden som bedöms särskilt angelägna prioriteras. 

Beslutsunderlag 

1. Motion om en ny socialtjänstgaranti                                

Samverkan 

Ärendet har 2018-11-08 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

1. KS 2018-00493. KS.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Remiss: Motion: En socialtjänstgaranti för bättre 

kontakt mellan vårdnadshavare och socialtjänst. 

 

Remissinstanser 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2018-11-30. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både 

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

Ange diarienummer KS 2018-00493 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165

mailto:ks.diarium@boras.se


 

En socialtjänstgranti för bättre kontakt mellan vårdnadshavare och socialtjänst   

 

När en ung människa hamnat eller misstänkts ha hamnat i kriminalitet, krävs snabba 

insatser för att vända utvecklingen och få in personen i fråga på rätt bana. I det arbetet har 

socialtjänsten en viktig roll att spela och likaså förstås den minderåriges vårdnadshavare. 

För att underlätta för tidiga insatser och underlätta för kontakten mellan båda dessa parter, 

bör en ny socialtjänstgaranti införas som innebär att vårdnadshavare ska kontaktas 

inom 24 timmar efter det att en minderårig gripits för brott. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 

att det införs en socialtjänstgaranti som innebär att vårdnadshavare ska kontaktas 

inom 24 timmar efter det att en minderårig gripits för brott 

 

För Moderaterna  

 

Annette Carlson (M) 

Urban Svenkvist (M)  
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Tider för nämndsammanträden och socialutskott 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer sammanträdesplanen för 2019.    

Sammanträdesplan 2019  
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden Socialutskott  

Onsd 2 jan kl 14.00  

 Torsd 17 jan kl 9.30 

Tisd 22 jan kl 14.00 Torsd 31 jan kl 9.30 

 Torsd 14 feb kl 9.30 

Tisd 19 feb kl 14.00 Torsd  28 feb kl 9.30 

 Torsd 14 mars kl 9.30 

Tisd 19 mars kl 14.00 Torsd 28 mars kl 9.30 

 Torsd 11 april kl 9.30 

Onsd 24 april kl 14.00 Torsd 25 april kl 9.30 

 Torsd 9 maj kl 9.30 

Tisd 21 maj kl 14.00 Torsd 23 maj kl 9.30 

 Onsd 5 juni kl 9.30 

Tisd 18 juni kl 14.00 Torsd 20 juni kl 9.30 

 Torsd 4 juli kl 9.30 

 Torsd 1 aug kl 9.30 

 Torsd 15 aug kl 9.30 

Onsd 21 aug kl 14.00 Torsd 29 aug kl 9.30 

 Torsd 12 sept kl 9.30 

Tisd 24 sept kl 14.00 Torsd 26 sept kl 9.30 

 Torsd 10 okt kl 9.30 

Tisd 22 okt kl 14.00 Torsd 24 okt kl 9.30 

 Torsd 7 nov kl 9.30 

Tisd 19 nov kl 14.00 Torsd 21 nov kl 9.30 

 Torsd 5 dec kl 9.30 

Tisd 17 dec kl 14.00 Torsd 19 dec kl 9.30 

  

     

Mats Tolfsson  

Ordförande      

   Anna-Lena Sellergren 

   Förvaltningschef   
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Anmälningsärenden 2018-11-20 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Inga inkomna anmälningsärenden.        

Anmälningsärenden 

Inga inkomna anmälningsärenden.                

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut 2018-11-20 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. IFO Socialutskott protokoll 2018-10-11 

 

2. IFO Socialutskott protokoll 2018-10-25 

 

3. IFO Socialutskott protokoll 2018-11-08 

 

               

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 


