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2015-10-02

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset:
OBS!

måndagen den 12 oktober 2015, kl 09.30
tisdagen den 13 oktober 2015, kl 09.30
Ulf Olsson
Göran Björklund

Tidsprogram för Kommunstyrelsen
Måndag 12/10

Sammanträdet börjar med föredragning
av beslutsärenden, därefter gruppöverläggningar, följt av beslutssammanträde.
Därefter genomgång av budgeten och
gruppvisa överläggningar resten av
dagen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande.

Tisdag 13/10

Gruppöverläggningar.
Lunch enligt respektive partigrupps
bestämmande.

Sammanträdet är öppet för allmänheten utom vid behandling av
ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess.

Måndagen den 26 oktober hålls ett beslutssammanträde med
start kl 09.30 (beslut om budget och till budgeten hörande ärenden
samt övriga ärenden). Kallelsen publiceras på webben den 16 oktober
2015.
OBS! Endast beslutssammanträdet är öppet för allmänheten, ej
gruppöverläggningarna om budgeten.
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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Val av protokolljusterare

Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

b)

c)

Budgetuppföljning t.o.m. augusti för Kommunstyrelsen 2015.
(2015/KS0374 042-1)

(Bil)

Budgetuppföljning t.o.m. augusti för Kommunfullmäktige 2015.
(2015/KS0375 042-1)

(Bil)

Bidrag för 2015 års verksamhet till Bestyrelsen för
Nationaldagen i Borås.
(2015/KS0383 105-1)

(Bil)

d)

Protokoll för Sjuhärads samordningsförbund 2015.
(2015/KS0128 106-1)
(Bil)

e)

Skrivelse angående busliv på Östergårdsskolan .
(2015/KS0358 442-3)

(Bil)

Direktionsprotokoll 2015 för Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund.
(2015/KS0147 106-1)

(Bil)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds sammanträden 2015 .
(2015/KS0159 106-1)

(Bil)

f)

g)

(Förslag: a-g till handlingarna)
Kc
PF

2
1

Tillsättning av tjänst som ekonomichef i Borås Stad
(2015/KS0608 023-1)

(Bil)

Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M);
Ställ krav på HLR-utbildning i funktionsnedsättningsomsorgen.
(2014/KS0346 027-3)
(Bil)
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PF

2

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP); Förebygg
hedersrelaterat våld och förtryck!
(2014/KS0587 700-1)

(Bil)

PF

3

Svar på initiativärende: Dags att outsourca data/IT-verksamheten.
(2011/KS0721 001-1)
(Bil)

I

1

Anmälningsärende:
a)

Sidas koncept: Globala kommunen: ansökan från
Borås.
(2015/KS0617 105-1)

(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

1

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)

Bodaskolans låg- och mellanstadium.
(2015/KS0510 609-3)

(Bil)

Redovisning av hur etableringspengar från
Arbetslivsnämnden används.
(2014/KS0817 600-3)

(Bil)

Uppföljning av Kvalitetsrapport Barn och elever i
behov av särskilt stöd.
(2015/KS0817 600-3)

(Bil)

Information om kvalitetsgranskning av undervisningen i teknik i grundskolan.
(2013/KS0580 600-3)

(Bil)

Droghandlingsplan rapport 2014.
(2015/K0428 769-3)

(Bil)

Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad;
Systematiskt kvalitetsarbete 2015.
(2014/KS0817 600-3)

(Bil)

Remiss av förslag till föreskrifter om anmälan av
allvarliga vårdskador (lex Maria).
(2015/KS0637 730-3)

(Bil)

(Förslag: a-g till handlingarna)
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KU

2

Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv): Utreda möjligheten
att inrätta ”äldrekollo”.
(2014/KS0663 739-3)
(Bil)

KU

3

Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Möjligheten att inrätta
informations- och utbildningskvällar för hemlösa på härbärget
Kastanjen.
(2014/KS0664 759-3)
(Bil)

KU

4

Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och
Annette Carlson (M); Genomför en genomlysning av socialtjänsten!
(2015/KS0420 700-3)

(Bil)

Remiss av betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.
(2015/KS0528 700-3)

(Bil)

Anhörigstöd i Borås Stad.
(2015/KS0576 730-3)

(Bil)

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt
SoL och LSS t.o.m. den 30 juni 2015.
(2015/KS0357 739-1)

(Bil)

KU

KU
KU

5

6
7

KU

8

Svar på motion av Patric Cerny (FP); Inrätta en fristående äldreombudsman!
(2013/KS0540 739-3)
(Bil)

KU

9

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför ett elevombud i Borås Stad.
(2015/KS0362 611-3)

E

1

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)

b)

Ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om
godkännande som huvudman för utökning av
befintlig fristående gymnasieskola.
(2015/KS0173 612-3)

(Bil)

Ansökan från Ljud & Bildskolan Borås om godkännande som huvudman för utökning av befintlig
fristående gymnasieskola.
(2015/KS0168 612-3)
(Bil)
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c)

Flyktingmottagande 2015.
(2015/KS0412 133-3)

(Bil)

(Förslag: a – c till handlingarna)
E

2

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Avskrivning av fordringar intill ett belopp av ett
halvt basbelopp i varje särskilt ärende.
(15 september 2015, Ärende 06/2015)
Fordringar om en sammanlagd summa av 591 413 kronor,
alla under ett halvt basbelopp per gäldenär, har avskrivits i
enlighet med delegation.
(2015/KS0050 108-1)

b)

Likviditetsfrågor, besluta om kontantkassor för högst
5 000 kronor.
(28 september 2015, Ärende 03/2015)
Stadsdelsförvaltningen Väster har beslutats erhålla en växelkassa
till Byttorpsklints café i enlighet med inkommen ansökan.
(2015/KS0045 049-1)

(Förslag: a – b till handlingarna)
E

3

Borås Stads budget för 2016
(Första genomgången utdelas på sammanträdet)
(2015/KS0069 041-1)

E

4

Anslagsframställan för åtgärder av yttre delar på Särlaskolan.
(2015/KS0330 291-3)

(Bil)

Uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdom
ska minska i Borås.
2013/KS0593 700-3)

(Bil)

Hemvårdsbidrag 2016.
(2015/KS0650 730-3)

(Bil)

Projekteringsframställan för om- och tillbyggad av
Bäckängsgymnasiet, Schélegatan 7, KATTUGGLAN.
(2015/KS0646 291-3)

(Bil)

Framställan från Stadsdelsnämnd Öster angående förhyrning
av lokaler för förskoleverksamhet på Hulta.
(2015/KS0588 282-3)

(Bil)

E

E
E

E

5

6
7

8
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E
E

9
10

Revidering av Regler för finansverksamheten Borås Stad.
(2015/KS0597 040-1)

(Bil)

Förvaltning av stiftelsekapital 2014 samt översyn av regler.
(2015/KS0596 046-1)

(Bil)

SP

1

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP), Anna Christensen
(M), Sven-Erik Håkansson (C) och Hans Gustavsson (KD); Ett
enat Hässleholmen.
(2012/KS0339 311-2)
(Bil)

SP

2

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C); Fler gång- och
cykelvägar behövs i Borås.
(2012/KS0394 312-2)

(Bil)

Svar på motion av Annette Carlson (M); När vågar Borås spola
WC:n.
(2013/KS0360 429-2)

(Bil)

SP

3

SP

4

Svar på motion av Heiti Ernits (MP) och Thomas Wingren (MP);
Etablera en textilvandringsled med miljö- och industritema.
(2013/KS0546 269-2)
(Bil)

SP

5

Yttrande över planbesked för Sparsör, Sölebo 1:54 m.fl.
(2015/KS0324 214-2)

(Bil)

Yttrande över planbesked för del av Alideberg, Glesvingen 17.
(2015/KS0444 214-2)

(Bil)

Begäran om upphävande av fastighetsplan för Göta,
Silverpoppeln.
(2011/KS0551 214-2)

(Bil)

Lokalisering av förskola på Hässleholmen.
(2013/KS0302 214-2)

(Bil)

Samrådsyttrande över detaljplan för Nedre Norrmalm,
Hamstern 1 m.fl.
(2013/KS0756 214-2)

(Bil)

SP
SP

SP
SP

SP

6
7

8
9

10

Samrådsyttrande över detaljplan för Sandared, Sandhults-Rydet
1:22 m.fl.
(2015/KS0397 214-2)
(Bil)
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SP
SP

SP

SP

SP
SP

11
12

13

14

15
16

Yttrande över planbesked för Dalsjöfors, Gårda 8:1.
(2015/KS0477 214-2)

(Bil)

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP) och Joakim
Malmberg (FP); Omarbeta Borås Stads styrdokument
”Förutsättningar för att bygga vindkraftverk i Borås”!
(2012/KS0555 216-2)

(Bil)

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Ingen vindkraft
för Borås Energi och Miljö AB!
(2014/KS0322 403-2)

(Bil)

Länsstyrelsen i Västra Götalands län: Beslut om regionala
miljömål för Västra Götaland.
(2014/KS0570 403-2)

(Bil)

Miljörapport Tertial 2 2015 för Kommunstyrelsen.
(2015/KS0395 403-2)

(Bil)

Medfinansiering Leader Sjuhärad LLU.
(2013/KS0721 106-1)

(Bil)

Kc 1 a-g) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-g till handlingarna)

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Tillsättning av tjänst som ekonomichef i Borås Stad
Efter annonsering sökte 16 personar tjänsten. Sju av dessa kallades på en första intervju och tre på en
andra intervju. Första intervjuomgången genomfördes av kommunchef och personalchef. Intervjuomgång två genomfördes av en grupp med KS presidie och kommunchefen samt en grupp med fackliga
representanter. Efter en samlad bedömning föreslås att Magnus Widén erbjuds tjänsten som ekonomichef i Borås Stad. Magnus är idag ekonomidirektör i Varbergs kommun. De fackliga organisationerna
har inget att erinra mot förslaget.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Magnus Widén anställs som ekonomichef i Borås Stad.

2015-09-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

X Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0608 023
Handläggare: Per Olsson, tfn 033-35 77 12
Datum/avdelningschef: 2015-09-18/Per Olsson

Programområde: 1

PF1
BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette
Carlson (M): Ställ krav på HLR-utbildning i funktionsnedsättningsomsorgen
Nämnder och styrelser ska upprätta kompetensutvecklingsplaner. Planen bygger på kartläggning och
behov av insatser för både verksamhet och enskilda medarbetare.
I den delen har också nämnder och styrelser uppgiften att bedöma i vilken omfattning utbildningar i
hjärt- och lungräddning ska genomföras. Sociala omsorgsnämnden har i sitt yttrande också angett att de
fortlöpande tar hand om det utbildningsbehov som finns avseende HLR i nämndens verksamhet.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är därmed besvarad

2015-09-16
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0346 027
Programområde: 3
Handläggare: Linnea Nilsson, tfn 033-35 34 14, Pelle Pellby tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 20150914/ Per Olsson

Sida
1(2)
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Dnr 2014/KS0346

Kommunfullmäktige

Svar på motion Mattias Karlsson(M) och Annette Carlson (M):
ställ krav på HLR-utbildning i funktionsnedsättningsomsorgen
Ärendet
Mattias Karlsson (M) och Annette Carlsson (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2014-04-24 lämnat motion om att ställa krav på HLR-utbildning i funktionsnedsättningsomsorgen.
I motionen föreslås uppdra åt Sociala omsorgsnämnden att inventera personalens
utbildning kring HLR (hjärt- och lungräddning). Samt verka för att all personal inom
funktionsnedsättningsomsorgen på en regelbunden basis ska genomföra en HLRutbildning.
Motionen har varit remitterad till Social omsorgsnämnden. Nämnden beslutade att
avstyrka motionen.
Sociala omsorgsnämndens beslut
Sociala omsorgsnämnden avstyrker ett generellt beslut om HLR utbildning för alla
medarbetare inom funktionshinderverksamheten. Sociala omsorgsnämnden menar att
samtliga medarbetare inom verksamheten inte har behov av HLR utbildning gentemot målgruppen funktionsnedsatta.
Sociala omsorgsnämnden avstyrker även en inventering av personalens utbildning
kring HLR eftersom utbildningsinsatser inom kompetensområdet inte är ett prioriterat område inom nämndens uppdrag.
Kunskapen i HLR finns redan inom nämndens ansvar inom enheten för hälso- och
sjukvård. Ansvariga chefer inom nämndens olika verksamhetsområden ansvarar för
medarbetarnas kompetensutveckling och det är också de som avgör om medarbetarna
behöver HLR utbildning beroende på brukarnas behov. För de medarbetare som
är/blir aktuella för särskild utbildningssatsning i HLR samverkar aktuell enhetschef
med enheten för hälso- och sjukvård för att tillgodose utbildningsbehovet.
Överväganden
Det är cirka 10 000 personer som varje år drabbas av hjärtstopp. Så lite som 300500(3-5%) överlever hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige. De flesta är gamla eller personer med bakomliggande hjärtsjukdom.
Men en stor andel av de som drabbas är varken gamla eller har någon hjärtsjukdom,
man vet helt enkelt inte varför dessa personer dör i plötsligt hjärtstopp. Funktionsnedsatta personer är inte överrepresenterade i gruppen som drabbas.
Borås Stads förvaltningar ska upprätta kompetensutvecklingsplaner. Behovet av utbildning och annan kompetensutveckling ska kartläggas varje år och alla medarbetare
ska ha en individuell kompetensplan. Varje förvaltning och bolag förväntas ta fram
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sin egen kompetensutvecklingsplan som väver samman verksamhetsplan och medarbetarnas individuella utvecklingsplaner.
Resultatet av behovskartläggning och analys blir det utbildningsbehov som styr innehållet i kompetensutvecklingsplanen. Det innebär att utbildningsinsatser prioriteras,
rangordnas och genomförs utifrån de behov som finns hos verksamhet och enskilda
medarbetare. Nämnder och styrelser ska avsätta resurser för planens genomförande.
Frågan om utbildning i hjärt- och lungräddning bör därmed hanteras på samma sätt
som övriga utbildningsbehov och vara en del i den samlade bedömningen av kompetensutvecklingsinsatser.
Bedömning
Nämnder och styrelser ska upprätta kompetensutvecklingsplaner. Planen bygger på
kartläggning och behov av insatser för både verksamhet och enskilda medarbetare.
I den delen har också nämnder och styrelser uppgiften att bedöma i vilken omfattning
utbildningar i hjärt- och lungräddning ska genomföras. Sociala omsorgsnämnden har i
sitt yttrande också angett att de fortlöpande tar hand om det utbildningsbehov som
finns avseende HLR i nämndens verksamhet.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är därmed besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

MOTION

2014-04-11

Ställ krav på HLR-utbildning i
funktionsnedsättningsomsorgen
I Sverige drabbas ungefär 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp varje år. På närmare 5000 av
dessa hinner man påbörja behandling. Det är dock bara runt 500 personer som räddas till livet
utanför sjukhusens omsorg.
I Borås stad saknar många inom personalen HLR-(hjärt och lungräddning)-utbildning, men än
mer anmärkningsvärt är att personal som jobbar med omsorgen för funktionsnedsatta saknar
denna utbildning.
Borås stad har redan idag upphandlat HLR-utbildare som håller i kurser inom HLR, men ändå
så saknas kompetensen hos många av dom anställda inom funktionsnedsättningsomsorgen. En
del av de anställda har inte undersköterskeutbildning och saknar därför tillräcklig kunskap
kring HLR. Moderaterna i Borås anser att detta är ett arbetsmiljöproblem för personalen. För
de drabbade kan det även vara skillnaden mellan liv och död. Moderaterna vill därför att
Borås stad inventerar vilka i personalen som har genomfört kursen och utbildar
omsorgspersonal som saknar HLR-utbildning. Om utbildningen av samtliga inom
funktionsnedsättningsomsorgen kan leda till att ett liv kan rädda, till att en människa kan
överleva ett hjärtstopp, så är det en framgång. Vi bör ge alla anställda inom detta yrkesområde
möjligheten att kunna göra sitt yttersta för att rädda en annan människas liv.
Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
-

Uppdra åt Sociala omsorgsnämnden att inventera personalens utbildning kring HLR. Samt verka
för att all personal inom funktionsnedsättningsomsorgen på en regelbunden basis ska
genomföra en HLR-utbildning.
Mattias Karlsson (M)
Annette Carlson (M)

PF2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Ann-Marie Ekström (FP): Förebygg
hedersrelaterat våld och förtryck!
Kommunstyrelsen har fattat flera beslut som stärker förutsättningarna både strategiskt och operativt för
arbetet med våld i nära relationer inklusive arbetet med hedersrelaterat våld. Det omfattar bl.a. besluten
om den länsövergripande strategin och beslutet om relationsvåldsenheten.
En eventuell utökning i form av en tjänst som strateg bör prövas i arbetet med 2016 och i anslutning till
fortsatt finansiering av relationsvåldsenheten
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är därmed besvarad

2015-09-22
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0587 700
Handläggare: Per Pellby, tfn 033-35 71 66
Datum/avdelningschef: 20150825/ Per Olsson

Programområde: 1
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Dnr 2014/KS0587

Personal- och förhandling
Handläggare: Pelle Pellby
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Anne-Marie Ekström (FP):
Förebygg hedersrelaterat våld och förtryck!
Ärendet
Anne-Marie Ekström (FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-05
lämnat motion om att förebygga hedersrelaterat våld.
I motionen föreslås uppdra åt kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att inrätta en
tjänst som strateg med avsikt att arbeta med frågor kring hedersrelaterat våld och
förtryck, i enlighet med motionens intentioner.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster.
Inkomna yttranden i sammanfattning
Arbetslivsnämnden

Arbetslivsnämnden tillstyrker förslaget i det remitterade ärendet, om tillsättandet av en
strategtjänst för systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetslivsnämnden förordar att den ingår i förslaget till samordnad och rättssäker myndighetsutövning i ärenden rörande våld inom Arbetlivsförvaltningen.
Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i det remitterade ärendet, om tillsättandet av en strategtjänst för systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Sociala omsorgsnämnden förordar att den tjänst på kommungemensam Individ och
Familjeomsorg (IFO) inom SDF Väster, som idag är vigd till 50 % arbete mot våld i
nära relationer, utökas till heltid och att ett systematiskt arbete mot hedersrelaterat
våld och förtryck tillförs arbetsbeskrivningen för tjänsten. Sociala omsorgsförvaltningen understryker vikten av samverkan både externt och internt. Det är viktigt att
tjänstens relation till Arbetslivsförvaltningen tydliggörs utifrån deras uppdrag kring
våldsutsatta personer.
Stadsdelsnämnd Norr

Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över motionen ”Förebygg hedersrelaterat våld och förtryck”. Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget i det remitterade ärendet. Det bör finnas ett strategiskt arbete mot hedersrelaterat våld och
förtryck, som kan kopplas till den tjänst som idag finns för arbete mot våld i nära
relationer på Stadsdelsförvaltningen Väster. Omfattning och eventuell utökning av
tjänsten för det vidgade uppdraget bör utredas och hanteras inom Stadsdelsförvaltningen Väster. Det strategiska arbetet bör utvecklas i nära samverkan med Relationsvåldsenheten och Barnhuset om dessa operativa verksamheter framöver kommer att
inrättas, vilket nu ligger som förslag.
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Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsförvaltningen (SDF) Väster är positiv till förslaget i motionen om att tillsätta
en strategtjänst för systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Utifrån
Stadsdelsnämnden Västers samordningsansvar för övergripande IFO-frågor, förordas
att den tjänst på Kommungemensam Individ- och familjeomsorg (IFO) som idag är
vigd till 50 % för arbete mot våld i nära relationer, utökas till heltid och att ett systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck tillförs arbetsbeskrivningen. En
stadsövergripande strateg inom området våld i nära relationer bör verka för att stärka
kopplingarna mellan arbetet mot våld i nära relationer och arbetet för folkhälsa och
jämställdhet. Arbetet bör ta avstamp i de regionala målen kring området makt och
mäns våld mot kvinnor som formulerats i Jämställt Västra Götaland - länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2014-2017. SDF Väster instämmer även i motionens synpunkter om
att ta till vara erfarenheter från andra kommuners arbete med frågan, samt den kompetens och det metodstöd som finns att tillgå via Länsstyrelsen. Dock påtalas att ett
framgångsrikt arbete mot våld i nära relationer även kräver ett samordnat och rättssäkert stöd på operativ nivå, närmast medborgaren, så som föreslås i ärende
2014/KS0475:1 om inrättandet av Barnahus och i ärende 2014/SDNV0029 om inrättandet av en relationsvåldsenhet m.m.
Stadsdelsnämnd Öster

Stadsdelsnämnden tillstyrker förslaget i motionen om att tillsätta en strategtjänst för
systematiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Utifrån Stadsdelsnämnden
Västers samordningsansvar för övergripande IFO-frågor, förordas att den tjänst på
Kommungemensam Individ- och familjeomsorg (IFO) som idag är vigd till 50 % för
arbete mot våld i nära relationer, utökas till heltid och att ett systematiskt arbete mot
hedersrelaterat våld och förtryck tillförs arbetsbeskrivningen. En stadsövergripande
strateg inom området våld i nära relationer bör verka för att stärka kopplingarna mellan arbetet mot våld i nära relationer och arbetet för folkhälsa och jämställdhet. Arbetet bör ta avstamp i de regionala målen kring området makt och mäns våld mot kvinnor som formulerats i Jämställt Västra Götaland - länsstrategi för jämställdhetsintegrering
2014-2017. Dock påtalas att ett framgångsrikt arbete mot våld i nära relationer även
kräver ett samordnat och rättssäkert stöd på operativ nivå, närmast medborgaren, så
som föreslås i ärende 2014/KS0475:1 om inrättande av Barnahus och i ärende
2014/SDNO0053 om inrättande av Relationsvåldsenhet m.m.
Överväganden
Kommunstyrelsen har i september 2014 undertecknat avsiktsförklaringen för ett
”Jämställt Västra Götaland 2014-2017 – länsövergripande strategi för jämställdhetsintegrering”
tillsammans med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen och ett flertal kommuner.
I beslutet noterades att kommunen avser att koppla sitt pågående arbete med
jämställdhetsintegrering till det övergripande strategiarbetet.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-05-25 att en kommungemensam relationsvåldsenhet skapas inom arbetslivsförvaltningen. Det innebar att arbetslivsförvaltningen ges
ansvaret för handläggning vad gäller personer över 18 år som utsatts för våld inklusive hedersrelaterat våld liksom uppdraget att samordna insatser internt och externt
(se 3 kap 8-11 § SOSFS 2014:4) på operativ nivå, närmast medborgaren.
Genom detta säkerställs att enskilda ärenden inte hamnar mellan olika ansvarsområden och innebär samtidigt ett tydligt operativt ansvar för insatserna närmast medborgaren.
Under 2015 finanseras relationsvåldsenheten inom arbetslivsnämndens ram. Den
fortsatta finansieringen av verksamheten ska prövas i samband med 2016-års budget.
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Stadsdelsförvaltning Väster kommer dock att ha ett fortsatt strategiskt ansvar för
utvecklingsarbete och samordning inom området våld i nära relationer och
hedersrelaterat våld.
Idag finns en tjänst på 50 % på Kommungemensam Individ- och familjeomsorg
(IFO) för arbete mot våld i nära relationer. Tjänsten kan utökas till heltid och ges i
uppgift att strategiskt arbeta med frågor kring våld och nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet kan ta avstamp i de regionala målen kring
området makt och mäns våld mot kvinnor som formulerats i Jämställt Västra Götaland
- länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2014-2017.
Bedömning
Kommunstyrelsen har fattat flera beslut som stärker förutsättningarna både strategiskt och operativt för arbetet med våld i nära relationer inklusive arbetet med hedersrelaterat våld. Det omfattar bla besluten om den länsövergripande strategin och beslutet om relationsvåldsenheten.
En eventuell utökning av i form av en tjänst som strateg bör prövas i arbetet med
2016 och i anslutning till fortsatt finansiering av relationsvåldsenheten
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är därmed besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

MOTION
ANNE-MARIE EKSTRÖM

2014-08-05
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Förebygg hedersrelaterat våld och förtryck!
Borås Stad har sedan länge välkomnat människor som sökt sig hit från andra länder och
kulturer, antingen som arbetskraftsinvandrare eller som flykting undan krig och förföljelse.
Det ska Borås Stad också göra i fortsättningen. Likaså ska Borås Stad stötta människor med
rötter i andra kulturer att kunna bevara sin kultur i form av till exempel föreningsverksamhet.
Ibland är dock vissa kulturella mönster, oavsett religion, inte förenliga med svensk lag och då
måste också kommunen säga ifrån att det inte accepteras och stötta dem som riskerar utsättas
för brott mot dessa lagar.
Sedan länge har det varit förbjudet med könsstympning i Sverige. Det är inte tillåtet, vare sig
denna utförs i Sverige eller en svensk medborgare åker utomlands och den genomförs där.
Sedan 1 juli i år är det också förbjudet med barnäktenskap och tvångsäktenskap som sker
utrikes.
Länsstyrelsen i Östergötland har ett uppdrag från Regeringen att vara samordnare för att
arbeta med dessa frågor och hedersrelaterat våld och förtryck i övrigt. På Länsstyrelsen i
Östergötlands hemsida beskrivs hedersrelaterat våld och förtryck så här:
”Hedersrelaterat våld och förtryck är hot, tvång, våld och mord som har sin grund i
kontrollen av kvinnors sexualitet. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket utövas för
att förhindra att hedern förloras, alternativt för att återställa den förlorade hedern. ”
(Adressen till hemsidan:
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/hedersfortryck/Sv/Pages/default.aspx)
Även om det finns en nationell samordnare så är det i kommunerna det verkliga arbetet ska
bedrivas. Det behövs ett långsiktigt arbete för att förebygga och förhindra eller reparera om
skadan redan är skedd. Samverkan mellan olika myndigheter är A och O för ett positivt
resultat. Flera kommuner har varit pilotkommuner och där finns samordnare för dessa frågor.
I bland annat Söderhamn, som varit en av pilotkommunerna, har samverkan skett mellan
skola, socialtjänst, polis och ungdomsmottagning med en strateg som samordnare. En viktig
faktor är utbildning av personalen som träffar dem som kan vara utsatta för hedersförtryck.
Eftersom också personal byts ut är det viktigt att utbildningen görs kontinuerligt. Arbetet har
bland annat resulterat i att man kunnat rädda flera flickor från att utsättas för tvångsgifte med
mera.
Erfarenheter finns således från flera kommuner och Länsstyrelsen i Östergötland har tagit
fram ett material till hjälp för att bedriva ett systematiskt arbete i dessa frågor.
Borås Stad bör tillsätta en strateg som samordnare för ett systematiskt arbete för att motverka
hedersrelaterat förtryck och våld och att samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och
regionen kommer till stånd.
I Borås Stad ska alla själva kunna välja vem de vill umgås med eller gifta sig med. Ingen ska
utsättas för förtryck eller tvång. Ingen flicka eller pojke ska behöva bli bortgift mot sin vilja.
Ingen ska få delar av kroppen bortskurna i form av könsstympning. Alla som ändå råkat illa ut
ska få hjälp och stöd att komma tillbaka till ett liv som de själva väljer.

MOTION
ANNE-MARIE EKSTRÖM

2014-08-05
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Jag föreslår mot bakgrund av ovan Kommunfullmäktige besluta att
Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda möjligheterna att inrätta en tjänst som strateg med
avsikt att arbeta med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck, i enlighet med motionens
intentioner.
Anne-Marie Ekström (FP)

PF3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på initiativärende: Dags att outsourca data/IT-verksamheten
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ställningstagande till outsourcing av IT-verksamheten ska ske efter att den nya IT-plattformen tagits i drift och
utvärderats.

2015-08-18

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-08-18

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0721 001
Handläggare: Jan Nilsson
Datum/avdelningschef: 2013-09-17/Per Olsson

Programområde: 1

PM
2015-10-12

Svar på initiativärende: Dags att outsourca
data/IT-verksamheten
Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C), Anette Carlsson (M) och Sara
Degerman Carlsson (KD) har i ett initiativärende 2011-10-19 föreslagit att Borås
Stads IT-verksamhet skall outsourcas. I skrivelsen påtalas de problem som
förekommer i datadriften med kapacitetsbrist och föråldrade mjukvaror som leder
till produktionsbortfall och frustration hos personalen.
För att avhjälpa de brister som påtalats har ett arbete påbörjats med att införa en
ny IT-plattform för Borås Stad. En förstudie togs fram av en konsult för att
identifiera vilka åtgärder som är nödvändiga för att minska driftstörningarna och
skapa en stabil IT-miljö. I förstudien ingick en rad workshops med olika grupper
av kommunens personal. Kommunfullmäktige beslöt 2012-06-20 att rapporten
utgör grund för IT-plattform och upphandling.
Efter det bildades en projektorganisation som tog fram ett underlag för upphandling av ny IT-plattform. Upphandling gjordes under sommaren 2013 och
beslut om att starta implementation togs av Kommunstyrelsen 2013-10-23.
Därefter startade planering, och implementation av den nya IT-plattformen
började i januari 2014. Man beräknar att alla användare skall vara överflyttade till
den nya plattformen i december 2015. En utvärdering kan sedan göras när
plattformen varit i full drift 1-1,5 år.
Ställningstagande till eventuell outsourcing av IT-verksamheten föreslås ske efter
att den nya IT-plattformen tagits i drift och utvärderats.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Per Olsson
Personalchef

1 (1)

I 1 a) anmälningsärende (Sidas koncept: Globala kommunen:
Ansökan från Borås)
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

KU 1 a-g) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-g till handlingarna)

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Utreda
möjligheten att inrätta ”äldrekollo”
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

2015-09-15
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0663
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 033-35 71 65
Datum/avdelningschef: 2015-09-11/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2015-10-12

Dnr 2014/KS0663

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Utreda möjligheten att inrätta ”äldrekollo”
Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås kommunfullmäktige ger Stadsdelsnämnd Öster i uppdrag att utreda möjligheten för Borås Stad att inrätta ”äldrekollo” för att ge äldre en
möjlighet till miljöombyte och att motverka ensamhet.
Motionen har varit remitterad till stadsdelsnämnderna, Centrala pensionärsrådet och
Kommunala funktionshinderrådet.
Stadsdelsnämnden Väster samt de båda råden tillstyrker motionen.
Stadsdelsnämnden Norr och Öster avstyrker förslaget.
Inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen har genomfört en genomlysning av vård- och omsorgsverksamheten (Ett gott liv var dag). Inledningsvis startade ett omfattande arbete med att samla in
synpunkter på vad som kan höja livskvaliteten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Synpunkter har kommit in från över 1000 personer, varav cirka 240 personer deltog i de sju medborgardialoger som handlade om äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Inom äldreomsorg var det framförallt inom tre områden som
synpunkter framfördes.
¤ likställighet
¤ tillgängliga bostäder
¤ meningsfull vardag
Projektets arbete har resulterat i en politisk handlingsplan som omfattar nio förslag
samt en verkställighetsplan som omfattar 37 förslag. Dessa förslag ska redovisas i juni
2016.
Ett av förslagen är att utveckla Träffpunkt Simonsland till ett servicecenter men också
att utveckla en struktur för kommunens frivilligverksamhet. Stadsdelsnämnden Öster
har detta uppdraget.
Träffpunkt Simonsland har varit igång med sin verksamhet i ca sex månader. Verksamheten som bedrivs är redan etablerad och mycket uppskattad. Här finns utvecklingsmöjligheter när det gäller utbudet av aktiviteter för äldre. Träffpunkten har ca 400
besökare varje dag. Det är dessutom 45 föreningar/organisationer för äldre och per-
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soner med funktionsnedsättning som huserar på träffpunkten vilket ger goda förutsättningar för frivilligsamverkan.
I flera kommuner bedriver frivilligorganisationer ”äldrekollo” under sommaren. I
Borås har Finska PRO, Finska Pingstkyrkan samt föreningen Kultur 75 var för sig
anordnat ”äldrekollo” under sommaren 2015. Här finns Borås Stad med som samverkanspart inom ramen för finskt förvaltningsområde.
Inom ramen för Borås Stads anhörigstöd har vid flera tillfällen anhörigvårdarna erbjudits resor för avkoppling, rekreation och samvaro. Resorna har erbjudits i olika
former, både för anhörigvårdarna att resa själva men även tillsammans med den man
vårdar.
Kommunstyrelsen anser att det redan pågår arbete i den riktning som motionären
föreslår. Det är angeläget att motverka ensamhet bland äldre. I Borås finns det flera
öppna mötesplatser för äldre, det är viktigt att stödja utvecklingen av olika mötesplatser och olika mötestillfällen för äldre Vid mötesplatserna ordnas aktiviteter, utflykter,
föreläsningar och annat utifrån de äldres önskemål. Kommunen ska ha ett brett utbud för att möjliggöra en meningsfull vardag för varje individ, att ge äldre möjlighet
till miljöombyte kan vara en del.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Till Borås Stads kommunfullmäktige
2014-09-21

Motion angående att utreda möjligheten att inrätta ”äldrekollo”.
I Borås Vision 2025 inleds det första strategiska målområdet med texten; Människor möts i Borås.
Vi vet att det är en stor del av vår befolkning som verkligen längtar efter att få tillfälle att mötas,
men som tyvärr många gånger saknar möjligheten. Ensamheten bland äldre är en av vår tids svåra
gissel och orsakar mycket lidande psykiskt och därmed också, ibland, fysiskt.
Boråsvalet vill motverka ensamhet bland våra äldre och försöka ge tillbaka något till den generation
som byggt upp vår stad genom att skapa mötesplatser på sommaren i form av ”äldrekollo”. Vi är
övertygade om att detta också skulle kunna påverka hälsan på ett positivt sätt.
Genomförandet kan ske i kommunens regi och / eller i samarbete med frivillighetsorganisationer.
Jag föreslår att:
Borås kommunfullmäktige ger Stadsdelsnämnd Öster i uppdrag att utreda möjligheten för Borås
Stad att inrätta ”äldrekollo” för att ge äldre en möjlighet till miljöombyte och att motverka
ensamhet.

Kerstin Koivisto

för Boråsvalet

Sida
1(1)

REMISSVAR
Kommunala funktionshinderrådet

Datum

Diarienummer

Handläggare:
Eva Andreasson
033-35 32 20
Kommunstyrelsen

Motion angående att utreda möjligheten att inrätta ”äldrekollo”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0663

Kommunala funktionshinderrådets beslut
Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker motionen med följande tillägg;
Kommunala funktionshinderrådet ser positivt på förslaget men påtalar att det även
kan behövas liknande verksamhet för yngre personer med funktionsnedsättning.

Enligt uppdrag
Eva Andreasson
Sekreterare

BESLUT

1 (1)

Sammanträdesdatum 2015-01-22
2014/SDNO0139
Handläggare
Inger Krefors

Kommunstyrelsen

Remiss, motion: Utreda möjligheten att inrätta ”äldrekollo”
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att avstyrka motionen ”Utreda möjligheten att inrätta
äldrekollo”.
Nämndens yttrande
I motionen förslås att möjligheten att inrätta ett ”äldrekollo” ska utredas.
Stadsdelsnämnden Öster är medveten om vikten av sociala kontakter och mötesplatser för
att minska känslan av ensamhet vilket kan leda till ohälsa hos äldre. Nämnden anser att
arbetet utförs utifrån Vision 2025 och det strategiska målområdet ”Människor möts i
Borås”. Nämnden har tre öppna mötesplatser i stadsdelen belägna på Trandared, Brämhult
och Dalsjöfors dit alla äldre hälsas välkomna. Här ordnas aktiviteter, utflykter, föreläsningar
och annat utifrån de äldres önskemål. Nyligen genomförde nämnden en enkätundersökning
för att kartlägga de äldres behov och önskemål om aktiviteter samt mötesplatsernas
öppettider. Utifrån svarsresultatet fortsätter Stadsdelsnämnden Öster att utveckla
aktiviteterna utifrån de synpunkter som inkommit.
Borås Stad kommer under våren 2015 öppna en kommungemensam öppen träffpunkt i
nyrenoverade lokaler i Simonsland för alla som önskar mötas i Borås Stad. Denna träffpunkt
kommer att inrymma en mängd olika kommunala verksamheter exempelvis syninstruktör
och anhörigkonsulenter. Även pensionärsföreningar och frivilligarbetare kommer att beredas
plats i huset. Ett stort utbud av olika aktiviteter kommer att erbjudas och Stadsdelsnämnden
Öster ser en stor utvecklingsmöjlighet gällande utbudet av aktiviteter. Här kommer det
finnas stora möjligheter att ordna utflykter året runt.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ida Legnemark
Ordförande

Göran Carlsson
Tf Stadsdelschef

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-01-20
§ 10

2014/SDNV0151

Yttrande över motion om att utreda möjligheten att inrätta ett "äldrekollo"
I sin motion gällande att utreda möjligheten att inrätta ”äldrekollo” skriver motionären
Kerstin Koivisto (Boråsvalet) att ensamheten hos många av våra äldre är ett gissel som
skapar både psykiskt och fysiskt lidande. ”Äldrekollo” skulle, enligt henne, vara ett sätt att
skapa en mötesplats sommartid som påverkar hälsan positivt genom att motverka
ensamhet och ge möjlighet till miljöombyte.
Det finns ett relativt stort utbud med möjligheter till gemenskap och samvaro för äldre i
Borås Stad och därför är förvaltningens bedömning att det inte finns ett behov av ett
”äldrekollo”. Nämnden föreslås avstyrka motionen.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Hermanssons (C) förslag:
- Tillstyrka motionen
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar:
1. Tillstyrka motionen.
2. Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2015-01-23
Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Bill Bakkemose

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 januari 2015.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
1(1)

1 (3)

TJÄNSTESKRIVELSE
2014-12-29

2014/SDNV0151

Maria Svensson
Planeringsledare äldreomsorg
033-35 36 65

Yttrande över motion om att utreda möjligheten att
inrätta ett ”äldrekollo”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Avstyrka motionen.
2. Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden
Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
I sin motion gällande att utreda möjligheten att inrätta ”äldrekollo” skriver
motionären Kerstin Koivisto (Boråsvalet) att ensamheten hos många av
våra äldre är ett gissel som skapar både psykiskt och fysiskt lidande.
”Äldrekollo” skulle, enligt henne, vara ett sätt att skapa en mötesplats
sommartid som påverkar hälsan positivt genom att motverka ensamhet och
ge möjlighet till miljöombyte.
Det finns ett relativt stort utbud med möjligheter till gemenskap och
samvaro för äldre i Borås Stad och därför är förvaltningens bedömning att
det inte finns ett behov av ett ”äldrekollo”. Nämnden föreslås avstyrka
motionen.
Yttrandet i sin helhet
I sin motion gällande att utreda möjligheten att inrätta ”äldrekollo” skriver
motionären Kerstin Koivisto (Boråsvalet) att ensamheten hos många av
våra äldre är ett gissel som skapar både psykiskt och fysiskt lidande.
”Äldrekollo” skulle, enligt henne, vara ett sätt att skapa en mötesplats
sommartid som påverkar hälsan positivt genom att motverka ensamhet och
ge möjlighet till miljöombyte.
Brukarundersökningen inom äldreomsorgen 2014 visar på att många äldre
upplever ensamhet både i Borås Stad och i landet som helhet. Högst siffror
har vi inom våra vård- och omsorgsboenden, där det trots allt finns
möjlighet att träffa andra äldre både genom att befinna sig i
gemensamhetsutrymmen och genom att delta i de aktiviteter som arrangeras
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i boendets regi. Djupare analys av orsakerna till ensamheten här behövs för
att få kunskap om vad som skulle få de äldre att känna sig mindre ensamma
och därmed må bättre.
För alla äldre i Borås Stad finns ett antal träffpunkter och mötesplatser till
förfogande som är till för att skapa gemenskap och motverka ensamhet.
Aktiviteter av olika slag anordnas och besökarna får i mångt och mycket
vara med och påverka innehållet i aktiviteterna på träffpunkterna och
mötesplatserna.
Borås Stad är i full gång att starta upp den nya kommungemensamma
mötesplatsen i Simonsland helt i enlighet med Borås Vision 2025:
Människor möts i Borås. Mötesplatsen kommer att vara en plats att umgås,
för gemenskap och samhörighet, samt en plats att få stöd och hjälp.
Anhörigstödet i Borås Stad är utbrett i stadsdelarna. Här arbetar man med
att skapa gemenskap, trygghet samt ge stöd till anhörigvårdarna. Detta är ett
sätt att genom nätverk stötta den närstående både under den tid som den
närstående vårdar och även i ett skede då den som vårdats gått bort.
Anhörigkonsulenterna har vid ett flertal tillfällen erbjudit resor för
avkoppling, rekreation, samvaro och möjlighet att bygga nätverk för
anhörigvårdare i Borås Stad. Resorna har erbjudits i olika former både för
anhörigvårdarna att resa själva utan partner och även tillsammans med den
som vårdats. Efterfrågan på dessa resor har dock inte varit stor. Det har
funnits bekymmer med att skapa trygghet för de personer med stort
omvårdnadsbehov som åkt med och de anhörigvårdare som åkt själva utan
partner har upplevt oro och otrygghet över att lämna sin partner hemma.
Utöver ovanstående möjligheter till gemenskap och samvaro i Borås Stads
regi finns även ett omfattande föreningsliv i Borås. Pensionärsföreningar,
kulturella föreningar och andra föreningar ger möjlighet till samvaro,
gemenskap, aktivitet, resor etc.
Då det redan finns ett relativt stort utbud med möjligheter till gemenskap
och samvaro för äldre i Borås Stad är förvaltningens bedömning att det inte
finns ett behov av ett ”äldrekollo”.
Samverkan
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Ärendet är inte aktuellt för samverkan.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef
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REMISSVAR
Nämnd/Bolag
Handläggare, telefon

Datum

Diarienummer

Kommunstyrelsen

Motion angående att utreda möjligheten att inrätta ”äldrekollo”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0663

Nämndens beslut (tillstyrkan, avstyrkan, avstår från yttrande)
From sammanträdet 2014-12-05
§ 53 Motion: Utreda möjligheten att inrätta ”äldrekollo” (Boråsvalet)
Centrala pensionärsrådet tillstyrker förslaget.

Centrala pensionärsrådet
Lena Palmén
Ordförande
Carin Liesén Lindqvist
Sekreterare
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Hans Abrahamsson
Områdeschef
ÄO Ärendehandläggning/
Hemsjukvård, Öppna mötesplatser

2015-02-26

Dnr 2014/SDNN0179

Svar på remiss angående att utreda
möjligheten att inrätta ett ”äldrekollo”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0663

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remiss om att utreda möjligheten till ett
”äldrekollo” och översänder svaret till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över en motion som
innehåller ett förslag om att Kommunfullmäktige skall uppdra åt
Stadsdelsnämnden Öster att utreda möjligheten för Borås Stad att inrätta ett
”äldrekollo”. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remissen. Nämnden anser
att det dels finns sommaraktiviteter via träffpunkterna, vilket kommer att
utvecklas ytterligare genom den nya kommungemensamma träffpunkten.
Utöver detta anser nämnden att förslag och handlingsprogram utifrån
projektet ”Ett gott liv var dag” måste inväntas.

Nämndens yttrande i sin helhet
Motionen innehåller ett förslag om att Kommunfullmäktige skall ge
Stadsdelsnämnden Öster i uppdrag att utreda möjligheten för Borås Stad att
inrätta ett ”äldrekollo”.
Stadsdelsnämnden Norr anser att det är angeläget att motverka ensamhet
bland äldre, och att det därför är mycket viktigt att stödja utvecklingen av
olika mötesplatser och mötestillfällen för äldre i Borås. Nämnden och övriga
Borås arbetar utifrån Borås Stads Vision 2025. I arbetet för att infria
visionen ingår bl.a. verksamhet med Öppna mötesplatser och
Trygghetsboenden som i hög grad bidrar till att ge mötesplatser för äldre.
Utöver detta kommer det i Borås under 2015 att startas en
kommungemensam mötesplats/ett allaktivitetshus med stort utbud. Denna
mötesplats avser att ha flexibla öppettider och ha möjligheter till aktiviteter
året runt, samt kvällar och helger. Detta bör tillgodose en del av det behov
som finns av mötesplatser sommartid. Övriga lokala mötesplatser har redan
idag delvis öppet sommartid och erbjuder aktiviteter som är välbesökta och
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omtyckta.
Möjligheten till miljöombyte tillgodoses inte helt genom dessa verksamheter.
Utvecklingsmöjligheter kan dock finnas på sikt. Det är även viktigt att följa
den genomlysning av äldreomsorgen som görs i projektet ”Ett gott liv var
dag”. Äldre har här i olika sammanhang fått ge uttryck för vad de önskar
och anser värdefullt. Projektet förväntas lämna förslag till handlingsprogram
i juni 2015 och nämnden vill även avvakta detta förslag.
Stadsdelsnämnden Norr avstryker därmed remissen.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms ge ökade kostnader för Borås Stad eftersom möjlighet till
”äldrekollo”/ vistelse på en sommargård genererar kostnader för
inköp/upphandling/alternativt hyra av gård, kostnader för anordnandet av
sommarvistelsen samt kostnader för att vid behov kunna erbjuda ledsagning
under vistelsen.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas inte av ärendet.
Likabehandling

Ett ”äldrekollo” kan ge äldre, med begränsade egna ekonomiska resurser
och nätverk, ökade möjligheter till att få miljöombyte och att kunna träffa
andra sommartid. Ett ”äldrekollo” kan därmed motverka ensamhet.

Omvärldsperspektiv
Pensionärskoloni eller kolonivistelse för äldre förekommer endast i ett fåtal
svenska kommuner. Norrtälje kommun har under 10 år haft ett äldrekollo
enligt vad de benämner Roslagsmodellen. Detta ses som ett
sommarkomplement till Öppna mötesplatser. Under sommaren 2014
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genomfördes äldrekollo som försök i Lund och då följt av sociologisk
forskning. Någon utvärdering är ännu inte publicerad. Det finns diskussion
kring detta i ett fåtal kommuner där man dock avstått p.g.a. att det riskerar
att ta resurser från andra insatser som bedöms mer nödvändiga för god
omsorg och vård.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-02-23.

Remissinstans
Ärendet har skickats till lokala Pensionärsrådet som diskuterade remissen på
sitt möte 2014-12-02. Några i Pensionärsrådet ställde sig positiva till
möjligheten med t.ex. en veckas vistelse sommartid på en sommargård.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv); Möjligheten att inrätta informations- och utbildningskvällar
för hemlösa på härbärget Kastanjen
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

2015-09-15
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0664
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef: 2015-09-11/Ingegerd Eriksson
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Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv);
Möjligheten att inrätta informations- och utbildningskvällar för hemlösa på härbärget
Kastanjen
Kerstin Koivisto (Vägv) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Sociala omsorgsnämnden ges i uppdrag att utveckla Borås
stads härbärge och hitta en form som kan erbjuda informations- och utbildningskvällar för ökad livskunskap som en hjälp att bryta utanförskap.
Motionen har varit remitterad till Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden.

Sociala omsorgsnämnden
Nämndens beslut

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen.
Nämndensyttrande i sin helhet

I motionen efterfrågas en utredning av Sociala omsorgsnämnden hur utbildnings-och
informationskvällar skulle kunna ske på bästa sätt på härbärget Kastanjen. Om den
befintliga personalen på härbärget ihop med frivilliga insatser och ideella organisationer kan hitta en form att bistå med detta. Utbildningsinsatserna skulle bidra till att
bryta destruktiva mönster och utanförskap.
Trots de goda intentionerna ser Sociala omsorgsnämnden att det måste finnas andra
vägar att uppnå dessa mål än att använda Kastanjens personal, eftersom det där inte
finns några resurser utöver härbärgets nuvarande uppdrag. Det finns redan idag en
struktur för samhällsinformation inom de frivilliga organisationerna och de
ekumeniska samfunden som skulle kunna utvecklas med stöd från kommunen
exempelvis genom föreningsbidrag.

Arbetslivsnämnden
Nämndens beslut

Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.
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Nämndens yttrande i sin helhet

I motionen efterfrågas en utredning av Sociala omsorgsnämnden hur utbildnings- och
informationskvällar skulle kunna ske på bästa sätt på härbärget. Om den befintliga
personalen på härbärget ihop med frivillig insatser och ideella organisationer kan hitta
en form att bistå med detta. Utbildningsinsatserna skulle bidra till att bryta destruktiva
mönster och utanförskap.
Bedömning

De två nämnder som beretts möjlighet att yttra sig över motionen tillstyrker denna.
I svaren framgår att utbildningsinsatser skulle bidra till att bryta destruktiva mönster
och utanförskap.
Sociala omsorgsnämnden har som en av sina uppgifter att arbeta mot hemlöshet.
Kommunstyrelsen bedömer därför att Sociala omsorgsnämnden tillsammans med
Arbetslivsnämnden och frivilliga organisationer planerar för att erbjuda informationsoch utbildningskvällar för hemlösa utifrån behov.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Till Borås Stads kommunfullmäktige
2014-09-21

Motion angående möjligheten att inrätta informations- och utbildningskvällar för
hemlösa på härberget Kastanjen.
Borås stad har sedan november 2013 ett Härbärge för hemlösa. Härbärget Kastanjen har använts
och varit fullbelagt i princip ända sedan start. Behovet av någonstans att sova är stort och som
världen ser ut just nu och med EU:s öppna gränser har också många av stadens tiggare tagit sin
tillflykt hit på nätterna.
Att ingen skall behöva sova ute under bar himmel mot sin vilja, i vår stad, är en självklarthet och att
ingen heller på grund av detta skall frysa ihjäl är grundläggande. Därför är vi glad över stadens
härbärge och hoppas att de 16 sängplatserna t.om. kan bli ännu några fler.
Men vi ser också att detta är något som i dagsläget bara handlar om överlevnad och mönster av
utanförskap bibehålls. Vi skulle därför vilja bidra till att bryta destruktiva mönster. Många av de
som sover på vårt härbärge har låg utbildningsnivå och många av tiggarna har mycket lite kunskap
om vårt samhälle, hur man hanterar en hushållsekonomi, planerar sin kost, hur utbildningsväsendet
fungerar, familjeplanering med mera, med mera.
Vi skulle därför vilja att kommunen erbjuder någon form av utbildningskvällar på härbärget. Vi
skulle vilja se att Sociala omsorgsnämnden utreder hur detta bäst kan ske. Om den befintliga
personalen på härbärget ihop med frivillig insatser och idéella organisationer kan hitta en form att
bistå med detta.
Jag föreslår därför att
Borås kommunfullmäktige ger Sociala omsorgsnämnden i uppdrag:
att utveckla Borås stads härbärge och hitta en form som kan erbjuda informations- och
utbildningskvällar för ökad livskunskap som en hjälp att bryta utanförskap.

Kerstin Koivisto

för Boråsvalet
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Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M)
och Annette Carlson (M); Genomför en genomlysning
av socialtjänsten!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motion förklaras besvarad

2015-09-16
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-21
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd
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Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M); Genomför
en genomlysning av socialtjänsten!
Marie Fridén (M), Vivi Roswall (M) och Annette Carlson (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-28 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda socialtjänsten i enlighet
med motionens intentioner
Motionärerna konstaterar att socialtjänsten har ett komplext uppdrag men att det i
Borås Stad fungerar väl och att ingen riskerar att råka illa ut för att man hamnar
mellan stolarna. Men det finns problematiska tecken i tiden och att det är viktigt att
fånga upp förbättringsområden och sprida de goda exempel som finns i Borås
stadsdelar till hela staden.
Överväganden

I samband med översynen av förvaltningsorganisationen kommer det att ske en genomlysning av individ- och familjeomsorgen. Det finns som en del i det uppdrag som
tjänstemännen har i översynen att ta vara på det som fungerar väl i nuvarande organisation men även se över det som fungerar mindre väl och behöver utvecklas. Översynen kommer därmed att medföra inte bara förslag och tankar kring organisationsform
utan även viktiga aspekter att bevaka och ta med framöver och sprida utifrån helastaden-perspektiv.
Områdescheferna för de fem nämnder som idag organiserar individ- och familjeomsorg möts idag regelbundet i möten för kommungemensam IFO. Här sker diskussion kring gemensamma frågor och även områden som gemensamt kan utvecklas.
Bl.a. arbetar man just nu med en systematisk kompetensplan där avsikten är att ha en
gemensam form för detta arbete även om innehållet kan skiljas åt mellan t.ex. IFo
Barn och familj och IFO Vuxen.
Det pågår ett arbete för att ta fram en gemensam strategi för att underlätta rekrytering
av socialsekreterare och ytterligare öka attraktiviteten till att arbeta som socialsekreterare i Borås stad. Ett arbete där samtliga IFO-verksamheter och Personal och förhandling deltar. Detta behöver innehålla olika delar såsom kompetensutvecklingsmöjligheter, löneutveckling, karriärmöjligheter med mera.
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Inom IFO Barn och familj har en stor satsning gjorts för att kompetensutveckla socialsekreterare i handläggning och dokumentation. Socialdepartementet har nyligen givit
Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en planering för kompetensutveckling för socialsekreterare och chefer inom socialtjänst som arbetar mot barn. Flera centrala utbildningssatsningar kommer att anordnas inom kort helt finansierade av socialdepartementet och det är naturligt att Borås använder sig av dessa möjligheter.
Den särskilda utredaren av socialtjänstens barn- och familjeverksamhet som regeringen utsett kommer till Borås den 20 januari 2016 och vill möta den politiska ledningen,
besöka verksamheter och lyssna in erfarenheter. Detta kommer även att bli en form
av belysning av stadens IFO verksamhet, åtminstone beträffande barn och familj och
kan säkert ge underlag för strukturella förändringar.
Arbetet med ”En väg in” till öppna insatser inom IFO Barn och Familj och formandet av en insatssida är även viktiga förändringar som redan pågår.
Bedömning

Kommunstyrelsen bedömer att mycket av det motionärerna lyfter fram redan görs
eller är planerat för. Verksamheterna har redan identifierat ett antal områden som
behöver utvecklas och förbättras och det finns forum för att sprida och dela med sig
av goda exempel.
I Kommunstyrelsens uppdragsdirektiv framgår att förändringar i den politiska
organisationen ska syfta till:
•
•
•
•
•

Förutsättningar för en likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett var
invånaren bor,
förbättrad effektivitet
att organisationen ges förutsättningar att ta ett samlat ansvar för verksamheter och
har befogenheter förknippade med detta ansvar
samverkan kring insatser för barn och unga ska stärkas ytterligare,
att styrning, ledning och uppsikt underlättas

Vidare framgår i direktiven att förslaget till förändringar ska bygga på en utvärdering
av nuvarande organisation.
Kommunstyrelsen anser därför att en utredning redan sker eller kommer att ske i
enlighet med motionens intentioner.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling

Motion till Kommunfullmäktige 2015-05-28
Moderaterna

Genomför en genomlysning av socialtjänsten!
Fackförbundet Vision samlar i sin rapport 100 röster om framtidens socialtjänst (mars 2015) förslag,
synpunkter och ställningstaganden från yrkesverksamma inom socialt arbete. Vision menar att
förutsättningarna för socialt arbete har förändrats, vilket kräver andra strukturella förutsättningar.
Visions slutsatser gäller också Borås. Socialtjänsten har ett komplext uppdrag där problematiken man
möter över tid förändras. Borås Stad har en välfungerande socialtjänst där ingen riskerar att råka illa
ut för att man hamnat mellan stolarna. Men det finns problematiska tecken i tiden. Efter att ha nåtts
av larmrapporter i media om hur socialtjänsten i riket inte alltid förmår fånga upp alla svåra ärenden,
i flera fall med en mycket tragisk utgång, är det viktigt att tidigt fånga upp förbättringsområden och
sprida de goda exempel som finns i Borås stadsdelar till hela staden.
Samtidigt som antalet socialbidragstagare idag är nere på samma nivåer som under 80-talet ökar
andelen som har ett långvarigt beroende av socialbidrag. Den psykiska ohälsan ökar i alla grupper i
samhället. Det är svårt att rekrytera och behålla socialsekreterare. Det finns tecken på att
rollfördelningen mellan socialtjänsten och skolan behöver förtydligas och samarbetet utvecklas. Ett
ökat antal ensamkommande barn och ungdomar tas emot i Borås vilket ställer nya krav på
socialtjänstens sätt att arbeta. Kraven på dokumentation och uppföljning har blivit skarpare. Det
finns fler exempel på hur samhällets förändring ställer nya krav på arbetssätt och bemanning.
Men det finns också mycket att glädjas och vara stolt över. Introduktion, metodhandledning och
kompetensutveckling för socialsekreterarna gör Borås Stads socialtjänstanställda attraktiva för andra
kommuner. Samverkan mellan olika förvaltningar och enheter fungerar på flera håll mycket bra
vilket skapar större trygghet för klienten. Dessa goda exempel behöver fångas upp och spridas i ett
hela-staden-perspektiv.
Moderaterna i Borås menar att det behövs en ordentlig genomlysning av socialtjänsten i kommunen,
med syfte att belysa förbättringsområden och ta fram goda exempel som kan spridas till hela staden.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
-

Uppdra åt Kommunstyrelsen att utreda socialtjänsten i enlighet med motionens intentioner.

Marie Fridén (M)
Vivi Roswall (M)
Annette Carlson (M)
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Remiss av betänkandet Nationell strategi mot mäns
våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck
Borås Stad har beretts tillfälle att yttra sig över ett betänkande som lämnats av regeringens nationella
samordnare mot våld i nära relationer. Kommunstyrelsen har som underlag till detta yttrande inhämtat
synpunkter från Stadsdelsförvaltningen Väster och Stadskansliet.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Remissyttrande avges enligt upprättat förslag.

26-08-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-08-26
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0528
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: 2015-08-26/Ingegerd Eriksson
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Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Socialdepartementet

Remiss av betänkandet Nationell strategi mot
mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat
våld och förtryck
Kommunstyrelsen har som underlag till detta yttrande inhämtat synpunkter från
Stadsdelsförvaltningen Väster och Stadskansliet, som ansvarar för samordningen av
frågor som rör dessa frågor.
Kommunstyrelsen översänder upprättat remissyttrande som sitt eget.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling
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Yttrande över slutbetänkande av SOU 2015:55
Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld och förtryck
Sammanfattning
Borås Stad har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till nationell strategi
för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor
ska upphöra.
Borås Stad ställer sig bakom betänkandets förslag till nationell strategi och
menar att förslagen skulle innebära en förstärkning av styrningen och
långsiktigheten i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Att betänkandet
belyser hela samhällets ansvar, våldets samhällsekonomiska kostnader ur ett
socialt investeringsperspektiv och vikten av att utveckla ett våldspreventivt
arbete, ser Borås Stad som särskilt positivt.
Borås Stad betonar dock att regeringens höjda ambitionsnivå måste
motsvaras av ett ekonomiskt ansvarstagande från staten som motsvarar de
faktiska kostnaderna. Det statliga stöd som erbjudits kommunerna i form av
tillfälliga utvecklingsmedel har inte varit tillräckligt för att på en likvärdig
nivå göra långsiktiga investeringar i att ta ansvar för våldet. Den
sammantagna statliga resurstillförseln inom området behöver öka under den
närmaste tioårsperioden, om strategin ska kunna omsättas i handling.
Yttrandet i sin helhet
Bakgrund

Regeringen beslutade den 20 februari 2014 att tillsätta en särskild utredare
med uppdrag att föreslå en samlad strategi för nå det jämställdhetspolitiska
delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och flickor och pojkar,
kvinnor och män ska ha samma rätt till kroppslig integritet. Utredningen
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överlämnade i juni 2015 ett slutbetänkande med förslag om en nationell
strategi, bestående av åtta långsiktiga målområden.
1.
2.
3.
4.
5.

Nationell styrning, organisering, samordning och uppföljning
Kunskap, kompetens och forskning
Våldsförebyggande arbete
Ett proaktivt, likvärdigt och samordnat rättsväsende
Skydd, stöd och behandling för flickor och unga kvinnor som utsätts för pojkar och
mäns våld och hedersrelaterat våld och förtryck
6. Skydd, stöd och behandling för kvinnor som utsätts för mäns våld och hedersrelaterat
våld och förtryck
7. Skydd, stöd och behandling för barn som utsätts för mäns våld mot kvinnor och
hedersrelaterat våld och förtryck
8. Säkra insatser för pojkar och män som utövar våld mot flickor och kvinnor samt
hedersrelaterat våld och förtryck

Den föreslagna nationella strategin ska gälla 2016-2025 och ligga till grund
för uppföljning och utvärdering av regeringens framtida insatser inom
området för att nå detta mål. Borås Stad har beretts tillfälle att yttra sig över
föreslagen nationell strategi. Syftet är främst att regeringen vill ha belyst
vilka konsekvenser förslagen kan få om de genomförs.
Ärendet

Ärendet gäller en begäran från Kommunstyrelsen om svar på remiss av
slutbetänkandet av utredningen om nationell strategi mot mäns våld mot
kvinnor. I yttrandet fokuseras den del av slutbetänkandet som innehåller
förslag till nationell strategi. I beskrivningen nedan följer en redogörelse för
stadens synpunkter.
Synpunkter

Borås Stad ställer sig bakom betänkandets förslag till nationell strategi och
menar att förslagen, om de genomförs, skulle innebära en välbehövlig
förstärkning av styrningen och långsiktigheten i arbetet mot mäns våld mot
kvinnor. Att betänkandet belyser hela samhällets ansvar, våldets
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samhällsekonomiska kostnader ur ett socialt investeringsperspektiv och
vikten av att utveckla ett våldspreventivt arbete, ser Borås Stad som särskilt
positivt.
I satsningen, En kommun fri från våld, som Borås Stad genomför i samarbete
med riksorganisationen Män för jämställdhet, har Kommunstyrelsen avsatt
5,7 miljoner som en social investering för utveckling av systematisk och
samordnad modell för våldsprevention. Borås Stad ser arbetet mot mäns
våld mot kvinnor som en social investering och konstaterar liksom
utredningen att erfarenheter och forskning om implementeringsarbete visat
att ett framgångsrikt och hållbart förändringsarbete förutsätter politiskt,
organisatoriskt och ekonomiskt stöd.
Finansieringsprincipen som tillämpats sedan 1993 innebär att inga nya
obligatoriska uppgifter från staten får införas utan medföljande finansiering
till kommuner, landsting och regioner. Den bakomliggande intentionen är
att kommuner och landsting inte ska behöva höja skatten eller prioritera om
i annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter. Principen ska
också gälla då staten höjer ambitionsnivån för befintlig verksamhet.
Det statliga stöd som erbjudits kommunerna i samband med att
kommunernas ansvar för våldet har skärpts och ambitionsnivån inom
området mäns våld mot kvinnor har ökat - har under de senaste åren främst
erbjudits i form av tillfälliga utvecklingsmedel som beviljats med ett år i
taget. Borås Stad bedömer att finansieringsformen har påverkat det
långsiktiga utvecklingsarbetet inom området negativt. Tillfälliga
utvecklingsmedel är inte tillräckliga för att landets kommuner på en
likvärdig nivå ska kunna göra långsiktiga investeringar i att ta ansvar för
våldet, vilket utredningen också har visat.
Borås Stad ser arbetet mot mäns våld som en social investering och vill
betona vikten av att politiska beslutsfattare på alla nivåer prioriterar resurser
till området. Regeringens höjda ambitionsnivå inom området mäns våld mot
kvinnor måste motsvaras av ett ekonomiskt ansvarstagande från staten som
motsvarar de faktiska kostnaderna. Liksom utredningen bedömer Borås
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Stad att den sammantagna statliga resurstillförseln för att säkra skydd, stöd
och behandling för enskilda och för att förebygga att våldet alls uppkommer
behöver öka avsevärt under den närmaste tioårsperioden, om avsikten är att
åstadkomma den förändring som formulerats i det jämställdhetspolitiska
delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
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Socialdepartementet
Jämställdhetsenheten
Departementssekreterare
Josefin Emanuel Brattberg
Telefon 08-4051265
E-post
josefin.emanuel.brattberg@regeringskansliet
.se

Remiss av betänkandet Nationell strategi mot mäns våld
mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck
(2015:55)
Remissinstanser:

Riksdagens ombudsmän
2. Svea hovrätt
3. Norrköpings tingsrätt
4. Justitiekanslern
5. Domstolsverket
6. Åklagarmyndigheten
7. Polismyndigheten
8. Kriminalvården
9. Brottsförebyggande rådet
10. Brottsoffermyndigheten
n. Rättsmedicinalverket
12. Migrationsverket
13. Boverket
14. Försäkringskassan
15. Socialstyrelsen
16. Folkhälsomyndigheten
Diarienr
Diorfeplanbeteckn
17. Institutionen för vård och omsorg
18. Statens institutionsstyrelse
BORÅS STAD
19. Myndigheten för delaktighet
20. Barnombudsmannen
2015 -07- 0 2
2i. Länsstyrelsen i Norrbottens län
22. Länsstyrelsen i Stockholms län
Kommunsfyrel::;~·1
23. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
2+ Länsstyrelsen i Örebro län
25. Länsstyrelsen i Östergötlands län
26. Statens skolverk
27. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
28. Folkbildningsrådet
29. Universitetskanslerämbetet
30. Uppsala Universitet (Nationellt Centrum för Kvinnofrid)
1.
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31. Lunds universitet
32. Göteborgs Universitet (Nationella sekretariatet för genusforskning)
33. Stockholms Universitet
34. Umeå universitet
35. Linköpings Universitet
36. Karolinska institutet
37. Örebro universitet
38. Malmö högskola
39. Centrum för Andrologi och Sexualmedicin vid Karolinska
universitetssjukhuset
40. Norrbottens läns landsting
41. Stockholms läns landsting
42. Örebro läns landsting
43. Värmlands läns landsting
44. Västra Götalands läns landsting
45. Haparanda kommun
46. Borlänge kommun
47. Botkyrka kommun
48. Borås kommun
49. Eksjö kommun
50. Gnosjö kommun
51. Gotlands kommun
52. Helsingborgs kommun
53. Huddinge kommun
54. Hultsfreds kommun
55. Karlskrona kommun
56. Karlstads kommun
57. Kristianstad kommun
58. Kungsörs kommun
59. Laholms kommun
60. Landskrona kommun
61. Linköpings kommun
62. Ljusnabergs kommun
63. Lunds kommun
64. Malmö kommun
65. Sollentuna kommun
66. Södertälje kommun
67. Stockholms kommun
68. Tidaholms kommun
69. Tjörns kommun
70. Trollhättans kommun
71. Uppsala kommun
72. Vellinge kommun
73. Västerås kommun
74. Örebro kommun
75. Kammarkollegiet (Arvsfondsdelegationsenheten)
76. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
77. Barnens rätt i samhället (BRIS)
78. Brottsofferjouren Sverige
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79. Föreningen Skyddsvärnet
Bo. Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS)
Bi. Kvinnors nätverk/Linnamottagningen
82. Män för jämställdhet
83. Pensionärernas riksorganisation (PRO)
84. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och
queeras rättigheter (RFSL)
85. Rikskriscentrum
86. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks)
87. Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU
88. Riksorganisation mot hedersvåld (GAPF)
89. Rädda Barnen
90. SISU Idrottsutbildarna
9i. Stiftelsen Allmänna Barnhuset
92. Stiftelsen Tryggare Sverige
93. Sveriges advokatsamfund
94. Sveriges.Kristna Råd
95. Sveriges Kvinnolobby
96. SPF Seniorerna
97. Systerjouren Somaya
98. Terrafem
99. Tjejers rätt i samhället
100. Transföreningen FPES
101. UN Women Sverige
102. Unizon
Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast
den 23 oktober 2015. Svaren bör lämnas både på papper och per epost, gärna i wordformat
(j osefin.emanuel. brattberg@regeringskansliet.se).
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen i
betänkandet.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker
det att svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan
laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Josefin Emanuel Brattberg
/'1'
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Anhörigstöd i Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Riktlinjer för närståendestöd upphör att gälla.
Fastställa ”Regler för hemvårdsbidrag” i Borås Stad, gäller från och med 20november 2015.

2015-09-24
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-24
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0576
Programområde: 3
Handläggare: Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65
Datum/avdelningschef:2015-09-15/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2015-10-12

Dnr 2015/KS0576

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ingegerd Eriksson
Kommunfullmäktige

Anhörigstöd i Borås Stad
Stadsdelsnämnden Öster har ett särskilt ansvar för kommungemensamma frågor gällande äldre- och funktionshinderverksamheten i Borås Stad.
Kommunfullmäktige beslutade 2002 om riktlinjer för närståendestöd. På grund av
lagändring samt anhörigstödets utveckling har riktlinjerna setts över. Detta arbete har
Stadsdelsnämnden Öster ansvarat för.
Borås Stad har ett välfungerande anhörigstöd som hela tiden utvecklas. På Träffpunkt
Simonsland finns en anhörigcentral och två anhörigkonsulenter som har uppdraget
att utveckla samordna och organisera anhörigstödet för Borås Stad. Det är svårt att i
en riktlinje reglera exakt vilket stöd som ska ges. Hemtjänsten har utvecklats vad gäller tillgänglighet under hela dygnet, kompetenshöjning inom personalgrupperna och
mångfald både avseende språk och kultur. Dessutom finns det ett antal privata utförare i hemtjänsten som har profil kultur och språk. Denna utveckling gör att de behov
som tidigare inte kunde tillgodoses av hemtjänst kan göra det i mycket större utsträckning i dag. Därför upphör anhöriganställningen. Nuvarande anhöriganställningar kommer att fasas ut efter hand som behovet upphör för den enskilde. Inga nya
beslut tas. Stadsdelsnämnden Öster föreslår att riktlinjer för anhörigstöd upphör att
gälla.
Som en följd av detta föreslås att reglera de delar av anhörigstödet som rör ekonomisk ersättning i de föreslagna riktlinjerna för hemvårdsbidrag.
Borås Stad har riktlinjer för styrdokument. Utifrån dessa gör Kommunstyrelsen bedömningen att riktlinjerna för hemvårdsbidrag är mer av karaktären regler.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Riktlinjer för närståendestöd upphör att gälla.
Fastställa ”Regler för hemvårdsbidrag” i Borås Stad, gäller från och med 20 november 2015.
Bilagor:
Riktlinjer för närståendestöd
Regler för hemvårdsbidrag
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KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Riktlinjer för närståendestöd

709:1

Riktlinjer för närståendestöd
Antaget av Kommunfullmäktige 16 maj 2002 ändrat 21 augusti 2003 samt 26—27 november 2008
Gäller från 27 november 2008

1

Inledning

Enligt 5 kap.10 § i socialtjänstlagen bör socialnämnden (kommundelsnämnden) genom stöd och avlösning
underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre eller som har funktionshinder.
Närståendestödet är ett frivilligt kommunalt åtagande och beslutas med hänvisning till kommunfullmäktiges
beslut. Gäller vårdtagare skriven i Borås kommun. Närståendestödet riktas både till närstående och till den
som på grund av långvarig sjukdom, funktionshinder eller ålder inte klarar det dagliga livet på egen hand
och vårdas av närstående. Närstående kan vara make/a, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller
annan närstående. När någon beviljas närståendestöd görs en bedömning av vårdtagarens behov. Samtidigt
upprättas en stödplan för den närstående vårdaren.
Närståendestödet består av
Psykosocialt stöd genom
• Stödplan
• Stödperson
• Stödgrupp
Praktiskt stöd genom
• Dagverksamhet
• Avlösning i hemmet
• Korttidsplats eller växelvård
• Övriga insatser
Anhörigvårdare enligt PAN-avtal
• Familjemedlem vårdar barn
• Närstående vårdar vuxen
Ekonomiskt stöd genom
• Hemvårdsbidrag
• Avgiftsfri avlösning i hemmet tolv tim per kalendermånad
• Korttidsplats fyra veckor om året utan att omvårdnadsavgift betalas.

Kommunal författningssamling för Borås 2009

709:2
1.1

Riktlinjer för närståendestöd
Målgrupper

Anhörig/närstående som vårdar någon i hemmet som inte klarar vardagen själv och är långvarigt sjuk, funktionshindrad eller äldre.
Insatser:
Psykosocialt stöd
Praktiskt stöd
Anhörigvårdare enligt PAN-avtal

Anhörig/närstående som vårdar minst 30 tim/vecka och uppfyller
minst ett av två kriterier, se sid. 5 punkt 5.
Insatser:
Psykosocialt stöd
Praktiskt stöd
Anhörigvårdare enligt PAN-avtal
Ekonomiskt stöd

2

Psykosocialt stöd

Äldre- och handikappomsorgen skall utgöra ett stöd för den närstående vårdaren. Tyngdpunkten ligger i att
fånga upp problem och ge det psykosociala stöd som närstående ofta behöver. Det psykosociala stödet är
riktat till den närstående, genom att en stödplan upprättas för den närstående, att en stödperson utses och att
kommundelarna utvecklar stödgrupper.
2.1
Stödplan
När någon beviljas någon form av närståendestöd upprättas en stödplan för den närstående vårdaren. I
stödplanen framgår vilka stödåtgärder och insatser som är beviljade. Stödplanen är en överenskommelse
mellan närstående och stödperson.
2.2
Stödperson
Stödpersonen är anställd personal i kommundelen som t ex biståndsbedömare eller distriktsköterska. Även
annan personal kan komma ifråga. Stödpersonen skall ge närstående psykosocialt stöd, ge information och
förmedla kontakt med frivilligorganisationer, diakoni, etc. Han/hon skall bevaka att behov av hjälpmedel,
sjukvård, avlösning i form av dagverksamhet, korttids-/växelvård eller permanent boende (särskilt boende)
och avlösning i hemmet m m tillgodoses och ansvarar även för att stödplan upprättas och följs upp.
2.3
Stödgrupp
Stödgrupp är en grupp närståendevårdare, som under ledning av personal från kommunen och/eller frivilliga från någon organisation, träffas och får information och samvaro med andra närstående i liknande situationer. Stödgruppen kan inbjudas till föreläsningar, ha egna studiecirklar, få hjälp med lokaler att träffas i,
hjälp att ordna utflykter etc. Deltagandet är frivilligt och tillfällig avlösning kan ges som hemtjänstinsats,
vilket behovsprövas. Varje kommundel utser någon att hålla i stödgruppsverksamheten.

Riktlinjer för närståendestöd

3
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Praktiskt stöd

Vårdtagare, vars närstående behöver akut avlösning, skall ges förtur till de insatser som äldre- och handikappomsorgen förfogar över, t ex dagverksamhet, hemtjänst och korttidsplats. Planerade insatser sker som
för andra vårdtagare efter behov.
3.1

Dagverksamhet är en form av avlösning.

3.2

Korttidsplats och växelvård är former för avlösning.

3.3

Avlösning i hemmet kan beviljas som hemtjänstinsats.

3.4

Övriga insatser, t ex behov av hjälpmedel, medicinskt stöd, information och praktisk handledning,
trygghetstelefon ( även för närståendes behov), matdistribution o s v ges efter behov.

4

Anhörigvårdare enligt PAN-avtal

Familjemedlem vårdar barn
4.1
Familjemedlem kan anställas om familjen har sjuka/funktionshindrade barn. Detta är ett frivilligt kommunalt åtagande som kompletterar det generella stöd försäkringskassan ger. Vårdplanering ska göras gemensamt med förskola, skolbarnomsorg och försäkringskassa. Läkarintyg fordras.
Kommundelens handikappomsorg bedömer behovet av vård och tillsyn utöver normal föräldrainsats i timmar per vecka. Avdrag görs för tid som barnet tillbringar i förskola, skola eller skolbarnomsorg. Avdrag
görs även för den vårdtid som betalas av försäkringskassans vårdbidrag. Anställning kan göras för återstående tid upp till 40 tim per vecka. Vid stor insats av vård eller tillsyn under kvällar och nätter kan anställning göras utan att tiden i barnomsorg/skola beaktas.
För barn som ingår i LSS personkrets kan inte anställning göras för den tid som möjlighet till personlig
assistent finns. Möjligheter till anställning finns inte då person endast vistas i hemmet under helger, permissioner och/eller kortare skollov.
Förutsättning för anställning är att förälder helt eller delvis tvingas att avstå från förvärvsarbete för att vårda
sjukt/funktionshindrat barn i hemmet och att barnets behov inte tillfredsställande kan tillgodoses genom
samhällets barn- och ungdomsomsorg. Föräldern accepterar att vårdplanering tillsammans med försäkringskassan sker. Alla andra möjliga lösningar ska vara uttömda.
Den enskildes insatsbehov skall beslutas som ett hemtjänstärende.
4.2
Närstående vårdar vuxen
Anställning kan göras av närstående, som vårdar vuxen med sjukdom/funktionshinder. Läkarintyg kan infordras. För vårdtagare som ingår i LSS personkrets kan inte anställning göras för den tid som möjlighet till
personlig assistent finns. Den enskildes insatsbehov skall beslutas som ett hemtjänstärende.
Krav för anhörigvårdare enligt PAN-avtal
• Anhörigvårdaren skall vara lägst 18 år, men inte ha uppnått åldern för ålderspension och vara arbetsför,
d v s inte förtidspensionerad, sjukskriven med sjukbidrag eller sjukpenning, inte uppbära närståendepenning, föräldrapenning eller ersättning för vård av sjukt barn. Man kan inte uppbära någon form av
arbetslöshetsersättning eller liknande för de timmar anställningen gäller.
• Anställning skall i förhållande till hemtjänstens ordinarie personal ge en kvalitetshöjning för den person
som skall vårdas.
• Anhörigvårdaren skall ha allmän lämplighet och han/hon skall genom språkkunskaper, kulturkännedom
eller personkännedom ha för vården viktiga kunskaper.
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• Anhörigvårdaren skall i princip minska övrig arbetstid, så att normal arbetstid, 40 timmar/vecka totalt
kan hållas. Anställning är inte något extraarbete utan ett kvalificerat vårdarbete.
• Lön och anställning enligt det s k PAN-avtalet.
• Äldre- och handikappomsorgen prövar utifrån förhållande för den sjuke resp den närstående om hemtjänstbehovet skall tillgodoses genom anställning eller av ordinarie hemtjänstgrupp.
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Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd utgår till vuxen ( från och med 19 år) vårdtagare som får omvårdnad av någon närstående
om behovet av vård och tillsyn är omfattande och uppgår till minst 30 timmar/vecka. För att ekonomiskt
stöd skall kunna beviljas skall vårdtagarens behov av vård och omsorg bedömas bestå under minst sex månader. Ett eller båda av följande kriterier skall gälla:
1.
2.

Insatser i form av:
Personlig omvårdnad (stor regelbunden hjälp med hygien, på- och avklädning, matning, förflyttning, toalettbesök m m)
Medicinska insatser (regelbunden medicinering, insulininjektioner, träningsprogram m m)
Att vårdaren ensam har ansvar för hushållet (ekonomi, inköp, hemmets skötsel och planering)
Omfattande tillsynsbehov (regelbundet eller periodvis) där vårdtagaren endast kan lämnas ensam
kortare stunder

5.1
Hemvårdsbidrag
Hemvårdsbidraget fastställs till 5,0 % av prisbasbeloppet per månad, utjämnat till närmaste 10-tal kronor.
Hemvårdsbidraget kan inte utgå samtidigt som vårdtagaren har handikappersättning från Försäkringskassan
eller personlig assistent. Vårdaren kan inte samtidigt ha närståendepenning från Försäkringskassan eller
vara anställd som anhörigvårdare. Läkarintyg kan infordras. Grunden för att bevilja hemvårdsbidrag bör
vara att kvarboende möjliggörs av den närståendes insats. Hemvårdsbidraget kan kombineras med andra
hemvårdsinsatser enl. SoL och HSL.
5.2
Avlösning i hemmet
Den närstående som vårdar någon som har hemvårdsbidrag, eller skulle ha fått det om man hade sökt, har
rätt till upp till tolv timmar i månaden avlösning i hemmet utan att hemtjänstavgift utgår (gäller inte de som
har växelvård). Avlösningen planeras efter den närståendes behov och är inte utbytbara mot hemtjänstinsats
för vårdtagarens behov. Timmarna kan inte sparas utan används inom en kalendermånad.
5.3
Alternativ till avlösning i hemmet är avlösning genom korttidsplats
Den närstående som vårdar någon som har hemvårdsbidrag, eller skulle ha fått det om man hade sökt, har
rätt till avlösning genom att vårdtagaren vistas på korttidsplats fyra veckor om året utan att omvårdnadsavgift tas ut (gäller inte de som har växelvård). Matkostnad betalas enligt gällande taxa.
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Närståendestödet upphör

Närståendestödet upphör, då vårdtagaren flyttar till ett särskilda boende med fast egen personal eller avlider.

7

Omprövning

Varje beslut ska omprövas minst en gång om året och följas upp med samtal med den närstående minst var
6:e månad.
Om Kommunfullmäktige ändrar sina riktlinjer görs en ny prövning av beslutet.
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Överklagan

Beslut om insats enligt SoL kap.4 §1 kan överklagas enligt Förvaltningslagen. Närståendestödets övriga
former kan överklagas enligt Kommunallagen.

9

Uppföljning

Uppföljningen skall vara en del i det kvalitetsuppföljningssystem som planeras för äldreomsorgen.

10

Tolkning och tillämpning

Kommunstyrelsen beslutar om tillämpningsföreskrifter och tolkning av dessa föreskrifter. Kommunstyrelsen ges möjlighet att besluta om mindre ändringar i riktlinjerna.
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Regler för hemvårdsbidrag i Borås Stad
Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18
Gäller from 2015-11-20
Inledning
Enligt 5 kap. 10 § i socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre
eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.
En del av Borås Stads anhörigstöd är hemvårdsbidrag vilket är ett ekonomiskt stöd.
Hemvårdsbidrag kan den få som har stora svårigheter att klara sig i vardagen på
grund av fysiska, psykiska eller andra skäl och som får omvårdnad av någon anhörig. Som anhörig räknas i detta sammanhang familj, släkting eller annan person.
Hemvårdsbidraget är ett kommunalt bidrag och fastställs till 5 % av prisbasbeloppet per månad.
Kriterier för hemvårdsbidrag
För att hemvårdsbidrag ska kunna lämnas gäller följande:
• Den sökande är folkbokförd och stadigvarande bosatt i Borås Stad
• Den sökande har fyllt 18 år
• Den sökande bedöms ha behov av hjälp och stöd minst 20 timmar i veckan
• Stödet ska bestå av dagligt förekommande hjälp med på- och avklädning,
hygien, toalettbesök, förflyttning, hjälp vid måltider, regelbunden tillsyn,
hjälp med vissa medicinska insatser
• I stödet räknas inte in hjälp med praktiskt sysslor såsom städ, tvätt, inköp.
• Behovet av hjälp ska förväntas bestå i minst 6 månader
Hemvårdsbidraget ska vara stöd och uppmuntran till både den som får hjälp och
till den som ger hjälp och därmed förlänga och möjliggöra kvarboende.
Hemvårdsbidraget är skattefritt och betalas ut till den sökande. Det kan inte kombineras med andra ersättningar som exempelvis kan utgå från Försäkringskassan.
Vid tillfällig frånvaro med minst 14 dagar per månad från hemmet av den sökande
reduceras hemvårdsbidraget till hälften. Vid frånvaro hel månad utgår inte hemvårdsbidrag.
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Ansökan
Ansökan görs av den som har behov av hjälp och stöd i vardagen. Det är en biståndshandläggare som gör utredning och bedömer det behov av hjälp och stöd
den sökande har.
Kostnadsfri avlösning
Den som har hemvårdsbidrag har också möjlighet att få en av följande avgiftsfria
insatser:
• Avlösning i hemmet 12 timmar per månad eller
• Avgiftsfri korttidsvistelse 4 veckor per år
Revidering
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för revidering av dessa regler.
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Sammanträdesdatum 2015-08-25
2014/SDNO0119
Handläggare
Annica Olausson

Kommunstyrelsen

Anhörigstöd i Borås Stad
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa Borås Stads
riktlinjer för hemvårdsbidrag samt att Riktlinjer för närståendestöd, antagna i
Kommunfullmäktige 16 maj 2002, upphör att gälla.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden Öster har ett särskilt ansvar för kommungemensamma frågor gällande
äldre- och funktionshinderverksamheten i Borås Stad.
Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap 10 § socialtjänstlagen. Den anger att
socialnämnden ”ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har
funktionshinder”. Det innebär en förändring från att det tidigare angavs att socialnämnden
bör erbjuda till att den ska erbjuda stöd.
Sedan 2007 har Borås Stad arbetat med att utveckla stödet till anhöriga. Det har skett i olika
former och omfattning och med stöd av statliga stimulansmedel. Resultatet har bland annat
blivit att två anhörigkonsulenter har anställts i Borås Stad. Det har också skett en utveckling
och förändring av anhörigstödet inom flertalet av socialtjänstens verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade 2002 om riktlinjer för närståendestöd. På grund av
lagändringen samt anhörigstödets utveckling, har riktlinjerna setts över.
I detta sammanhang är anhörig den som ger hjälp och kan vara familjemedlem, släkt eller
vän. Närstående är den person som är i behov av hjälp och stöd.
Nämndens ställningstagande
Riktlinjerna för närståendestöd har setts över och med anledning av ny lagstiftning och
inkomna remissvar, föreslår Stadsdelsnämnden Öster att Kommunfullmäktige beslutar att
riktlinjerna ska upphöra att gälla. De delar i Riktlinjerna för närståendestöd, som rör
hemvårdsbidrag och avgiftsfri korttidsvistelse, behöver fortsatt vara reglerat i en riktlinje och
Stadsdelsnämnden Öster föreslår därför att Kommunfullmäktige fastställer Riktlinjer för
hemvårdsbidrag.
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Anledning till förändring av riktlinjer
Borås Stad har ett omfattande och väl fungerande anhörigstöd. Det ska fortsätta att
utvecklas och anpassas genom mål och handlingsplaner som verksamheten tar fram
tillsammans med de anhöriga utifrån deras behov och efterfrågan av stöd. Det görs bäst
genom att erbjuda och bedriva stöd i öppna former som exempelvis anhöriggrupper,
stödsamtal och föreläsningar. Anhörigstödet är under ständig utveckling och det är därför
svårt att i en riktlinje reglera exakt vilket stöd som ska ges.
På Träffpunkt Simonsland finns en anhörigcentral och två anhörigkonsulenter. De har som
uppdrag att bland annat utveckla, samordna och organisera anhörigstödet för Borås Stad. I
stadsdelsförvaltningarna och sociala omsorgsförvaltningen finns anhörigstödjare och andra
personer som ansvarar för arbetet i respektive verksamheter. Det finns även möjlighet att
söka stöd i form av avlastning som exempelvis hemtjänst, dagverksamhet och vistelse på
korttidsplats. Detta stöd regleras i 4 kap 1 § socialtjänstlagen.
Även hemtjänsten har utvecklats vad gäller tillgänglighet under hela dygnet,
kompetenshöjning inom personalgrupperna och mångfald både avseende språk och kultur.
Denna utveckling gör att de behov som tidigare inte kunde tillgodoses av hemtjänst kan göra
det i mycket större utsträckning i dag. Därför finns anledning att funktionen
anhöriganställning upphör.
Stadsdelsnämnden Öster föreslår att de delar av anhörigstödet som rör ekonomisk ersättning
regleras i de föreslagna riktlinjerna för hemvårdsbidrag. Hemvårdsbidrag beviljas enligt
4 kap 2 § socialtjänstlagen. Paragrafen anger att en kommun får ha egna frivilliga åtagande
under vissa förutsättningar. Stadsdelsnämnden Öster föreslår i Riktlinjer för
hemvårdsbidrag, att personer vars anhöriga dagligen tar ett stort ansvar för att stödja sin
närstående, ska få möjlighet att erhålla hemvårdsbidrag. Nämnden föreslår att nivån för att
kunna ta del av hemvårdsbidraget sänks från 30 timmar/månad, till 20 timmar/månad.
Avgiftsfri korttidsvistelse under 4 veckor/år eller avgiftsfri avlösning i hemmet 12
timmar/månad ska även fortsättningsvis kunna erbjudas de som har hemvårdsbidrag.
Nämnden anser inte att antal timmar för avgiftsfri avlösning i hemmet ska höjas då detta
stöd utnyttjas i mindre omfattning. Det finns istället möjlighet att ansöka om ytterligare tid
med hemtjänstinsatser.
Remissammanställning, remissinstansernas yttrande i sammanfattning
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker förslaget till förändring av riktlinjer för anhörigstödet i
Borås Stad. Nämnden ser att förslagen till förändring är lämpliga och bör genomföras. Det
psykosociala stödet och det praktiska stödet behöver inte särregleras i riktlinjer. Det finns
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skäl som talar för att ta bort anhöriganställningarna och det är viktigt att sänka kravet för att
få hemvårdsbidrag. Detta för att fler ska kunna få ta del av stödet.
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker förslaget om revidering av riktlinjer för anhörigstöd i
Borås Stad med följande synpunkter:
Förslaget i sin helhet är tydligt, konkret och relevant. Psykosocialt stöd är ett väl fungerande
område som drivs på ett utvecklande och bra sätt av anhörigstödjare inom stadsdelen.
Praktiskt stöd ingår i den lagstadgade biståndshandläggningen och det finns därmed ingen
anledning att detta ska ingå in riktlinjer för anhörigstöd. Kommungemensam
dagverksamhet finns i dag med demensinriktning men nämnden menar att det kan komma
att behöva initieras en utredning kring behov av inriktning även mot somatisk och psykisk
ohälsa. Analys av den mer flexibla dagverksamheten på Bodagatan behöver även utredas.
Kartläggning och analys gällande anhöriganställningar anser nämnden överensstämma med
stadsdelens förhållanden. Nämnden ställer sig positiv till att sänka nivån i antal timmar för
hemvårdsbidrag men att förtydligande behöver göras hur beräkning av tid ska ske. Vidare
föreslår nämnden att antal timmar för avgiftsfri avlösning i hemmet ska höjas från 12 till 20
timmar mer månad.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker förslag om förändring av riktlinjer för anhörigstöd i
Borås Stad. Nämnden anser att de förändrade riktlinjerna ligger i linje med aktuell
lagstiftning och den forskning som lyfter fram värdet av insatser utanför samhällets formella
ansvar.
Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslag på förändring av riktlinjer för anhörigstöd i
Borås Stad. Vid tidpunkt för yttrandet gjorde nämnden följande påpekande utifrån förslag
att avskaffa anhöriganställning: Personer under 65 år omfattas inte av hemtjänstvalet och kan
därför inte välja någon av de privata utförare med mångfald. Därför är det viktigt att
mångfald avseende språk och kultur hos personal i den kommunala hemtjänsten utvecklas
och fortsätter att öka. Språkkompetens bör även innefatta teckenspråk.
Centrala pensionärsrådet
Centrala pensionärsrådet tillstyrker förslaget med följande kommentar:
Anhörigstödet ska vara bra för brukaren. Avstämning bör därför göras efter halva
mandatperioden.
Kommunala funktionshinderrådet
Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker remissen med följande synpunkt:
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Det är viktigt att det framgår av riktlinjerna vad som ska utvecklas i verksamheten. Det är
även viktigt att hemtjänsten kan tillgodose den enskildes behov när nya anhöriganställningar
inte beviljas.

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Borås (HSO)
Det har inte inkommit något yttrande från Handikappföreningarnas samarbetsorgan.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef
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Kvalitet och utveckling
Lisette Källberg
Kommunfullmäktige

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS t.o.m. 30 juni
2015
Riksdagen beslutade den 30 maj 2006 att en rapporteringsskyldighet införs i socialtjänstlagen (SoL) 16 kap. § 6 h-f. Rapporteringen gäller ej verkställda gynnande beslut
enligt 4 kap.1 § SoL. Ändringarna i Socialtjänstlagen och Kommunallagen trädde i
kraft den 1 juli 2006. Genom ett tillägg i LSS – lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade införs en skyldighet för kommunerna och landstingen att rapportera till Socialstyrelsen om ej verkställda beslut enligt 9 § LSS. Lagen trädde i kraft den
1 juli 2008 och den första rapporteringen skedde per den 30 september 2008.
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 Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden
skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och vilken
typ av insats beslutet gäller samt skälen för dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per kvartal. När ett ärende som tidigare rapporteras
som ej verkställts, senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och revisorerna.
Till Kommunfullmäktige ska Sociala omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnderna 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. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade.
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten om att
den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS.
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IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt över
landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som kontaktperson
gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av rapportörer. Det har också
utsetts en rapportör per berörd förvaltning som sköter själva inrapporteringen av ej
verkställda beslut till IVO.
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre period.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Rapporterna läggs till handlingarna.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Datum

2015-10-12
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Lisette Källberg

Bilaga

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4
kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2015
Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2015
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”
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x
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161

K

x

”

133

M

x

”

116

K

x

Dialogcentrum

144

K

x

”

144

M

x

”

140

K

x

”

116

M

x

”

116

M

x

Permanent bostad

529

M

x

”

146

M

x

”

159

M

Stadsdelsnämnd Öster
Äldreomsorgen
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2015

Nämnd

Individ- och familjeomsorgen

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

”

162

M

x

Trygghetslarm

106

M

x

”

165

K

x

Hemtjänst

113

K

x

Kontaktperson

344

K

x

”

339

K

x

”

319

M

x

”

318

M

x

”

304

M

x

”

279

M

x

”

258

M

x

”

258

M

x

”

223

M

x

”

168

K

x

”

164

K

x

”

161

K

x

”

141

M

x

”

123

M

x

Kontaktfamilj

367

K

x

”

245

M

x

”

288

K

x

”

288

K

x

”

228

M

x

”

160

M

x

”

132

K

x

Öppenvård

166

M
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 juni 2015

Nämnd

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

Typ av insats

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

x

”

132

M

x

”

124

M

x

”

124

K

x

”

113

K

x

”

109

K

x

Kontaktfamilj

266

M

x

”

138

K

x

Kontaktperson

241

K

x

Kontaktperson

356

M

x

Kontaktperson

216

M

x

Dialogcentrum

116

M

x

”

98

K

x

Bostad med särskild service

204

M

x

204

K

x

571

M

166

K

181

K

Stadsdelsnämnden Norr
Äldreomsorgen

x

Individ- och familjeomsorgen

Sociala omsorgsnämnden

x
x
Arbetslivsnämnden
x

Kontaktperson
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Analys
Stadsdelövergripande
IFO har i allmänhet 250 till 280 beslut om öppenvårdsinsats i verkställighet per månad. Inom området öppenvård dominerar två typer av insatser, kontaktfamilj/person
och olika former av öppenvårdsinsatser via interna eller externa leverantörer. Utöver
öppenvårdsinsatser förekommer beslut om placeringar på hem för vård eller boende
eller i familjehem. I hem för vård eller boende inkluderas även beslut om Ungdomsboenden.
För närvarande är det 13 gynnande beslut om öppenvårdsinsats som inte är verkställda, varav sju är aktuella för att startas upp på Dialogcentrum.
Kontaktperson/familj finns det i allmänhet alltid en viss tillgång till men verkställighet
kan inte alltid uppnås då klientens behov och kontaktpersonen/familjen möjligheter
ska matchas och stämma överens. Minst lika viktigt är också att personkemin dem
emellan ska fungera fullgott. Vid semestertid är erfarenheten att det är särskilt svårt at
få till matchningen i nya ärenden. Inom stadsgemensam IFO arbetar särskilda handläggare med att rekrytera kontaktpersoner/familjer och familjehem. Rekryteringsvägar
kan vara via annonsering i olika media, kontaktpersoner som rekommenderar etc. en
bekant, i klientens eget nätverk, via förenings- eller företagsbesök, via sociala media
m.m. Trettiofem gynnande beslut är redovisade som ej verkställda.
Inom äldreomsorgen finns sju beslut i som faller utanför aktuell tidsgräns.
Stadsdelsnämnden Väster
Barn och Familj inom stadsdel Väster hade den 30 juni 2015 fjorton ej verkställda
gynnande beslut, sex beslut gällde kontaktfamilj, tre gällande kontaktperson och fem
gällande intern öppenvård i form av Dialogcentrum.
Två av de ej verkställda besluten om kontaktfamilj gäller barn där beslutet tidigare har
varit verkställt, men där det skett avbrott under beslutsperioden; i det ena fallet avsade
sig kontaktfamiljen ett fortsatt uppdrag och i det andra fallet trivdes inte barnet i den
tidigare kontaktfamiljen.
Det har under en längre tid varit svårt att rekrytera kontaktfamiljer, men på den senare tiden har det även blivit svårare att rekrytera kontaktpersoner. Flera av de barn
och ungdomar som beviljas detta bistånd har omfattande problematik, vilket ställer
större krav på dessa uppdragstagare.
Under 2015 har fler öppenvårdsinsatser, bl. a. i form av Dialogcentrum, beviljats än
tidigare. Detta har medfört att det under en längre tid varit kö dit, en kö som i dagsläget närmar sig sex månader.
Av de 14 barnen/ungdomarna som väntar på att få sitt beslut verkställt har sex av
dem någon annan form av insats pågående.
Åtta barn, som har väntat längre tid än tre månader på kontaktfamilj, kontaktperson
eller Dialogcentrum, har under det senaste kvartalet fått beslutet verkställt.
Stadsdelsnämnden Öster
Barn och familj inom stadsdel Öster hade den 30 juni 2015 hade 27 gynnande beslut
som ej verkställts inom tre månader.
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Fjorton ärenden gäller ansökan om kontaktperson och där har fyra gamla beslut verkställts under perioden. Ett ärende har avslutats utan att verkställas då ansökan har
återtagits. I fem ärenden finns utsedda kontaktpersoner och processen pågår för uppstart. I två ärenden fanns utsedda kontaktpersoner men där den ena tackade nej till
uppdraget och den andra visade sig vara olämplig för att anförtros ett uppdrag. Arbetet fortgår med att rekrytera lämpliga kontpersoner till dessa två och till övriga två
sökande.
Sju ärenden gäller kontaktfamilj och där har ett gammalt beslut verkställts under perioden. I tre ärenden är uppstart planerad efter sommaren. I två ärenden har en kontaktfamilj erbjudits uppdraget men sökandena har tackat nej och vill vänta på annat
erbjudande. I det återstående ärendet pågår rekrytering av lämplig kontaktfamilj.
Av de sex ärenden som gäller öppenvård i form av samtalsstöd så har ett gammalt
beslut verkställts under perioden, ett verkställs i slutet av juli och övriga kommer
verkställas augusti-september.
Äldreomsorgen inom stadsdelen hade sju gynnande beslut som ej verkställts inom tre
månader. Tre beslut har avslutats utan att verkställas där två ansökningar gäller ansökan trygghetslarm men där sökanden har tackat nej till erbjudandet då behovet inte
finns kvar. Det tredje beslutet gäller hemtjänst och där har sökanden valt att anlita ett
privat hemtjänstföretag. Övriga fyra beslut gäller permanent boende där samtliga har
blivit erbjudna boende men av olika anledningar tackat nej. De vill ändå stå kvar med
sina ansökningar.
Stadsdelsnämnden Norr
Barn och familj hade 30 juni sju gynnande beslut som inte är verkställda inom tre
månader. Varav tre beslut rör tillsättande av kontaktperson och 2 tillsättande av kontaktfamilj och i båda fallen saknas lämpliga uppdragstagare. I två fall saknas ledig plats
hos Dialogcentrum.
Sociala omsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorg Vuxen
Bostad med särskild service enligt SoL
Vid juni månads utgång fanns det tre ej verkställda beslut om bostad med särskild
service. Två personer har tackat nej till plats på kommunens boende men accepterat
plats hos extern utförare.
Den tredje personen har tre gånger tackat nej till erbjudande om placering på extern
plats i avvaktan på ledig plats i kommunens regi.
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt SoL
Två beslut har rapporterats. Ett beslut rapporterades för första gången, den enskilde
har tackat nej till erbjudande. Skäl till att det andra beslutet ännu ej verkställts är att
lämplig kontaktperson saknas.
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Datum

2015-10-12
Kvalitet och utveckling
Lisette Källberg

Bilaga

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt LSS t.o.m. 30 juni 2015
Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2015

Nämnd

Sociala omsorgsnämnden

Inga ej
verkställda
beslut

Ej verkställda
beslut

X

Typ av insats

Kontaktperson

Korttidsvistelse

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

181

K

334

M

760

M

699

M

91

M

303

M

122

M

249

M

453

M

1610

M

212

M

91

K

97

M

122

M

139

M

291

K

302

M

232

M

222

M

137

M

131

K
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 30 juni 2015
Inga ej
verkställda
beslut

Nämnd

Ej verkställda
beslut

Sociala omsorgsnämnden
forts.

X

Typ av insats

Daglig verksamhet

Bostad med särskild service för vuxna

Antal dagar
sedan beMan/
slut
kvinna

578

M

588

M

105

M

407

M

1520

M

212

K

1800

M

222

M

263

M

678

K

258

K

232

M

257

M

218

M

258

M

208

K

208

M

Analys
Sociala omsorgsnämnden
Funktionshinderverksamheten
Kontaktperson enligt LSS
Vid juni månads utgång rapporterades 14 beslut som ej verkställda. Av dessa rapporterades 6 beslut för första gången, fem av besluten har fått avbrott i verkställigheten
under första kvartalet 2015.
Det har ännu inte varit möjligt att hitta lämpliga kontaktpersoner för uppdragen.
Två personer har tackat nej till erbjudande.
För övriga gäller att insatsen inte har kunnat verkställas då lämplig kontaktperson
saknas.
Flera av besluten är svåra att verkställa beroende på funktionsnedsättningar som kräver särskild kompetens hos kontaktpersonen. Brukare som beviljats insatsen kan
också ha speciella önskemål om kontaktperson, t.ex. kön, ålder, intressen m.m. som
kan vara svåra att matcha. Ofta krävs flera personliga möten innan man hittar en kon-
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taktperson som passar. Besluten rapporteras som ej verkställda under detta arbete
oavsett hur många försök till ”matchning” som gjorts. Det händer också att tilltänkta
kontaktpersoner tackar nej då uppdragen har ställt krav på särskild kompetens eller på
annat sätt ansetts alltför krävande.
Korttidsvistelse enligt LSS
Sju beslut rapporterades som ej verkställda. Fem av besluten rapporterades för första
gången. Skäl till att besluten ännu ej verkställts är resursbrist, t.ex. saknar ledig bostad.
Daglig verksamhet enligt LSS
Tre beslut rapporterades som ej verkställda. Ett av besluten rapporterades för första
gången.
En deltagare arbetar idag som volontär, men vill inte ha sin verksamhet där. Vill även
vara på en annan verksamhet som inte har möjlighet att ta emot deltagaren just nu.
Möte är inplanerat för att diskutera om behov av daglig verksamhet finns.
Två deltagare har tackat nej till erbjudanden, varav en deltagares familj har bett att få
göra en paus under sommaren och nytt möte är planerat i september.
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
14 beslut har rapporterats som ej verkställda beslut om bostad med särskild service
för vuxna enligt LSS. Ett av besluten rapporterades för första gången.
Flertalet beslut har inte kunnat verkställas då det saknas bostäder i Borås.
Fem personer har tackat ja till erbjudna platser och kommer att flytta in under 2015.
Två personer har tackat nej till erbjudande och en person har valt att flytta från sin
bostad. Övriga beslut har inte kunnat verkställas då de lägenheter som blivit lediga
inte har motsvarat brukarnas önskemål om specifik stadsdel eller brukarnas behov
utifrån funktionsnedsättning och/eller ålder.

KU 8

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Patric Cerny (FP); Inrätta en fristående äldreombudsman!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås

2015-10-05
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2015-10-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0540
Programområde: 3
Handläggare: Ewa Luvö, tfn 35 30 40
Datum/avdelningschef: Ingegerd Eriksson/2015-10-05

Sida
1(3)
2015-10-12

Dnr 2013/KS0540

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Ewa Luvö
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Patric Cerny (FP): Inrätta en
fristående äldreombudsman!
Patric Cerny FP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-08-21 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att inrätta en äldreombudsman enligt motionens intentioner
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna Väster, Öster och Norr som
alla avstyrker motionen samt till Centrala pensionärsrådet som tillstyrker och
Kommunala funktionshinderrådet som avstår från yttrande.

Remissvaren i sammanfattning:
Stadsdelsnämnd Väster
Nämnden avstyrker motionen.
Att inrätta en fristående äldreombudsman är förslaget i en motion som
Stadsdelsnämnden Väster fått yttra sig över. Äldreombudsmannen föreslås vara en
opartisk instans som bl.a. ska kunna ta emot synpunkter, guida äldre till rätt instans
och föreslå förbättringar för verksamheten.
De uppdrag och arbetsuppgifter som en äldreombudsman enligt motionen skulle ha
anses vara tillgodosedda inom Borås Stad. Flertalet av uppdragen har
äldreinformatören i sina arbetsuppgifter och det finns rutiner och strukturer som
säkrar de arbetsuppgifter som inte direkt ligger inom äldreinformatörens område
såsom exempelvis synpunktshanteringen. Den kommungemensamma mötesplatsen i
Simonsland kommer även att skapa bättre förutsättningar för att få information, råd
och stöd. Förvaltningen föreslår därför nämnden att avstyrka motionen.
Kerstin Hermansson (C), Bill Bakkemose (M), Mattias Karlsson (M), Åke Ekvad
(KD) och Andreas Bäckman (SD) reserverar sig till förmån för Kerstin Hermanssons
(C) förslag.
Stadsdelsnämnd Öster
Nämnder avstyrker motionen och anser att intentionerna i motionen ar goda men
anser att de funktioner som efterfrågas redan finns i Borås Stad. De tjänstemän som
arbetar med information och stöd till kommunens innevånare flyttar nu till den nya
kommungemensamma träffpunkten. Där får de en ökad möjlighet att nå ut till de
som behöver deras hjälp. Många föreningar kommer att ha verksamhet på träffpunkten och det blir goda förutsättningar för nätverk och samarbete. En viktig fördel är att
träffpunkten vänder sig till både äldre och till personer med funktionsnedsättningar.
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På så sätt kan man dra nytta av varandras kunskap och erfarenheter.
En av de funktioner som tillhandahålls av Borås Stad är en äldreinformatör som varje
dag kan nås via ”Seniorguiden”. De äldre och deras närstående kan ta kontakt via
telefon alla vardagar. Funktionen ar gemensam for Borås Stad och är opartisk och för
de äldres talan. Seniorguiden stödjer de äldre och deras närstående i frågor som handlar om äldreomsorgen såsom vård, omsorg och service. Funktionen informerar, tar
emot frågor och synpunkter samt vägleder vidare till rätt person i förekommande fall.
Därutöver finns funktionen TÖS, Tillsynsansvarig över Social omsorg, som bevakar
den äldres intressen och vid behov utreder avvikelser och eventuella misstankar om
missförhållanden inom äldreomsorgen. Funktionen har ansvar för att rutinen för fel
och brister efterlevs i Borås Stad.
Enligt Stadsdelsnämnden Öster kommer arbete med att nå, informera och stödja
kommunens innevånare att utvecklas i och med flytten till träffpunkten och nya möjligheter att arbeta kommer att finnas.
Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (FP), Lars Lyborg (KD) och
Björn Qvarnström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Alliansgruppen i
Östers förslag.
Stadsdelsnämnd Norr
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över motionen: ”Inrätta en
fristående äldreombudsman”. Stadsdelsnämnden Norr avstyrker motionen om en
fristående äldreombudsman. Nämnden menar att det behöver finnas olika kanaler för
information, vägledning och även för att kunna framföra synpunkter och få
verksamheten granskad. Det finns dock flera olika funktioner som påminner om
Äldreombudsman såsom Äldreinformatör, TÖS (Tillsyn Över Socialtjänsten), MAS
(Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) och MAR (Medicinskt Ansvarig för
Rehabilitering). Utöver detta finns synpynktshanteringssystemet och de öppna
mötesplatserna som ger liknande stöd. Skäl att inrätta en särskild äldreombudsman
saknas därför.
Alliansen och Sverigedemokraterna i Stadsdelsnämnden Norr reserverar sig till förmån för ett tillstyrkande av motionen.
Marie Fridén (M), Annacarin Martinsson (M), Monica Johansson (C) Birgit Wahlgren
(FP) och Leif Häggblom (SD).
Centrala pensionärsrådet
Centrala pensionärsrådet tillstyrker förslaget
Övervägande
Kommunstyrelsen anser att det som efterfrågas i motionen redan finns och delar flera
av de synpunkter som kommit fram i remissvaren. T ex har äldreinformatören redan i
dag de arbetsuppgifter som efterfrågas och det finns rutiner och strukturer för t ex. en
systematisk synpunktshantering, digitalt men också genom att skriva eller ringa och
förmedla de klagomål eller synpunkter man har.
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Den nya kommungemensamma mötesplatsen i Simonsland kommer även att skapa
bättre förutsättningar för att få information, råd och stöd.
Kommunstyrelsen vill också lyfta fram den tillsyn som redan finns; MAS (Medicinskt
Ansvarig Sköterska), MAR (Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering) samt funktionen
TÖS (Tillsynsansvarig Över Social omsorg), och som bevakar den äldres intressen
och vid behov utreder avvikelser och eventuella misstankar om missförhållanden
inom äldreomsorgen. Funktionen har ansvar för att rutinen för fel och brister
efterlevs i Borås Stad.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Chef Kvalitet och utveckling

Motion

2013-08-22

Inrätta en fristående äldreombudsman!

Att åldras och bli hjälpbehövande ska inte innebära en förlust av värdighet, välbefinnande och
självbestämmande. Vården och omsorgen av våra äldre måste alltid fungera. Om den inte gör
det, ska det finnas välutvecklade rutiner och instanser som fångar upp och säkerställer
kvaliteten.
För att säkerställa en hög kvalitet och god vård och omsorg av äldre behövs en fristående
kommunal äldreombudsman som kan ta emot och följa upp anmälningar och klagomål och
förmedla dessa till dem de berör, samt uppmärksamma brister och föreslå förbättringar. ÄO
ska vara en opartisk instans som för de äldres talan. Funktionen ska inte vara bunden till en
stadsdel.
Äldreombudsmannen ska stödja de äldre i frågor som handlar om äldreomsorgen.
Äldreombudsmannen ska ha överblick över hela den kommunala äldreomsorgen, och ta emot
frågor, synpunkter och klagomål, och hjälpa den äldre att gå vidare i sitt ärende, där den äldre
eller dess anhöriga inte vill eller kan vända sig till sin stadsdelsförvaltning. Hen ska också
hjälpa till med information och vägledning till rätt person/instans. Om den äldre har svårt att
uttrycka sig i tal eller skrift ska ÄO kunna göra hembesök. Äldreombudsmannen ska agera
inom all verksamhet inom äldreomsorgen, t.ex särskilda boendeformer, hemtjänst och
biståndshandläggning. ÄO ska också informera och bygga nätverk med pensionärs- och
anhörigföreningar, samt med Borås olika minoriteter och invandrarföreningar.
Med anledning av ovanstående föreslår jag Kommunfullmäktige besluta:
- Inrätta en äldreombudsman enligt motionens intentioner.
Patric Cerny
Folkpartiet liberalerna

KU 9

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD); Inför
ett elevombud i Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås

2015-10-05
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2015-10-06
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0362
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2015-10-05/Ingegerd Eriksson

Sida
1(2)
2015-10-12

Dnr 2015/KS0362

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Falco Güldenpfennig (KD);
Inför ett elevombud i Borås Stad
Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-16
lämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att inrätta ett elevombud i Borås Stad med uppgift att;
-

utifrån skollagen ge råd och anvisningar till skolor i syfte att stävja kränkandebehandling
kartlägga missförhållanden
vara ett stöd för barn och familjer då en kränkande situation ändå uppstått

Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna samt till Ungdomsrådet.
Stadsdelsnämnden Öster avstyrker. Stadsdelsnämnden Väster avstyrker och föreslår
Kommunstyrelsen att ge ett utredningsuppdrag i ärendet till lämplig instans inom
kommunen för att närmare belysa fördelar, nackdelar och konsekvenser
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker genom att föreslå att frågan utreds vidare.
Ungdomsrådet tillstyrker.
Inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsen anser att det är en mycket angeläget att, så långt det överhuvudtaget
är möjligt, förebygga att elever utsätts för kränkande behandling. Skollagen och andra
författningar som reglerar skolans ansvar inom detta område är mycket tydliga i vad
som åligger kommunen och den enskilda skolan. Skolverket har gett ut stödmaterial
som hjälp och vägledning i arbetet och kommunens skolor arbetar också systematiskt
för att kartlägga, åtgärda och förebygga att elever utsätts för kränkande behandling
Det stöd och kartläggning som föreslås i motionen åligger därmed både nationella
myndigheter och den enskilda kommunen. Kommunstyrelsen anser att det är osäkert
vilken ytterligare effekt ett lokalt elevombud skulle få. Det är därmed rimligt att frågan
utreds och att inrättandet av ett eventuellt elevombud får behandlas i någon av de
kommande årens budget.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen avslås
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén (S)
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Motion till Kommunfullmäktige

2015-04-16

Inför ett elevombud i Borås Stad
Att gå i skolan, trivas och få tillfälle till utveckling och lärande ska vara en självklar rättighet i
Borås Stad. Tyvärr utsätts barn i skolmiljön alltför ofta för kränkningar som en vuxen aldrig
skulle acceptera. Det kan handla om allt från nedsättande tillmälen till fysiskt våld och
trakasserier.
Ingen ska behöva utsättas för mobbning, diskriminering eller kränkande behandling.
Nolltolerans ska gälla. Om det ändå inträffar, ska de inblandade få stöd och hjälp. Skolan ska
vara en levande social gemenskap i vilken lusten att lära och möjligheten att lyckas kan växa.
Det bästa sättet att motverka mobbing och trakasserier är att se till att de aldrig uppstår.
Därför vill Kristdemokraterna inrätta ett barn- och elevombud som utifrån skollagen ger råd
och anvisningar till skolledning och pedagoger i syfte att stävja kränkande behandling och är
ett odelat stöd för barnen. Ingen elev i Borås Stads skolor ska behöva stå inför den maktlöshet
det innebär när skolans hjälp inte är tillräcklig. Därför ska ombudet även finnas tillgängligt för
barn och föräldrar som känner att de av någon anledning inte kan vända sig till den egna
skolan för att lösa de problem som finns. Ombudet ska även kartlägga skolornas anmälningar
om missförhållanden.
Skolan är en arbetsplats där kravet på en god arbetsmiljö är minst lika viktigt som på andra
arbetsplatser. Trakasserier hör inte hemma där.
Vi förslår Kommunfullmäktige besluta att uppdra åt Stadsdelsnämnden Norr att inrätta ett
kommunövergripande barn- och elevombud för årskurs F-9 med uppgift att:
-

utifrån skollagen ge råd och anvisningar till skolor i syfte att stävja kränkande
behandling
kartlägga missförhållanden
vara ett stöd för barn och familjer då en kränkande situation ändå uppstått

Falco Güldenpfennig
Kristdemokraterna
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Hayne Hedin
Områdeschef skola
033-35 36 70

Yttrande över motionen ”Inför ett elevombud i Borås
Stad”
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Avstyrka motionen.
2. Föreslå Kommunstyrelsen att ge ett utredningsuppdrag i ärendet till
lämplig instans inom kommunen för att närmare belysa fördelar,
nackdelar och konsekvenser.
3. Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden
Västers yttrande till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
I motionen ”Inför ett elevombud i Borås Stad” föreslås att Borås Stad ska
inrätta ett lokalt barn- och elevombud som ska ge råd och anvisningar till
skolledning och pedagoger i syfte att stävja kränkande behandling.
Ombudet ska också kartlägga skolornas missförhållanden och finnas
tillgänglig som stöd för barn och vårdnadshavare. Stadsdelsförvaltningen
Väster framhåller att arbetet på skolorna mot kränkande behandling är
systematiskt och välfungerande samt att kompetensen hos personalen är
god. Inom organisationen finns stödfunktioner till skolorna i detta arbete
och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är systematiskt.
Det finns inte ett behov av att inrätta ett lokalt elevombud som ska arbeta
med råd, anvisningar och kartläggning av missförhållande.
Stadsdelsförvaltningen Väster ser dock att det kan finnas ett behov av ett
fristående stöd till elever som blivit utsatta och deras vårdnadshavare.
Stadsdelsförvaltningen Väster föreslår att frågan vidare utreds för att visa
hur uppdraget hos ett lokalt elevombud i Borås Stad skulle se ut utifrån de
förutsättningar som finns. Belysa fördelar, nackdelar och konsekvenser samt
om det är möjligt att inrätta denna nya roll utifrån nuvarande ekonomiska
ramar.
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Hayne Hedin
Områdeschef skola
033-35 36 70

Yttrandet i sin helhet
I motionen ”Inför ett elevombud i Borås Stad” föreslås att Borås Stad ska
inrätta ett barn- och elevombud som utifrån skollagen ska ge råd och
anvisningar till skolledning och pedagoger i syfte att stävja kränkande
behandling. Ombudet ska också kartlägga skolornas missförhållanden och
finnas tillgänglig som stöd för barn och vårdnadshavare som känner att de
av någon anledning inte kan vända sig till den egna skolan för att lösa de
problem som finns.
Barnombudsmannens (BO) har nyligen publicerat fördjupningsarbetet
Välkommen till verkligheten - barn och unga om samhällets stöd vid kränkningar och
trakasserier i skolan (2015). I fördjupningsarbetet beskriver BO att de barn
som inte kan, vill eller vågar söka stöd på den egna skolan måste få
möjlighet att kunna vända sig till en oberoende instans på nära håll. Detta
framhålls som särskilt viktigt i de fall där barn blivit kränkta av vuxna på
skolan. BO föreslår därför att alla kommuner och enskilda huvudmän ska
inrätta ett lokalt barn- och elevombud dit barn kan vända sig direkt.
Det finns lokala elevombud i flera kommuner i Sverige. Norrköpings
kommun inrättade denna tjänst för drygt ett år sedan. Det lokala barn- och
elevombudet i Norrköping verkar inom förskolan, grundskolan och
gymnasiet. Hen har i uppgift att arbeta med att förbättra skolornas rutiner
och arbete med diskriminering och kränkande behandling samt att utveckla
värdegrundsarbetet på skolorna. Dessutom fungerar hen som stöd till barn
och vårdnadshavare. I telefonsamtal och e-postkorrespondens med Mats
Olsson, utbildningsdirektör i Norrköpings kommun, samt med det lokala
barn- och elevombudet Stephan Andersson ges en positiv beskrivning av
deras val att inrätta denna tjänst. Mats Olsson beskriver att effekterna under
det första året varit att antalet anmälningar till huvudman mer än
fördubblats och han bedömer att denna ökning visar på en större
medvetenhet och förståelse i verksamheterna. Barn- och elevombudet har
stöttat familjer i cirka 35 ärenden. Mats Olsson betonar vikten av att
elevombudet har en oberoende ställning.
Stadsdelsförvaltningen Västers skolor har ett väl fungerande
likabehandlingsarbete mot diskriminering och kränkningar. Arbetet är
förebyggande, främjande och åtgärdande. Det finns rutiner, system och en
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organisation för detta arbete och när elever upplever att de har blivit
kränkta tas det på allvar. Personal som uppmärksammat att en elev blivit
utsatt skriver en incidentrapporter som lämnas till rektor och elevhälsoteam
för utredning. Enligt rutinen anmäls detta också till huvudman. Samtliga
skolor upprättar årligen en plan mot diskriminering och likabehandling som
grundar sig i elevernas situation på varje enskild skola.
I motionen föreslås att elevombudsmannen ska arbeta med att ge råd och
anvisningar till skolor samt att kartlägga missförhållanden. Dessa funktioner
anser Stadsdelsförvaltningen Väster redan finns inom organisationen.
Rektorer och elevhälsoteamet har en god kompetens inom detta område.
De får också stöd och hjälp med utvecklingsarbete av områdeschef,
planeringsledare samt personal på utvecklingsenheten. Dessa funktioner
stöttar också rektor på olika sätt i arbetet med att kartlägga
missförhållanden. Skolverket har gett ut allmänna råd om arbetet mot
diskriminering och kränkande behandling, dessa allmänna råd fungerar
också som ett stöd för skolorna i deras arbete.
I klimatenkäten som genomförs årligen uppger ca 94 % av eleverna i åk 4-9
i Stadsdelsförvaltningen Västers skolor att de känner sig trygga i skolan. I en
nationell jämförelse är detta ett bra resultat. Samtidigt är det ca 6 % procent
av våra elever som svarar att påståendet ”Jag känner mig trygg i skolan”
stämmer dåligt eller att det inte stämmer alls. Kränkningar förekommer och
arbetet mot kränkande behandling och diskriminering måste alltid vara
prioriterat och aktuellt på skolorna. Stadsdelsförvaltningen Väster bedömer
att det inte finns ett behov av att inrätta ett lokalt elevombud med uppgiften
att ge råd och anvisningar eller att kartlägga missförhållanden. Förvaltningen
anser dock att vi idag inte fullt ut ger barn och vårdnadshavare det stöd i
form av en oberoende instans till utsatta elever och deras föräldrar som
efterfrågas i motionen och av BO. Inrättandet av ett lokalt elevombud
skulle kunna bidra till ett förbättrat stöd för utsatta barn och deras
vårdnadshavare. Stadsdelsförvaltningen Väster föreslår att frågan vidare
utreds för att visa hur uppdraget hos ett lokalt elevombud i Borås Stad
skulle se ut utifrån de lokala förutsättningar som finns. Belysa fördelar,
nackdelar och konsekvenser samt om det är möjligt att inrätta denna nya
roll utifrån nuvarande ekonomiska ramar.
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Samverkan
Ärendet har ej samverkats.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef
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Sammanträdesdatum
2015-09-28
§ 142
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Yttrande över motionen "Inför elevombud i Borås Stad"
I motionen ”Inför ett elevombud i Borås Stad” föreslås att Borås Stad ska inrätta ett lokalt
barn- och elevombud som ska ge råd och anvisningar till skolledning och pedagoger i syfte
att stävja kränkande behandling. Ombudet ska också kartlägga skolornas missförhållanden
och finnas tillgänglig som stöd för barn och vårdnadshavare. Stadsdelsförvaltningen Väster
framhåller att arbetet på skolorna mot kränkande behandling är systematiskt och
välfungerande samt att kompetensen hos personalen är god. Inom organisationen finns
stödfunktioner till skolorna i detta arbete och arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling är systematiskt. Det finns inte ett behov av att inrätta ett lokalt elevombud som
ska arbeta med råd, anvisningar och kartläggning av missförhållande.
Stadsdelsförvaltningen Väster ser dock att det kan finnas ett behov av ett fristående stöd till
elever som blivit utsatta och deras vårdnadshavare. Stadsdelsförvaltningen Väster föreslår
att frågan vidare utreds för att visa hur uppdraget hos ett lokalt elevombud i Borås Stad
skulle se ut utifrån de förutsättningar som finns. Den utredningen skulle då belysa fördelar,
nackdelar och konsekvenser samt om det är möjligt att inrätta denna nya roll utifrån
nuvarande ekonomiska ramar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Hermanssons (C) förslag:
- Tillstyrka motionen.
- Föreslå Kommunstyrelsen att ge ett utredningsuppdrag i ärendet till lämplig instans
inom kommunen för att närmare belysa fördelar, nackdelar och konsekvenser.
- Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Per Carlssons (S) förslag:
- Avstyrka motionen.
- Föreslå Kommunstyrelsen att ge ett utredningsuppdrag i ärendet till lämplig instans
inom kommunen för att närmare belysa fördelar, nackdelar och konsekvenser.
- Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Väster
beslutar i enlighet med Per Carlssons (S) förslag. Omröstning begärs.
Stadsdelsnämnden Väster godkänner följande beslutsgång:
Ja innebär bifall till Per Carlssons (S) förslag.
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Nej innebär bifall till Kerstin Hermanssons (C) förslag.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Lennart Andreasson (V), Anna-Karin Gunnarsson (MP),
Leif Johansson (S), Marie Sandberg (S), Per Carlsson (S) och Mikael Karlsson (S). Röstar
nej gör Kerstin Hermansson (C), Bill Bakkemose (M), Mattias Karlsson (M), Andreas
Bäckman (SD) och Anna-Clara Stenström (M). Med 6 röster för ja och 5 röster för nej
beslutar Stadsdelsnämnden Väster i enlighet med Per Carlssons (S) förslag.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Avstyrka motionen.
2. Föreslå Kommunstyrelsen att ge ett utredningsuppdrag i ärendet till lämplig instans
inom kommunen för att närmare belysa fördelar, nackdelar och konsekvenser.
3. Översända upprättad tjänsteskrivelse som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen.
Reservation
Kerstin Hermansson (C), Bill Bakkemose (M), Mattias Karlsson (M), Andreas Bäckman
(SD) och Anna-Clara Stenström (M) reserverar sig i förmån till Kerstin Hermanssons
förslag till beslut.

Vid protokollet
Kristina Janze
2015-09-29

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Lennart Andreasson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 30 september 2015.
Rätt utdraget betygar:

Kristina Janze
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Sammanträdesdatum 2015-09-22
2015/SDNO0055
Handläggare
Gülsen Özdenkos

Kommunstyrelsen

Remiss, motion: Inför elevombud i Borås Stad
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att avstyrka motionen ”Inför elevombud i Borås Stad”.
Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Öster konstaterar att elevombud redan finns på statlig nivå.
Skolinspektionen och Barn- och elevombudsmannen har idag de uppgifter som motionären
efterlyser. Det är statens uppgift att se till att skolor följer skollagen och andra förordningar.
Stadsdelsnämnden Öster stödjer uppfattningen att alla typer av missförhållanden som
mobbing, trakasserier och kränkande behandling måste åtgärdas och kartläggas. Det är även
viktigt att ge stöd till de som utsatts för detta. Nämnden anser också att det finns ett värde i
att ansvaret ligger utanför den egna organisationen och i statlig regi för att råd och
anvisningar, kartläggningar och stöd funktionerna ska vara objektiva i förhållande till
kommunerna.
Ärendet
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ska ge Stadsdelsnämnden Norr i uppdrag att
inrätta ett kommunövergripande barn- och elevombud för årskurs 7-9. Syftet är att motverka
mobbing, diskriminering eller kränkande behandling. Barn- och elevombudet ska utifrån
skollagen ge råd och anvisningar till skolledning och pedagoger i syfte att stävja kränkande
behandling, samt vara ett stöd för barn och familjer då en kränkande situation uppstått.
Ombudet ska finnas tillgängligt för barn och föräldrar som känner att de av någon anledning
inte kan vända sig till den egna skolan för att lösa de problem som finns. I ombudets
uppdrag ska det även ingå att kartlägga skolornas anmälningar.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulf Sjösten (M) föreslår att nämnden ska tillstyrka motionen.
Ida Legnemark (V) föreslår att nämnden ska avstyrka motionen.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Öster beslutar i
enlighet med Ida Legnemarks förslag.
Omröstning begärs.
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Sammanträdesdatum 2015-09-22
2015/SDNO0055
Handläggare
Gülsen Özdenkos

Följande omröstningsordning fastställs:
Ja innebär att Stadsdelsnämnden Öster beslutar enligt Ida Legnemarks (V) förslag.
Nej innebär att Stadsdelsnämnden Öster beslutar enligt Ulf Sjöstens (M) förslag.
Omröstningsresultat
Vid omröstningen röstas ja av Ida Legnemark (V), Eva Österlund Hjort (S), Tauno Haikara
(S), Emina Beganovic (S), Mohamed Ben Maaouia (S) och Bo-Göran Gunnarsson (MP). Vid
omröstningen röstas nej av Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (FP),
Lars Lyborg (KD) och Björn Qvarnström (SD). Med 6 röster för ja och 5 röster för nej
beslutar Stadsdelsnämnden Öster att avstyrka motionen.
Reservationer
Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Patric Cerny (FP), Lars Lyborg (KD) och
Björn Qvarnström (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ulf Sjöstens (M)förslag.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef

Sida
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REMISSVAR
Borås Stads Ungdomsråd

Datum 2015-08-28

Diarienummer

Handläggare: Eva-Maria Sandin
Vik. Ungdomsstrateg, 033-35 82 02

Kommunstyrelsen

Motion: Inför ett elevombud i Borås Stad
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0362

Ungdomsrådets beslut
Ungdomsrådet beslutar att tillstyrka motionen.

Ungdomsrådets yttrande i sammanfattning
Ungdomsrådet tycker att kommunen ska kämpa för att nå en ”noll-nivå” när det gäller antalet fall av mobbning och kränkningar. Förslaget att införa ett elevombud är bra
och därför värt att testa. Det kan vara ett steg i rätt riktning. Fördelarna med ett elevombud är att arbetet kan samordnas mellan skolorna och att skolorna kan få stöd
genom till exempel utbildningar. För att utfallet ska bli positivt tycker Ungdomsrådet
att ett elevombud måste våga sätta press på skolorna när det gäller att motverka
mobbning och kränkningar, samt ha befogenheten att göra det. Dessutom är det viktigt ett elevombud kartlägger mer än de redan kända missförhållandena eftersom
mobbing och kränkande behandling kan vara svårt att upptäcka. Om ett elevombud
införs är det viktigt att utvärderingar görs innan införandet och en tid efter, för att se
om arbetet har gett ett positivt resultat.

Ungdomsrådets yttrande i sin helhet
I Ungdomsrådet sitter representanter från Borås 7-9 skolor, gymnasieskolor och fritidsgårdar. På stormöten deltar även representanter från stadsdelarnas ungdomsråd.
De är oftast runt 20-30 personer. Syftet med ungdomsrådet är att ungdomar skall få
mer inflytande i kommunen så att Borås Stad blir en bra stad för ungdomar att bo i.
Ungdomsrådet vill kunna fånga upp ungdomsfrågor från hela kommunen, däremot
vill Ungdomsrådet poängtera att de inte kan representera ALLA ungdomar i kommunen.
Ungdomsrådet anser att man alltid ska kämpa för en ”noll-nivå” när det gäller mobbning och kränkande behandling och att ett elevombud skulle kunna vara ett steg i rätt
riktning. Fördelarna med att ha ett elevombud är att det skulle vara lättare att samordna arbetet för att motverka mobbning och kränkande behandling mellan skolorna
och att kunna sätta press på skolorna att jobba mer med dessa frågor. Ett elevombud
skulle också kunna stödja skolorna i deras arbete genom till exempel utbildningar.
Ungdomsrådet tycker att det är viktigt att ett elevombud inte bara kartlägger kända
missförhållanden utan också gräver djupare och försöker hitta sådant som sker i det
dolda. Detta för att mobbning och kränkande behandling kan vara svårt att upptäcka.
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Om ett elevombud införs är det viktigt att en utvärdering görs efter en viss period, för
att se om det lett till någon positiv förändring. Det vore bra om en enkätstudie kan
genomföras både före, och ett tag efter, införandet så att resultaten kan jämföras.
De risker som Ungdomsrådet ser med införandet av ett elevombud är att det kan vara
svårt att skapa kontakt med, och samordna arbetet mellan, alla skolor. Ungdomsrådet
vill poängtera att tanken med att införa ett elevombud är väldigt bra och att det är
viktigt att rätt typ av person har tjänsten. Ett elevombud ska vara en person som kan
hålla kontakt med alla skolor, vågar sätta press på skolorna och som har befogenhet
att göra det.
I övrigt vill Ungdomsrådet kommentera på en av de inledande meningarna i motionstexten: ”Tyvärr utsätts barn i skolmiljön alltför ofta för kränkningar som en vuxen
aldrig skulle acceptera”. Även om Ungdomsrådet tror sig förstå hur textförfattaren
menar så tycker rådet att formuleringen är konstig och vill påpeka att kränkningar och
mobbning också förekommer bland vuxna.

Borås Stads Ungdomsråd
Linus Björnqvist
Ordförande Borås Stads Ungdomsråd
Eva-Maria Sandin
Vik. Ungdomsstrateg
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Lars Bengtsson
Områdeschef skola

2015-09-24

Dnr 2015/SDNN0117

Svar på remiss: Motion, ”Inför ett
elevombud i Borås Stad”
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0362

Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen ”Inför ett elevombud i Borås
Stad” genom att föreslå att frågan utreds vidare. Svaret översänds till
Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning
I en motion daterad 2015-04-16 föreslår Falco Guldenpfennig,
Kristdemokraterna, att Kommunfullmäktige uppdrar åt Stadsdelsnämnden
Norr att inrätta ett kommunövergripande barn- och elevombud för
årskurserna F–9 med uppgift att:
• utifrån skollagen ge råd och anvisningar till skolor i syfte att stävja
kränkande behandling.
• kartlägga missförhållanden.
• vara stöd för barn och familjer då en kränkande situation ändå
uppstått.
Det råder ingen brist på information om ansvar när det gäller kränkande
behandling eller anvisningar om hur skolorna kan arbete mot mobbning,
kränkningar eller diskriminering. Trots det förekommer kränkningar på
skolorna och den avgörande frågan är om ett elevombud kan bidra till att
förhindra förekomsten av kränkningar.
Kontakter med Norrköping som haft barn- och elevombud under ett år
visar att frågan inte är helt okomplicerad och att innehållet i en tjänst som
barn- och elevombud kan diskuteras.
Stadsdelsnämnden Norr anser att skolorna i stadsdelen har goda kunskaper
om mobbning och kränkande behandling och att skolorna arbetar
systematiskt med frågan, såväl i förebyggande syfte som i enskilda
elevärenden, men konstaterar samtidigt att mobbning och kränkningar
förekommer i en utsträckning som inte är acceptabel.
Med hänvisning till ovanstående anser Stadsdelsnämnden Norr att frågan
om elevombud bör utredas ytterligare.
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Nämndens yttrande i sin helhet
Den senast genomförda klimatundersökningen visar att ungefär 94 % av
eleverna i årskurserna 4-9 känner sig trygga i skolan. 94 % är ett bra resultat
men det innebär samtidigt att 280 elever av de sammanlagt 4 600 elever som
besvarat klimatundersökningen upplever att påståendet ”Jag känner mig
trygg i skolan” stämmer dåligt eller inte stämmer alls.
Skolverket har tagit fram allmänna råd för arbete mot diskriminering och
kränkande behandling med anvisningar till huvudmän, rektorer och övrig
personal om hur de bör arbeta för att metodiskt främja likabehandling och
för att förebygga och åtgärda trakasserier och kränkande behandling. De
allmänna råden grundar sig på skollagen, diskrimineringslagen och
läroplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.
Skolorna har även tillgång till stödmaterial från
Diskrimineringsombudsmannen som tillsammans med Barn- och
elevombudet vid Skolinspektionen tagit fram ett verktyg som stödjer det
systematiska likabehandlingsarbetet på skolorna.
För att skolorna skall lyckas förebygga och åtgärda mobbning och
kränkningar krävs ett systematiskt arbete med en kombination av olika
insatser där personal, elever och föräldrar är involverade. Samtliga skolor
upprättar årligen en plan mot diskriminering och kränkande behandling som
baseras på en kartläggning av elevernas situation på respektive skola och
som utvärderas och justeras kontinuerligt.
Rektor på en skola är, så snart hen får kännedom om att en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling, skyldig att anmäla det till
huvudmannen som i sin tur är skyldig att skyndsamt utreda
omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förkommande fall
vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Barnombudsmannen (BO) har granskat hur de mänskliga rättigheterna
respekteras för barn och unga som upplever kränkningar och trakasserier i
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skolan. Med utgångspunkt i granskningen kan BO konstatera att arbetet mot
kränkningar i skolan måste ha ett tydligare fokus på barnets perspektiv och
rättigheter.
En av de förändringar i lagstiftningen som BO vill se är:
• Skyldighet att inrätta lokala oberoende barn- och elevombud dit
barn kan vända sig.
Det råder ingen brist på information om ansvar när det gäller kränkande
behandling eller anvisningar om hur skolorna kan arbeta mot mobbning,
kränkningar eller diskriminering. Trots det förekommer kränkningar på
skolorna och den avgörande frågan är om ett elevombud kan bidra till att
förhindra förekomsten av kränkningar.
Om Borås Stad skall införa ett elevombud bör uppdragets fokus ligga på att
vara stöd för barn och familjer då en kränkande situation har uppstått. I så
fall blir elevombudet en företrädare för barnet som är helt fristående från
skolan vilket kan ha ett stort värde eftersom kommunikationen mellan
skolans företrädare och familjen kan bli väldigt ansträngd i samband med
kränkningar, mobbning eller diskriminering.
Dock bör det, om det blir aktuellt, ingå i uppdraget att kontinuerligt
rapportera de ärenden elevombudet varit inblandad i, vilka initiativ som
tagits, vilka åtgärder som genomförts och vad det lett fram till.
Ett eventuellt elevombud bör inte tillhöra skolans organisation utan vara
fristående från skolan och därmed organiserad under annan nämnd eller
styrelse.
Kontakter med Norrköping som haft barn- och elevombud under ett år
visar att frågan inte är helt okomplicerad och att innehållet i en tjänst som
barn- och elevombud kan diskuteras.
Stadsdelsnämnden Norr anser att skolorna i stadsdelen har goda kunskaper
om mobbning och kränkande behandling och arbetar systematiskt med
frågan såväl i förebyggande syfte som i enskilda elevärende men konstaterar
samtidigt att mobbning och kränkningar förekommer i en utsträckning som
inte är acceptabel.
Med hänvisning till ovanstående anser Stadsdelsnämnden Norr att frågan
om elevombud bör utredas ytterligare.
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Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Inrättande av ett elevombud innebär en kostnad motsvarande c:a 500 tkr
och den kostnaden måste ställas i relation till värdet av de insatser ett
elevombud kan utföra, vilka effekter de får och om det skiljer sig från det
arbete med elever som upplever sig blivit utsatta för kränkande behandling
som sker på skolorna idag.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Se ovanstående yttrande.
Likabehandling

Se ovanstående yttrande.

Omvärldsperspektiv
Se ovanstående yttrande.

Facklig samverkan
Synpunkter har inhämtats från LSG, skola i Stadsdelsförvaltningen Norr
2015-08-10 samt från kommungemensamt LSG 2015-08-28 och ärendet har
därefter samverkats 2015-09-07.
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2015-09-21.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.
STADSDELSNÄMNDEN NORR
Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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E 1 a-c) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)

E 2 a-b) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a- b till handlingarna)

E 3 Borås Stads budget för 2016
(Första genomgången utdelas på sammanträdet)

E4

BESLUTSFÖRSLAG

Anlagsframställan för åtgärder av yttre delar Särlaskolan.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att anvisa Lokalförsörjningsnämnden 16 000 000 kr avseende åtgärder av yttre delar på Särlaskolan.

2015-09-10
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-10
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0330 291
Programområde: 3
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 - 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2015-09-04, Christer Johansson

Sida
1(1)
2015-10-12

Dnr 2015/KS0330
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnd Väster

Anslagsframställan för åtgärder av yttre delar
Särlaskolan.
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 25 augusti 2015 att Kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan för återgärder yttre delar Särlaskolan. Investeringsutgiften
för de yttre delarna beräknas till 16 000 000 kr.
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget för 2015.
Stadsdelsnämnd Väster har den 23 juni 2015 tillstyrkt framställan. Stadsdelsnämnd
Norr har i budget 2015 fått i uppdrag att utreda den framtida användningen för Särlaskolan sett ur ett helhetsperspektiv för Borås Stad vilket kommer att redovisas i ett
separat ärende.
Kommunstyrelsen har den 12 oktober 2015 beslutat att anvisa Lokalförsörjningsnämnden 16 000 000 kr avseende åtgärder av yttre delar på Särlaskolan.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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BESLUTSFÖRSLAG

Uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska minska i Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
att Stadsdelsnämnden Väster har slutfört uppdraget och att de föreslagna åtgärderna ska beaktas inför
innevarande mandatperiods budgetarbeten.

2015-09-17
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-09-21
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0593 700
Programområde: 3
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef: 2015-09-17, Christer Johansson
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne
Kommunfullmäktige

Uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur
barnfattigdomen ska minska i Borås
Kommunstyrelsen gav den 2 december 2013 Stadsdelsnämnden Väster i uppdrag att
ta fram ett förslag till handlingsplan för hur barnfattigdomen ska minska i Borås.
Stadsdelsförvaltningen Väster skickade i november 2014 ut ett förslag med åtgärder
på remiss till alla förvaltningar och bolag i Borås Stad samt till ideella föreningar och
berörda organisationer. Efter inkomna remissvar reviderades delar av förslaget.
Stadsdelsnämnden Väster beslutade den 29 april 2015 att tillstyrka Förslag på åtgärder
för att motverka barnfattigdom i Borås Stad och att överlämna ärendet för fortsatt handläggning till Kommunstyrelsen.
Förslaget innebär att arbetet mot barnfattigdom knyts till Vision 2025 och integreras i
Borås Stads budgetarbete. Det blir på så sätt tydligt att området är prioriterat och att
kommunen ska arbeta målmedvetet och långsiktigt för att minska antalet barn som
lever i ekonomiskt utsatta hushåll samt att stödja de barn som idag lever i ekonomiskt
utsatta hushåll. Borås Stad tar ett samlat övergripande grepp genom att årligen i budgetarbetet lägga in uppdrag som styr arbetet mot Borås Stads Vision 2025. Uppföljning sker i budgetuppföljningen samt genom den uppföljning som görs av det strategiska målområdet ” Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.” Genom att knyta
uppdragen som rör barnfattigdom till budgetarbetet kommer åtgärderna att få effekt.
Arbetet för att minska barnfattigdom är bland annat en viktig folkhälsofråga. Om
tanken är att ansvar för samordning och uppföljning ska läggas ut på någon nämnd så
föreslås Fritids- och folkhälsonämnden.
Stadsdelsnämnden Västers förslag på inledande åtgärder - uppdrag eller indikatorer i Borås Stads budget är att
-

Säkerställa kostnadsfri förskola och skola
Vidareutveckla arbetet med barnkonsekvensanalys
Öka kunskapen om barnkonventionen
Ta fram informationsmaterial, på olika språk, för hela staden om var det
finns kostnadsfria fritidsaktiviteter och arrangemang
Skapa forum för dialog och samverkan med och mellan föreningar och
förvaltningar
Styra delar av föreningsbidraget till föreningar som samarbetar med
varandra i arbetet för barn och ungdom
Komplettera familjecentralerna med ekonomisk rådgivning
Stöd till barn som lever i socialt utsatta situationer
Vid revision av riktlinjer inom ekonomiskt bistånd stärka barnperspektivet
Säkerställa att inga barn vräks i Borås Stad

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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-

I barnfamiljer med försörjningsstöd ska föräldrarna garanteras sysselsättning/arbetsmarknadsåtgärd

I det längre perspektivet är hög kvalitet i skolan och hög sysselsättning faktorer
som minskar barnfattigdomen.
Kommunstyrelsen anser att Stadsdelsnämnden Väster genomfört uppdraget. De föreslagna åtgärderna - uppdrag eller indikatorer - kommer att beaktas i det kommande
budgetarbetet. I budget 2015 framgår det att centrala facknämnder ska införas till
årsskiftet 2016/17. Stadsdelsnämnderna kommer att avskaffas.
Några av Stadsdelsnämnden Västers föreslagna åtgärder kan lämpligen ges till någon
facknämnd. Hänsyn ska tas till de, av nämndens, föreslagna åtgärderna under innevarande mandatperiod.
För att säkerställa kostnadsfri förskola och skola krävs regelbundna uppföljningar. Det
är viktigt med en helhetsbedömning av samtliga kostnader som belastar en familj under ett läsår. Uppdraget kan ges till Stadsdelsnämnden Norr eller till en ny facknämnd.
Att vidareutveckla arbetet med barnkonsekvensanalys kan bli uppdrag till samtliga
nämnder och bolag. Arbetet med barnkonsekvensanalys och barnchecklistor inför
beslut har påbörjats.
För att implementera och utveckla arbetet mer långsiktigt med barnkonsekvensanalys
krävs återkommande utbildningsinsatser, för både politiker och tjänstemän, som då
också ökar kunskapen om barnkonventionen.
Av budget 2015 framgår att Fritids- och folkhälsonämnden har huvudansvaret för det
övergripande folkhälsoarbetet i Borås Stad. Till detta hör riktade och generella insatser för att förbättra hälsan hos stadens medborgare och arbetet med säker och trygg
kommun, välfärdsbokslut, ungdomars inflytande och delaktighet samt det brotts- och
drogförebyggande arbetet i kommunen. För att poängtera att samarbetet med föreningarna ska vidareutvecklas och samtidigt tydliggöra att Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med Kulturnämnden och stadsdelarnas kultur- och fritidsdelar,
för samverkan framåt, kan Fritids- och folkhälsonämnden få ett uppdrag som innebär
att skapa forum för dialog och samverkan med och mellan föreningar och förvaltningar
och ta fram informationsmaterial, på olika språk, för hela staden om var det finns kostnadsfria fritidsaktiviteter och arrangemang. Genom att ha tillgång till kostnadsfria kul-

tur- och fritidsaktiviteter mildras effekterna av barnfattigdom. Uppdraget bör utformas så att det ligger i linje med tankarna för en ny organisation i Borås Stad.
Samarbetet mellan Fritids- och folkhälsonämnden och Sociala omsorgsnämnden behöver utvecklas ytterligare vad gäller kontakter med frivilligorganisationerna och Fritids- och folkhälsonämnden har i uppdrag 2015 att se över riktlinjerna för föreningsbidrag, där man prövar möjligheten att som verksamhet räkna administration/samordning i syfte att utveckla samarbetet med de sociala föreningarna. Det är
möjligt att vidareutveckla föreningsbidraget så att vissa delar av föreningsbidraget styrs
till föreningar som samarbetar med varandra i arbetet för barn och ungdom.
Familjecentralerna kan kompletteras med ekonomisk rådgivning genom

att nuvarande
Miljö- och konsumentnämnd ges i uppdrag att erbjuda rådgivning för att stärka ekonomiskt utsatta hushåll.

För att ge stöd till barn som lever i socialt utsatta situationer bör samarbetet med VGR
(Västra Götalandsregionen) utvecklas. Stöd som finns i dag är skolsköterskor, ungdomsmottagningar och verksamheter som Hopptornet.
Borås Stads Riktlinjer för ekonomiskt bistånd gäller t o m 2015. Arbetslivsnämnden svarar för revideringen och för att utveckla arbetet med barnperspektivet vid bl a be-
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dömningar och handläggning har man tillsatt en särskild arbetsgrupp. Genom arbetet
tillgodoses punkten vid revision av riktlinjer inom ekonomiskt bistånd stärka barnperspektivet. Det är viktigt att se till barnets bästa och inte med automatik sänka försörjningsstödet om någon annan höjer någon ersättning. Socialtjänstlagen ändrades från halvårsskiftet 2014 och innebär att hushåll med barn i årskurs 4-9 har möjlighet att söka
ekonomisk ersättning i form av fritidspeng för barnens aktiviteter. Fritidspengen är en
ersättning för kostnader som avser fritidsaktiviteter, - inte ett behovsprövat bistånd.
Kommunerna har fått statsbidrag för att täcka kostnaderna med fritidspeng. Det är
viktigt att nå ut med information om möjligheten att söka fritidspeng.
Av Program mot hemlöshet framgår det att inga barn ska vräkas. Sociala omsorgsnämnden har samordningsansvaret för det vräkningsförebyggande arbetet. Nämnden bör
kunna säkerställa att inga barn vräks i Borås Stad.
Arbetslivsnämnden ansvarar för försörjningsstödet och för att den enskilde ska nå
egenförsörjning arbetar nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. Genom metoden växla bidrag mot lön ges den som har försörjningsstöd möjlighet till arbete i syfte att nå egenförsörjning. Arbetslivsnämndens har som
uppdrag 2015 att ställa krav på utbildning, arbete eller annan planerad verksamhet för
personer som erhåller försörjningsstöd, så kallad motprestation. Förutsättningar att
arbeta med uppdraget finns i verksamheten Jobb Borås. Uppdraget tillgodoser kravet
på att i barnfamiljer med försörjningsstöd ska föräldrarna garanteras sysselsättning/arbetsmarknadsåtgärd.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige
att Stadsdelsnämnden Väster har slutfört uppdraget och att de föreslagna åtgärderna ska beaktas
inför innevarande mandatperiods budgetarbeten.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Förslag på åtgärder för att motverka barnfattigdom i Borås Stad
Sammanställning av remissvaren till utredningen Förslag till arbete för att
minska barnfattigdom i Borås
Utredning om och kartläggning av hur motverka barnfattigdom i Borås Stad, genomförd 2014

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2015-04-29
§ 68

2014/SDNV0001

Förslag på åtgärder för att motverka barnfattigdom i Borås Stad
Anita Gyllensten, utredningssekreterare, presenterar utredningen och förslagen på
sammanträdet. Stadsdelsnämnden Väster fick i december 2013 i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för hur barnfattigdom ska minska i Borås Stad. Efter att ha skickat ärendet
på remiss till alla nämnder och bolag i Borås Stad, samt till ideella föreningar och berörda
organisationer, har Stadsdelsförvaltningen Väster nu tagit fram ett förslag på åtgärder för
att motverka barnfattigdom i Borås Stad. Målet med förslaget är att Borås Stad ska arbeta
målmedvetet och långsiktigt för att minska antalet barn som lever i ekonomiskt utsatta
hushåll samt att stödja de barn som idag lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Borås Stad tar
ett samlat övergripande grepp genom att årligen i budgetarbetet lägga in uppdrag som styr
arbetet mot Borås Stads Vision 2025. Uppföljning sker i budgetuppföljningen samt genom
den uppföljning som görs av strategin i visionen ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och
unga.” Genom att knyta uppdragen då det gäller barnfattigdom till budgetarbetet kommer
åtgärderna att få effekt.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Tillstyrka ”Förslag på åtgärder för att motverka barnfattigdom i Borås Stad” och
överlämna ärendet för fortsatt handläggning av Kommunstyrelsen.
Vid protokollet
Daniel Nilsson
2015-05-04
Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Andreas Bäckman

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 5 maj 2015.
Rätt utdraget betygar:

Daniel Nilsson
1(1)
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Anita Gyllensten
Utredningssekreterare
033-35 38 54
Kåre Öhrstig
Verksamhetsutvecklare IFO/BoF
033-35 82 60

Förslag på åtgärder för att motverka barnfattigdom i
Borås Stad
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Tillstyrka ”Förslag på åtgärder för att motverka barnfattigdom i
Borås Stad” och överlämna ärendet för fortsatt handläggning av
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Stadsdelsnämnden Väster fick i december 2013 i uppdrag att ta fram en
handlingsplan för hur barnfattigdom ska minska i Borås Stad. Det förslag
som utarbetades med åtgärder för att motverka barnfattigdom i Borås Stad
sändes den 3 november 2014 ut på remiss till alla förvaltningar och bolag i
Borås Stad samt till ideella föreningar och berörda organisationer.
Stadsdelsförvaltningen Väster har beaktat remissvaren och delvis reviderat
förslaget som nu föreslås överlämnas för fortsatt handläggning av
Kommunstyrelsen.
Målet med förslaget är att Borås Stad ska arbeta målmedvetet och långsiktigt
för att minska antalet barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll samt att
stödja de barn som idag lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Borås Stad tar ett
samlat övergripande grepp genom att årligen i budgetarbetet lägga in
uppdrag som styr arbetet mot Borås Stads Vision 2025. Uppföljning sker i
budgetuppföljningen samt genom den uppföljning som görs av strategin i
visionen ” Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga.” Genom att knyta
uppdragen då det gäller barnfattigdom till budgetarbetet kommer åtgärderna
att få effekt.
Mot bakgrund av det underlag som tagits fram i utredningen, och med
hänsyn tagna till remissvaren, ges följande förslag till att integrera
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Anita Gyllensten
Utredningssekreterare
033-35 38 54
Kåre Öhrstig
Verksamhetsutvecklare IFO/BoF
033-35 82 60
barnfattigdom i budgetarbetet. Förslagen på inledande åtgärder är förslag på
uppdrag som kan läggas i budgeten.
Huvudförslag

Arbetet mot barnfattigdom knyts till Vision 2025 och integreras i
Borås Stads budgetarbete.
Inledande åtgärder (förslag på uppdrag eller indikatorer i budget)
• Säkerställa kostnadsfri förskola och skola
• Vidareutveckla arbetet med barnkonsekvensanalys
• Öka kunskapen om barnkonventionen
• Ta fram informationsmaterial, på olika språk, för hela staden om var
det finns kostnadsfria fritidsaktiviteter och arrangemang
• Skapa forum för dialog och samverkan med och mellan föreningar
och förvaltningar
• Styra delar av föreningsbidraget till föreningar som samarbetar med
varandra i arbetet för barn och ungdom
• Komplettera familjecentralerna med ekonomisk rådgivning
• Stöd till barn som lever i socialt utsatta situationer
• Vid revision av riktlinjer inom ekonomiskt bistånd stärka
barnperspektivet
• Säkerställa att inga barn vräks i Borås Stad
• I barnfamiljer med försörjningsstöd ska föräldrarna garanteras
sysselsättning/arbetsmarknadsåtgärd
Ärendet
I november 2013 fick alla nämnder, bolag och råd i Borås Stad i uppdrag av
Kommunstyrelsen (KS) att besvara frågorna ”Vad är viktigt för att
motverka barnfattigdom och vad skulle er nämnd/ert bolag kunna göra?”
Stadsdelsnämnden Väster (SDN Väster) fick därefter i december 2013
uppdrag av KS att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska
minska i Borås Stad.
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Det förslag som utarbetades med åtgärder för att motverka barnfattigdom i
Borås Stad sändes ut på remiss, den 3 november 2014, till alla förvaltningar
och bolag i Borås Stad samt till ideella föreningar och berörda
organisationer, enligt uppdrag från Stadsdelsnämnden Västers presidium.
Det sammanställda förslaget som sändes ut byggdes på remissvar som KS
fått in på sin remiss till alla nämnder och bolag, möte med ideella
föreningar, kartläggning av dokument, planer och beslut inom
ämnesområdet i Borås Stad, samt omvärldsbevakning av kommuner,
organisationer samt forskning.
Vid remissomgången var förslaget på åtgärder, utredning och kartläggning
sammanställt i ett dokument. Förslag på åtgärder för att motverka
barnfattigdom finns i detta tjänsteutlåtande. Den del av remissunderlaget
från november 2014, som var utredning och kartläggning av barnfattigdom,
har separerats och finns i dokumentet Utredning om och kartläggning av hur
motverka barnfattigdom i Borås Stads genomförd 2014, som är med som bilaga till
detta förslag. Vidare biläggs remissvaren samt en separat sammanfattning av
dem med kommentarer från utredare om huruvida, och i så fall på vilket
sätt som, eventuella förslag har tagits med i förslag till åtgärder.
Sammanfattning av kommentar och slutsatser i utredningen
Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till social trygghet, en skälig
levnadsstandard, lek, vila och fritid. Det är i detta ljus som man kan se de
problem som det enskilda barnet upplever genom att växa upp i ett
ekonomiskt utsatt hushåll. Det påverkar vardagslivet och gör att barn i
ekonomiskt utsatta hushåll blir begränsade och får en sämre
levnadsstandard vilket kan hämma barnets fysiska, psykiska och sociala
utveckling.
Kan kommunen som ensam organisation förhindra att barn växer upp i
ekonomiskt och kulturellt fattiga miljöer? Kommunen, staten,
organisations- och föreningslivet har ett delat ansvar. Främst ligger ansvaret
på kommunen och staten.
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Denna utredning om barnfattigdom visar att barns och deras familjers
ekonomiska utsatthet är ett sammansatt fenomen, där bakomliggande
orsaker, uttrycksformer och konsekvenser inte är entydiga. Barns
ekonomiska utsatthet i uppväxtåren måste relateras till föräldrars
försörjningsförmåga och då oftast till deras arbetslivsanknytning och
hälsotillstånd. Det som försvårar åtgärdsperspektivet i ett kommunalt
perspektiv är också vetskapen om att barnfattigdomen är ett brett fenomen
som påverkas av såväl internationella som nationella, regionala och lokala
förhållanden. Oavsett orsaker och omfattning har kommuner en utmaning i
att hitta de rätta lösningarna för att motverka barnfattigdomen, och att inte
bara rikta insatser direkt till barn utan till hela familjer.
Det finns anledning att i det långsiktiga perspektivet lyfta fram två faktorer:
minskad arbetslöshet samt att ha en hög kvalitet i skolan. Att minska
arbetslöshet är ett av de främsta medlen mot barnfattigdom. Skolan är en av
de största investerande insatserna som kommunen gör.
I det kompensatoriska perspektivet gör Borås Stad redan idag många
aktiviteter men arbetet kan utvecklas vidare. Det är inte bara kommunen
som kan bidra till att minska barnfattigdomen utan även ideella
organisationer kan och vill göra insatser.
En hel del av det som kan göras behöver det inte fattas ytterligare beslut
om, utan det ingår i lagar, styrdokument, verksamheternas grunduppdrag
och det utvecklingsarbete som pågår. Det man vill göra kan nämnderna i
flera fall själva besluta om. Det är viktigt att på en övergripande nivå
inspirera och stödja fortsatt utveckling av arbetet.
Utredningens förslag för att minska andelen barn som lever i
ekonomiskt utsatt hushåll samt stödja de barn som lever i
ekonomiskt utsatta hushåll
Målet med förslaget är att Borås Stad ska arbeta målmedvetet och långsiktigt
för att minska antalet barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll samt
stödja de barn som idag lever i ekonomiskt utsatta hushåll. Borås Stad tar
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samlat övergripande grepp genom att årligen i budgetarbetet lägga in
uppdrag som styr arbetet mot visionen. Uppföljning sker i
budgetuppföljningen samt genom den uppföljning som görs av strategin i
Borås Stads Vision 2025 ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga”
Genom att knyta uppdragen då det gäller barnfattigdom till budgetarbetet
kommer åtgärderna att få effekt. Att knyta till budgetarbetet är en
förutsättning i de fall det handlar om behov av ökade resurser eller
omfördelningar av resurser.
Val och prioritering av uppdrag till nämnder och bolag bör ske på samma
sätt som andra uppdrag som tas fram i budgetarbetet. På så vis blir de här
frågorna konkret integrerade i budgetarbetet.
Då arbetet mot barnfattigdom är en omfattande och komplex fråga vore det
en fördel med en samordnande funktion som har till uppgift att driva frågan
och kontinuerligt följa upp och ta fram förslag på uppdrag till
budgetprocessen. Då flera förvaltningar och bolag är berörda är det en
fördel om uppdraget ligger centralt och det borde vara lämpligt att knyta det
till arbetet med uppföljningen av strategin i Borås Stads Vision ”Vi tar
gemensamt ansvar för barn och unga”. Arbetet för att minska
barnfattigdom är bland mycket annat en viktig folkhälsofråga. Om tanken är
att ansvar för samordning och uppföljning ska läggas ut på någon nämnd så
borde Fritids- och folkhälsonämnden vara lämpligast att bidra till arbetet.
Stadsdelsförvaltningens överväganden utifrån inkomna remissvar
Det har inkommit arton remissvar från nämnder och bolag. Fem föreningar
har lämnat in remissvar. Fyra remissinstanser har svarat att de avstår från
yttra sig, övriga remissinstanser tillstyrker förslaget, några med synpunkter
och tilläggsförslag. Alla remissinstanser som svarat, utom en, är positiva till
huvudförslaget, att knyta arbetet mot barnfattigdom till Borås Stads Vision
2025 samt att integrera åtgärder i Borås Stads budgetarbete. Undantaget är
Stadsdelsnämnden Öster som föreslår att en nämnd utses som
samordnande och ansvarig för en övergripande kommunal handlingsplan
mot barnfattigdom.
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Stadsdelsförvaltningen Väster har gjort en sammanställning av remissvaren
med en kort sammanfattning av vad varje remissinstans tagit upp samt
kommenterat och gjort ställningstagande kring de förslag som de tagit upp.
Se bilaga ”Sammanställning remissvar”.
Utifrån synpunkterna i remissvaren har tilläggsskrivningar gjorts i
beskrivningen av de olika förslagen till åtgärder. Två ytterligare förslag till
åtgärder har lagts in, det är Säkerställa att inga barn vräks i Borås Stad samt I
barnfamiljer med försörjningsstöd ska föräldrarna garanteras
sysselsättning/arbetsmarknadsåtgärd. De synpunkterna har tagits upp i flera av
remissvaren och de har en stor betydelse för barn som lever i ekonomisk
utsatthet.
Flera interna och externa remissinstanser har tagit upp att det finns ett
intresse att bidra/delta i arbetet med revidering av riktlinjer i
försörjningsstödet med ett barnperspektiv. Det gäller exempelvis föreningen
Majblomman som i sitt remissvar tar upp problemet att bidrag från dem kan
komma att ingå i beräkningsunderlaget för försörjningsstöd.
I remissvaren framkommer olika exempel på arbete som pågår eller som
man överväger inom detta område. Exempelvis utreder
Samhällsbyggnadsnämnden hur barnkonsekvensanalys skulle kunna bli en
del av beslutsprocessen för att därmed införliva barnperspektivet i
samhällsplaneringen. Fritids- och folkhälsonämnden tar upp att de skulle
kunna utreda möjligheten till en helt avgiftsfri idrottsskola. Miljö- och
konsumentnämnden tar upp att de skulle under en försöksperiod kunna ha
en riktad rådgivning till barnfamiljer.
I ett remissvar finns förslag om att utveckla en konsekvensanalys utifrån ett
mänskliga rättigheter-perspektiv, det ligger dock inte inom ramen för detta
uppdrag.
Stadsdelsförvaltningen Väster har beaktat remissvaren och delvis reviderat
förslaget som nu föreslås överlämnas för fortsatt handläggning av
Kommunstyrelsen.
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Mot bakgrund av det underlag som tagits fram i denna utredning ges
följande förslag till att integrera barnfattigdom i budgetarbetet. Förslagen på
inledande åtgärder är förslag på uppdrag som kan läggas i budget. I
kommentarerna till förslagen på åtgärder finns underlag som beskriver eller
förtydligar åtgärden.
Integrering i budgetarbetet och till Borås Stads Vision 2025
samt förslag på åtgärder
Huvudförslag

Arbetet mot barnfattigdom knyts till Vision 2025 och integreras i
Borås Stads budgetarbete.
Genom detta förfaringssätt blir det tydligt att det är ett prioriterat område
inom kommunen. Årligen styr den politiska budgetprocessen vilka uppdrag
och indikatorer som nämnder och bolag ska arbeta med och följa upp. Då
arbetet mot barnfattigdom är en omfattande och komplex fråga vore det en
fördel med en samordnande funktion som har till uppgift att driva frågan
och kontinuerligt följa upp och ta fram förslag på uppdrag till
budgetprocessen. Då flera förvaltningar och bolag är berörda är det en
fördel om uppdraget ligger centralt och det borde vara lämpligt att knyta det
till arbetet med uppföljningen av strategin i Borås Stads Vision ”Vi tar
gemensamt ansvar för barn och unga”.
Inledande åtgärder (förslag på uppdrag eller indikatorer i budget)
Säkerställa kostnadsfri förskola och skola
Enligt Kommunfullmäktigebeslut och skollagen ska förskolan och skolan
vara kostnadsfri. Ändå är detta ett av Rädda Barnens krav på kommuner, då
de får berättelser till sig om att det inte alltid efterlevs. Bristen på
efterlevnad har även tagits upp av Borås Stads centrala ungdomsråd. Det
behövs regelbundna uppföljningar för att kunna säkerställa kostnadsfri
förskola och skola. För att nå en avgiftsfri skola är det även viktigt med en
helhetsbedömning av samtliga kostnader som belastar en elev under ett
läsår.
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Vidareutveckla arbetet med barnkonsekvensanalys
Arbetet med barnkonsekvensanalyser och barnchecklistor inför beslut är
påbörjat i Borås Stad. För att arbetet med barnkonsekvensanalyser ska bli
framgångsrikt och hållbart behöver en strategi för implementeringen av
arbetet utarbetas centralt. Det är väsentligt att se arbetet som en långsiktig
process som i grunden handlar om att införliva barnkonventionen i alla
verksamheter och arbeta in barns perspektiv som en naturlig del i befintliga
beslutsprocesser. Det är viktigt att arbetet med ökad kunskap om
barnkonventionen och arbete med barnkonsekvensanalys inte enbart
innebär att nya administrativa rutiner skapas.
För att ta nästa steg i arbetet med barnkonsekvensanalyser krävs långsiktig
planering, resurser och årligen återkommande utbildningsinsatser.
Öka kunskap om barnkonventionen
En kartläggning av hur Borås Stad arbetar med barnkonventionen gjordes
2011 av Stadskansliet och visar att det finns förståelse för
barnkonventionens artiklar men att kunskapen om barnkonventionen i sin
helhet är ytlig. Det framgår också att mycket arbete i verksamheten sker
utifrån barnkonventionens artiklar, men att man ofta saknar kunskap så att
arbetet inte kopplas till barnkonventionen direkt. En ökad kunskap om
barnkonventionen och barns rättigheter kan ge ökade förutsättningar att
agera och fatta beslut i enlighet med barns bästa. En utbildningsplan kan
behöva tas fram för politiker och tjänstemän.
Ta fram informationsmaterial, på olika språk, för hela staden om var det finns
kostnadsfria fritidsaktiviteter och arrangemang.
För att säkerställa att så många som möjligt kan få kännedom om alla de
gratis fritidsaktiviteter som finns behöver material finnas på olika språk och
vara lättillgängligt. Borås Stad behöver ta ett helhetsgrepp om hur man ska
nå ut med information. Utbudet av aktiviteter bör finnas digitalt och där
även ideella organisationers kostnadsfria aktiviteter kan ingå. Det vore bra
om Borås Stad kan bistå föreningar med översättning av information till
flera språk.
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Skapa forum för dialog och samarbete med och mellan föreningar och förvaltningar
Att skapa ett forum för dialog och samarbete är inte bara ett önskemål från
de ideella organisationerna utan är också ett sätt att uppmuntra och stödja
ideella organisationer som bidrar till ungas utveckling och lärande (se Vision
2025) Det kan också bidra till utveckling genom att bredare samarbeten kan
skapas mellan olika förvaltningar och föreningar. Dialogen ska ha ett hela
staden-perspektiv och det kan bland annat genomföras som workshops i
specifika frågor. Viktigt att ta till vara föreningslivets engagemang i frågan.
Styra delar av föreningsbidraget till föreningar som samarbetar med varandra i arbetet för
barn och ungdom
Föreningslivet är en positiv kraft i många sammanhang. Samverkan mellan
föreningar kan göra att nya aktiviteter skapas som exempelvis läxläsning
före idrottsaktivitet, barnvakt åt syskon och att lära ut föreningskunskap.
Det behöver göras en utredning om hur man kan utveckla föreningsbidraget
för att gynna ekonomiskt utsatta barn. Verksamheter behöver bli bättre på
att överväga avgifter; även låga avgifter kan bli svårt för familjer med många
barn.
Föreningar har idag möjlighet att ansöka om medel till specifika sociala
insatser för barn och ungdom från Samfond 3.1
Komplettera familjecentralerna med ekonomisk rådgivning
Miljö och konsumentnämnden menar att om de kan erbjuda mer riktad och
lätt tillgänglig rådgivning kan det stärka ekonomiskt utsatta hushåll.
Familjecentralerna kan vara en arena.
1

Samfond 3
Borås Stad har ett belopp att fördela ur Samfond III och Fritids- och folkhälsonämnden
kommer att besluta om denna utdelning. Enligt fondens regler ska den disponibla
avkastningen användas för att lämna tillfälliga ekonomiska bidrag till främjandet av barnoch ungdomsverksamhet i Borås. Bara föreningar verksamma i Borås kan ansöka och
föreningens ansökan ska lämnas in senast den 30 september.
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Stöd till barn som lever i socialt utsatta situationer
Barn vars föräldrar missbrukar alkohol och/eller droger, lever med psykisk
sjukdom eller allvarlig psykisk ohälsa är en särskilt utsatt grupp både socialt
och ekonomiskt.
Vid revision av riktlinjer inom ekonomiskt bistånd stärka barnperspektivet
Försörjningsstöd till barnfamiljer är en konkret social investering där
barnens situation alltid ska vara i fokus i beslutet. För barn i familjer som
uppbär försörjningsstöd ska socialtjänsten eftersträva att träffa barnet i
enskilt samtal (eller tillsammans med vårdnadshavare) för att lyssna in hur
barnet upplever att leva i en familj med ekonomiskt utsatt situation.
I alla sammanhang är det viktigt med tidiga insatser och att utveckla bredare
samverkan mellan kommunens olika verksamheter för att få en helhetsbild
av familjers situation. I familjer som IFO Barn och familj möter och där det
finns ekonomiska svårigheter, som riskerar att påverka barnets möjligheter
till goda levnadsvillkor, bör samverkan inledas med Arbetslivsförvaltningen.
Riktlinjerna inom försörjningsstöd kommer att revideras under 2015 och ett
område är att stärka barnperspektivet. Riktlinjer ska vara framåtsyftande,
pedagogiska och stärka den enskildes förutsättning till egen försörjning.
Säkerställa att inga barn vräks i Borås
Barnen drabbas hårt vid vräkning genom att de får lämna sin invanda miljö
och sitt sociala sammanhang, exempelvis genom byte av förskola och skola.
Det krävs ett Borås Stad-perspektiv med fortsatt vräkningsförebyggande
arbete tillsammans med andra insatser utifrån barnperspektivet.
I barnfamiljer med försörjningsstöd ska föräldrarna garanteras
sysselsättning/arbetsmarknadsåtgärd
Det är av vikt att ge föräldrar i barnfamiljer med ekonomiskt bistånd
förbättrad ekonomisk situation, det gynnar barnen och ger dem goda
förebilder. En möjlighet är att Borås Stad vid fler upphandlingar lägger in
sociala aspekter som att anbudet ska innehålla hur man kan tillgodose
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erbjudanden om arbetspraktik för arbetslösa. Det leder till fler i
sysselsättning med ökad anställningsbarhet och chans till egen försörjning.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef

2015-04-09
Sammanfattning av remissvaren till utredningen Förslag till arbete för att minska barnfattigdom i Borås.
Remissen sändes ut den 3 november 2014 av Stadsdelsförvaltningen Väster på uppdrag av Stadsdelsnämndens presidium.
Nämnd/Bolag

Beslut

Sammanfattning av synpunkter i remissvaret

Arbetslivsnämnden

Tillstyrker

Borås Energi
och Miljö
Fritids- och
Folkhälsonämnden

Tillstyrker
Tillstyrker

Inte individuell fråga utan se sammanhanget. Gå från
försörjningsstöd till egen försörjning och ökad
levnadsstandard genom arbetsträning,
arbetsmarknadsanställningar, studier och arbete.
Se över barnperspektivet i riktlinjerna under 2015.
Inga kommentarer
Bra att knyta till Vision 2025 integreras i Budget och att
identifiera åtgärder till budgetarbetet
FoF har utbud av kostnadsfria aktiviteter och stärker
föreningarnas möjligheter att erbjuda kostnadsfria
aktiviteter och lån av utrustning.
Brygghusenheten viktig aktör med mötesplatser, av
unga för unga som kan delta oavsett ekonomiska
förutsättningar. Finns ett brett generellt föräldrastöd
FoF lyfter också fram att idrottsskolan är en viktig
verksamhet som saknas i utredningen.
Man behöver uppmärksamma konsekvenserna av
ekonomiskt utsatt för barn, särskilt för dem med
långvarigt bidragsberoende. Även låga avgifter kan
sammantaget bli svårt för en familj med många barn att
klara av.

Förslag från nämnd/bolag med kommentar från
utredare om huruvida, och i så fall hur, det tagits
med i utredningen
Utveckla generella utbud ex fria bussresor gratis inträde till
badhus -16år

- Utveckla konsekvensanalys utifrån alla mänskliga
rättigheter.
Kommentar : Det är viktigt att tänka helhet men förslaget
kan inte anses rymmas i detta uppdrag
-FoF skulle kunna utreda möjligheten till en helt avgiftsfri
idrottsskola.
- Forum för dialog med ett hela staden-perspektiv.
- Verksamheterna behöver bli bättre på att överväga
avgifter.
- Behöver utreda hur man kan utveckla föreningsbidraget
för att gynna ekonomiskt utsatta barn.
- Det behövs regelbundna uppföljningar för att säkerställa
kostnadsfri förskola och skola.
- Behöver ta ett helhetsgrepp i Borås Stad om hur nå ut
med information.
Kommentar: Synpunkterna har tagits med i beskrivning
under respektive åtgärd.
1

Kulturnämnden

Tillstyrker

Lokalförsörjningsnämnden

Tillstyrker

Miljö- och
konsumentnämnden

Tillstyrker

Knytning till vision 2015 och integrering i budget ökar
möjlighet till måluppfyllelse
Barn och unga får genom Kulturprogrammet uppleva
kultur av hög kvalitet, utveckla skapande.
Barnkonsekvensanalyser är något som kan förbättras
och kan öka ytterligare.
En ansökan om social investering görs under våren
2015 för att öka tillgänglighet och sprida kulturutbudet.
”Läs tillsammans”.
Flertalet arrangemang av Kulturnämndens
arrangemang för barn och unga är kostnadsfria.
Åtgärder för att minska barnfattigdom är viktiga.

Förslaget om ekonomisk rådgivning via
familjecentralerna positivt, men förutsätter att
verksamheten tillförs resurser. En möjlighet skulle
kunna vara en riktad satsning på rådgivning till
barnfamiljer under en försöksperiod som utvärderas.
MKN återkommer om resurser för detta i
budgetsammanhang.

- De åtgärder man kan göra inom social upphandling borde
ske inte bara inom LFN utan även i flera andra nämnder.
Med syftet att erbjuda arbetspraktik som leder till
utbildning, anställningsbarhet, egen försörjning = bättre
situation för barnen.
Kommentar: Synpunkten har tagits med i beskrivning av
den nya åtgärden ”I barnfamiljer med försörjningsstöd ska
föräldrarna garanteras sysselsättning/arbetsmarknadsåtgärd”
-Viktigt med tidiga insatser, kan se utvecklingsmöjligheter
med en bredare samverkan mellan kommunens olika
verksamheter för att ha en helhetsbild av familjens situation.
Det handlar också om att flytta resurser för att stärka
människors egen förmåga att hantera sin ekonomi.
Kommentar: Synpunkten har tagits med under beskrivning
av åtgärden revidering av riktlinjerna inom försörjningsstöd.
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Samhällsbyggnadsnämnden

Tillstyrker

Knyta till Vision 2025 och integrera i budgetarbetet är
ett sätt att synliggöra att detta arbete är hela stadens
ansvar och att det ska vara ständigt pågående.
Samverkan internt och externt kan påverka.
SBN kan producera planer som leder till ökat
byggande.

Sociala omsorgs- Tillnämnden
styrker

Nämnden har ett förvaltningsövergripande
samordningsansvar för det vräkningsförebyggande
arbetet. Målet är att inga barn ska vräkas utifrån de
konsekvenser det får för barnens trygghet. Även i
familjer där vräkning inte verkställs men där
boendeförhållandena är osäkra så drabbas barn.

Stadsdelsnämnden Norr

Nämnden tillstyrker förslaget att knyta arbetet till
Vision 2025 och till budgetprocessen, samt ser de
inledande åtgärderna som positiva.

Tillstyrker
med
tillägg

SBN undersöker tillsammans med ungdomsrådet hur man
skulle kunna tillgängliggöra samrådsunderlag för yngre
medborgare. För att införliva barnperspektivet i
samhällsplaneringen utreder SBN hur
barnkonsekvensanalys skulle kunna bli en del av
beslutsprocessen.
Kommentar: Har tagits med som exempel
Viktigast att föräldrar i socialt utsatta situationer får
möjlighet till egen försörjning.
Av vikt att området är prioriterat i staden för att fortsatt
kunna utveckla arbetet och ge mer stöd.
Kommentar: Har lagt till förslag på en ny åtgärd att
föräldrar med försörjningsstöd ska ha rätt till egen
försörjning
Föräldrar i barnfamiljer som lever på försörjningsstöd skall
erbjudas arbete eller sysselsättning. Inledningsvis bör en
kartläggning göras. Uppdraget bör gå till ALN men övriga
nämnder bör bidra.
Kommentar: Har lagt till förslag på en ny åtgärd att
föräldrar med försörjningsstöd ska ha rätt till egen
försörjning
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Stadsdelsnämnden Väster

Tillstyrker

Barnfattigdom är en komplex fråga som inte enbart
handlar om brist på ekonomiska resurser. Barn behöver
modeller för hur ett vanligt vardagsliv ter sig.
Krävs ett omfattande arbete på flera plan för att
komma till rätta med de brister som finns.
Rekommenderar att fokus läggs på att föräldrar som
uppbär försörjningsstöd kommer i egen försörjning

-Trångboddhet och brister i skolan för barn med särskilda
behov innebär att barn har stora svårigheter att klara av
grundskolan. Detta kräver åtgärder.
Kommentar Trångboddhet är en planeringsfråga för
kommunen. Ett av skolans mål är att alla elever ska klara av
grundskolan.
- I barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd ska
föräldrarna garanteras en sysselsättning/
arbetsmarknadsåtgärd
Kommentar: Har lagt till förslag på en ny åtgärd att
föräldrar med försörjningsstöd ska ha rätt till egen
försörjning
- I de familjer som IFO Barn och familj möter, där det är
påtagliga brister i försörjningen, ska samverkan inledas med
Arbetslivsförvaltningen.
Kommentar: Synpunkten har tagits med under beskrivning
av åtgärden revidering av riktlinjerna inom försörjningsstöd.
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Stadsdelsnämnden Öster

Tillstyrker
med
hänsyn
till
komme
ntarer

Motverka barnfattigdom är en uppgift som hela Borås
Stad måste ta ansvar för.
För barn i familjer som uppbär försörjningsstöd ska
socialtjänsten eftersträva att träffa barnen i enskilt
samtal (eller med vårdnadshavare) för att lyssna in hur
barnet upplever att leva i en familj med ekonomiskt
utsatt situation.
Viktigt att kultur och fritidsutbudet erbjuder avgiftsfria
arrangemang och tillgängliga aktivitetsplatser.

En nämnd bör utses till att samordna ansvaret för arbetet
mot barnfattigdom med uppgift att följa upp
handlingsplanen och mäta utvecklingen. Planen bör ha
tydliga mottagare av uppdrag så att ord går till handling.
Kommentar Förslaget är att åtgärder för att motverka
barnfattigdom ska läggas in som uppdrag i budget och följas
upp där, alltså inte en separat plan. Uppgiften att samordna
och driva frågan borde ligga centralt i samma uppdrag som
avser att följa upp ”Vi tar ansvar för barn och unga ” i
Borås Stads Vision
Åtgärder måste riktas till hela familjen, i avvaktan på att - Genomföra workshops med de förvaltningar som i första
långsiktiga lösningar ger effekt bör kommunen agera
hand möter barn som lever i barnfattigdom, för att arbeta
kompensatoriskt för barn som lever i familjer med
med den antagna handlingsplanen. Ur dessa samtal kan
ekonomiskt utsatt situation. Den mest framgångsrika
energi och konkreta åtgärder skapas.
åtgärden torde vara att möjliggöra att barnet får det
Kommentar: Att genomföra workshop är ett alternativ
stöd och den hjälp den behöver för att lyckas i sin
som kan användas för dialog mellan förvaltningar,
skolgång.
föreningar och organisationer.
- Viktigt att säkerställa att ett barn aldrig får lov att vräkas.
Kommentar: Har lagt till förslag på en ny åtgärd enligt
detta förslag
- I barnfamiljer som uppbär försörjningsstöd ska
föräldrarna garanteras en sysselsättning/
arbetsmarknadsåtgärd.
Kommentar: Finns nu med som förslag till ny åtgärd.

Tekniska
Nämnden

Tillstyrker

Genom att åtgärderna tydligt kopplas till Borås Stads
Vision 2015 och andra styrdokument skapas
förutsättningar för ett sektorsövergripande arbete, där
fler aktörer kan se sin roll och sitt ansvar i att arbeta för
att minska barnfattigdomen.
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Utbildningsnämnden

Tillstyrker

AB Bostäder
Borås Djurpark
Servicenämnden

Avstår
Avstår
Avstår

Överförmyndarnämnden

Avstår

Såväl integrering i budget och inledande åtgärder är
relevanta. UBN uttalar sig om det som finns inom
nämndens ansvarsområde. Mer kunskap om
barnkonventionen möjliggör att agerande och
beslutsfattande kan kopplas till den.

- För att nå avgiftsfri skola är det viktigt med en
helhetsbedömning av samtliga kostnader som belastar en
elev under ett läsår.
- En strategi bör utarbetas centralt för implementering av
barnkonsekvensanalys utarbetas centralt.
Kommentar: Synpunkterna har lagts in i beskrivning under
respektive åtgärd.

SN ser det som ett viktigt och prioriterat område men
då nämndens uppdrag är att vara kommunens
entreprenör för teknisk och administrativ service och
arbetar med beställar-utförar och avstås från yttrande.
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Sammanfattning remissvar föreningar och organisationer
Förening/
Organisati
on
Borås
Bandy

Föreningsrådet

Beslut

Ledamöter

Sammanfattning av synpunkter i remissvaret

Borås Bandy är ”jättegärna” delaktiga i arbetet med
denna fråga. De köper in och har låneutrustning. I
vinter har de startat upp ett test där somaliska barn lär
sig åka skridskor och spela lite bandy. De har
tillsammans med SISU arrangerat en föreläsning med
besök av Somaliska bandylandslaget i december.
Styrelsemöte Barnkonventionen behöver lyftas inom föreningslivet
/utskick till och Föreningsrådet kommer att aktualisera det.
barn o
Bra tanke med informationsmaterial om det ska spegla
ungdoms
hela staden. Bättre med ekonomiskt bistånd till
föreningar
aktiviteter än att hänvisa till det som är gratis och
använda begrepp som ”Prova på” ”Veta mer”.
Föreningslivet har oftast låga avgifter
Anser att förslag med riktat föreningsbidrag då
föreningar samarbetar är omöjligt, hur ska det
administreras och vem ska bedöma det? Däremot kan
föreningar uppmuntras att samverka genom goda
exempel.
De tar upp som positivt att föreningarna de sista åren
har kunnat söka till årets mest integrationsfrämjande
förening, som bland annat kan handla om tillgänglighet,
materiallån, låga avgifter

Förslag från förening/organisation med
kommentar från utredare av om och hur det tagits
med i utredningen
-Är gärna med och försöker hitta lösningar på utmaningar.
Föreningen har behov av medel till löner, utrustning,
medlemsavgifter.
Kommentar: Har skrivit in vikten av att ta tillvara
föreningslivets engagemang.
-Informationsmaterial om utbud av aktiviteter kan ingå i
digitalsmart då får barn och ungdom tillgång till mängder av
aktiviteter.
- Utmärkt om Borås Stads hjälpte föreningar med
översättning till olika språk.
Kommentar: Synpunkterna har tagits med under åtgärden om
informationsmaterial.
- Skapa möjlighet för föreningar att söka medel för specifika
sociala projekt
Kommentar: Barn och ungdomsföreningar har idag möjlighet
att göra ansökningar till specifika sociala projekt i Samfond 3.
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Majblomman

Styrelse och
bidragsgrupp

Rädda
Barnen Tas

Arbetsgrupp
Utsatta barn

Antal ansökningar ökar och det tenderar att vara till
basala levnadsomkostnader. Flertal är från
ensamstående med barn med försörjningsstöd o bidrag.
Gåvor från Majblomman Borås har räknats som
inkomst och reducerat försörjningsstödet.
Revidering av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd
behövs med hänvisning till föräldrarnas berättelser.
Majblomman ser fram emot samarbete och dialog
mellan föreningar och förvaltningar för att få en ”god
grund för en helhetsbild av behovets ansikte”
Det är genomtänkt att ha ekonomisk rådgivning på
familjecentralerna. Majblomman vill uppmuntra
framtagande av informationsmaterial på olika språk.
Nödvändigt att säkerställa kostnadsfri förskola och
skola
Knyta till Vision 2025 och integreras i budgetarbete är
bra. Det framgår inte i rapporten om arbetet går framåt
eller hur det följs upp. Viktigt att mätbara mål och
konkreta förslag sätts upp och att det följs upp.
Säkerställa kostnadsfri förskola o skola. Efterlevs inte
ex frukt till skolan, mat till utflykt gåvor till lärare
Mycket viktigt att vidareutveckla barnkonsekvensanalysen och det krävs planering, resurser och
utbildning. Mycket viktigt med kunskap om
barnkonventionen. Mycket angeläget med
informationsmaterial på olika språk.
Bör inte koppla ihop idrott och läxhjälp.
Bra med ekonomisk rådgivning på familjecentralerna
Viktig att stärka barnperspektivet i de ekonomiska
riktlinjerna.
RB anser att åtgärden Stöd till barn som lever i utsatta
situationer behöver förtydligas.

- Majblomman påtalar det olämpliga i att bidraget från dem
ingår som inkomst i beräkningsunderlaget och de ser fram
emot en förändring i riktlinjerna. De anser vidare att
försörjningsstöd över riksnormen bör kunna beviljas.
Kommentar: Rutiner och riktlinjer är en beslutsfråga för
Arbetslivsnämnden. Generella beslut om bistånd över
riksnormen är inte möjligt då det är en individuell prövning i
varje enskilt ärende.

- Viktigt att mätbara mål och konkreta förslag sätts upp och
att det följs upp.
Kommentar: Det är tanken med utredningens förslag att
arbetet ska knytas till uppdrag och indikatorer i budget och
därmed följas upp kontinuerligt
- Rädda Barnen för fram tanken med en
Barnkonsekvensanalys av hela Borås Stads budget.
- En utbildningsplan för barnkonventionen borde finnas för
politiker och tjänstemän.
Kommentar: Synpunkterna har tagits med i kommentaren
till respektive åtgärd
- Behövs fritidsgårdar på alla områden och fler flickgrupper.
Kommentar: Vikten av ett bra och tillgängligt utbud av
fritidsverksamhet för ungdomar tas med i beskrivningen av
åtgärd
- Bör finnas minst två timmar/vecka lärarledd läxhjälp för
alla.
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Svenska
Kyrkan

Pedagog
samordnare
Förskolechef
diakoner

Barnfattigdom måste relateras till föräldrar
försörjningsförmåga. Svenska Kyrkan lyfter fram och
prioriterar revidering av riktlinjer ekonomiskt bistånd.
Ställer sig helt bakom att säkerställa kostnadsfri
förskola och skola och informationsmaterial på olika
språk.
Svenska Kyrkan ser fram emot en dialogprocess som
kan leda fram till en s.k. överenskommelse mellan
Borås och den ideella sektorn.

Kommentar: I Borås Stads budget 2014 gav
Kommunfullmäktige i uppdrag till alla stadsdelsnämnder att
rutiner för läxhjälp ska finnas.
Vid revidering av riktlinjer inom ekonomiskt bistånd
säkerställa att barns behov och rättigheter tillgodoses.
Barnperspektivet kan stärkas bl a genom att barnet får
komma till tals. Beträffande bidrag till fritid eller kultur står
”kan beviljas” bord stå ” ska ha rätt till”
RB är gärna med i arbetet med revidering.
Kommentar: Vid revideringen av riktlinjerna inom
försörjningsstöd är ett fokus att stärka barnperspektivet,
barnets delaktighet har tagits med i beskrivningen av
åtgärden. Rutiner och riktlinjer för försörjningsstöd är en
beslutsfråga för Arbetslivsnämnden.
- RB anser att ett område saknas och det är att satsa på
förebyggande åtgärder för att säkerställa att inga barn vräks.
Kommentar: Har lagt till förslag på en ny åtgärd enligt detta
förslag
RB anser att åtgärden Stöd till barn som lever i utsatta
situationer behöver förtydligas.
Kommentar: Förslaget handlar i första hand om det
gruppstöd som ges till barn som lever med föräldrar som
missbrukar, har psykisk sjukdom eller liknande.
- Borås Stads hemsida kan ha en fritidsguide där även ideella
organisationers kostnadsfria aktiviteter finns med.
-Viktigt att ökad kunskap om barnkonvention och
barnkonsekvensanalys inte enbart innebär att nya
administrativa rutiner skapas.
-Riktlinjerna för ekonomiskt bistånd behöver bli mer
framåtsyftande och pedagogiska och inte ha den repressiva
hållning som erfars idag. Det behöver vara mer tid för stöd
och rådgivning. Möjlighet att gå över riksnorm bör användas
9

i högre utsträckning.
Kommentar: Synpunkterna har tagits med i beskrivning av
respektive åtgärd. Ställningstagande om att gå över riksnorm
är en fråga och bedömning i ett enskilt sammanhang och
generella beslut är inte möjliga
- Intentionen god i utredningen men delvis oklara och
oprecisa förslag, en större tydlighet i åtgärder vore
eftersträvansvärt.
Kommentar: Tanken är att det ska bli större tydlighet genom
att uppdrag och åtgärder kommer med i budgetarbetet.
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Utredning om och kartläggning av hur motverka
barnfattigdom i Borås Stad, genomförd 2014
Uppdrag
I november 2013 fick alla nämnder bolag och råd i Borås Stad i uppdrag av
Kommunstyrelsen (KS) att besvara frågorna ”Vad är viktigt för att
motverka barnfattigdom och vad skulle er nämnd/ert bolag kunna göra?”
Stadsdelsnämnden Väster (SDN Väster) fick därefter i december 2013
uppdrag av KS att ta fram en handlingsplan för hur barnfattigdomen ska
minska i Borås Stad. Med remissvaren som underlag, i bred samverkan
externt och internt samt med omvärldsbevakning var SDN Västers uppdrag
att ta fram ett förslag på handlingsplan som efter en remissomgång och
beslut i SDN Väster skulle tillställas Kommunstyrelsen för beslut.
Arbetsprocess
I Stadsdelsförvaltningen Väster (SDF Väster) fick Anita Gyllensten
utredningssekreterare samt Kåre Öhrstig verksamhetsutvecklare inom
kommungemensam Individ och familjeomsorg (IFO) i uppdrag att ta fram
ett förslag. Då uppdraget handlade om barn och unga togs tidigt kontakt
med Stadskansliet för att knyta an arbetet till Vision 2025. Sakiba Ekic
ungdomsstrateg på Stadskansliet knöts då till arbetet, dessutom har Louise
Carlsson, mastersstudent från programmet Mänskliga rättigheter deltagit i
utredningsarbetet.
Arbetet för att motverka barnfattigdom är sektorsövergripande och en
komplex fråga, där flera nämnder har och kan ha ansvar i frågan. Det är
påtagligt hur starkt denna fråga är kopplad till andra styrdokument, uppdrag
och pågående arbete. Det var därför betydelsefullt att skapa en struktur för
hur arbetet mot barnfattigdom kan integreras och länkas ihop med visionen,
styrdokument, beslut, budget och andra pågående arbeten inom området.
Arbetet inleddes med en genomgång och analys av remissvaren som
inkommit till Kommunstyrelsen. Remissvaren innehöll i huvudsak
beskrivning av vad som görs och med inriktning på god utveckling utifrån
olika styrdokument och uppdrag. I utredningens förslag har hänsyn tagits till
nämnderna och bolagens remissvar till KS.
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Därefter gjordes en kartläggning av vad som fanns inom ämnesområdet
inom Borås Stad i aktuella styrdokument och uppdrag och det visade sig
finnas många beröringspunkter.
Det har skrivits, forskats och diskuterats mycket om barnfattigdom de
senaste åren- det finns således mycket information att hämta. I arbetet har
det därför tagits del av material från myndigheter, organisationer, forskning
samt exempel från andra kommuner.
Det var viktigt att gå vidare till föreningar och andra organisationer. För att
kartlägga föreningslivets syn på barnfattigdom, deras arbete med frågan och
deras förslag till utveckling av det arbetet, bjöds ideella organisationer i
Borås in till dialog den 27 maj, 2014. Rubriken var Hur ska vi minska
barnfattigdomen i Borås. Se sammanställning av dialogen i avsnittet Ideella
organisationer.
Denna utredning om barnfattigdom, inleds med en allmän diskussion om
barnfattigdom ur olika perspektiv och därefter beskrivs det material som
samlats in. I den sista delen finns diskussion, slutsatser och kommentarer
kring vad kommunen kan och bör göra.
Utredningen gör inte anspråk på att kunna ge en heltäckande bild av allt
material och allt som sker i frågan i Sverige. Däremot så är syftet att den ska
ge kunskap, tillräcklig bakgrund och motivering till vikten av att arbeta mot
barnfattigdom i Borås Stad och att utveckla arbetet i samverkan med ideella
organisationer. Dessutom ska sammanställningen ge tips om var man kan
söka ytterligare information.
Begreppet barnfattigdom beskriver inte problemet på rätt sätt, eftersom det
inte handlar om det enskilda barnet utan om barn som lever i ekonomiskt
utsatta hushåll. I rapporten har dock valet gjorts att använda begreppet
barnfattigdom då det är ett vedertaget begrepp, och det betyder här barn
som lever i ekonomiskt utsatta hushåll.
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Varför är det viktigt att lyfta frågan om barn i ekonomiskt
utsatt hushåll?
Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till social trygghet, en skälig
levnadsstandard, lek, vila och fritid. Alla barn har samma rättigheter och lika
värde och ingen får diskrimineras.
Barn som växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll får inte samma möjligheter
och villkor som andra. De hamnar oftare utanför sociala sammanhang och
kan tvingas avstå från fritidsintressen och aktiviteter. Det leder även till att
barn kan känna skam och utanförskap. De vill inte berätta för kompisar
och/eller lärare att de inte har råd och de vill inte ta hem kamrater till en
trång bostad.
”Att leva under villkor som skiljer sig drastiskt från majoritetssamhället
bidrar till att forma ett barns förväntningar på framtiden och dess
uppfattning om sin egen tillhörighet till samhället.” 1
Allt detta påverkar självkänslan och hur de agerar och presterar när det
gäller skola och fritid.
Hur vardagen ser ut för varje barn går naturligtvis inte att veta. Orsaker och
förhållanden skiljer sig åt och konsekvenserna blir olika. I Rädda Barnens
skrift På Marginalen från 2013, får man ta del av hur några barn och unga
som lever i familjer som har det dåligt ställt, upplever och hanterar sin
vardag. I den skriften har barnen bland annat beskrivit situationer då det blir
extra tydligt att man har ont om pengar. Här är några exempel av vad de tar
upp.
Runt jul och nyår och när folk fyller år.
När man inte har en vinterjacka
När vi alltid är hemma på loven
När man inte kan följa med på bio
När familjen har ett tomt kylskåp
I Sverige har väl de flesta gott ställt? Alla borde väl ha råd med en tia till
mellanmål, en bussbiljett eller 100 kr till skolavslutningen? Det stämmer att

1

Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2013 sid17
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de flesta har det gott ställt men tyvärr så ser det annorlunda ut för barn i de
familjer som lever på marginalen.2
I Borås var det 2 537 barn (12,1%) som 2011 levde i ekonomiskt utsatta
hushåll. För att leva upp till Barnkonventionen men även Borås Stads vision
2025 är det viktigt att Borås Stad på ett målmedvetet och strategiskt sätt
arbetar för att minska barnfattigdomen i Borås.
Borås Stads Vision 2025
I Borås Stads Vision 2025 finns sju strategiska målområden varav ett är ”Vi
tar gemensamt ansvar för barn och unga.” Om fler tar ansvar för barns och
ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för fler barn och unga
att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. I visionen
lyfts barn och unga fram som en av de viktigaste strategiska frågorna för
Borås Stad. En av målområdets största utmaningar är att arbetet bedrivs av
många aktörer och att frågorna ibland saknar mottagare. Detta leder till att
barn- och ungdomsfrågor kan hamna mellan stolarna. I Borås finns ett
målmedvetet och långsiktigt arbete för att skapa bra förutsättningar för barn
och unga.
Arbetet mot barnfattigdom ligger i linje med Borås Stads vision. I stadens
styrdokument, budget och i pågående arbete finns uppdrag som innebär
arbete mot barnfattigdom. Det behövs långsiktiga åtgärder för att på sikt
minska antalet barn i ekonomiskt utsatta hushåll men det behövs även
kompletterande, direkta insatser som gör skillnad i barns vardag. Det är inte
bara Borås Stads arbete som är viktigt utan även ideella organisationers
insatser är betydelsefulla och Borås Stads samarbete med dem behöver
stödjas och utvecklas.
Barnfattigdom
Barnfattigdom kan inte ses enskilt som en individuell fråga utan måste ses i
ett sammanhang. Fattiga barn lever i familjer som är fattiga. Det är svårt att
minska barnfattigdom utan att även se till de vuxna i hushållet, eftersom
barn inte själva ansvarar för sin försörjning. Med barnfattigdom menas i den
här rapporten barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll.
2

På Marginalen, Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken, 2013
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Barn till arbetslösa, ensamstående och till invandrare har mycket högre
fattigdomstal än andra barn. Föräldrars arbetslöshet är en viktig orsak till
ekonomisk fattigdom. Att skapa sysselsättning som leder till att människor
kan försörja sig själva är en väsentlig del i att minska barnfattigdom. Det
behöver finnas stödjande miljöer och levnadsvillkor och arbetet behöver ha
en inriktning på att arbeta långsiktigt och i samverkan.
Ansvaret för att minska barnfattigdom ligger på såväl stat som landsting och
kommun. Den nationella politiken sätter de välfärdspolitiska ramarna i form
av socialförsäkringar och ekonomisk familjepolitik i form av exempelvis
barnbidrag, bostadsbidrag och föräldrapenning. På nationell nivå finns även
de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Kommunerna har ett tydligt ansvar
för samhällsområden som direkt berör barnfamiljernas vardagsvillkor som
förskola, skola, fritids- och kulturverksamheter, och även till viss del
föräldrars möjligheter till försörjning.3
Kommunens ansvar
För kommunen innebär det insatser på olika nivåer. Alla barn och unga ska
ha en bra barndom och en trygg utvecklande skolgång. Genom tidiga
insatser för att förebygga- såväl fysisk som social och psykisk ohälsa- kan
fler barn och unga få en bra uppväxt och ett mer hälsosamt liv. Skolan
behöver ha en hög kvalitet och kunna ge alla elever det stöd de behöver för
att lyckas i och få godkända betyg. Kommunen ska ha en högkvalitativ
förskola, skapa meningsfull fritid för barn och unga genom främjande och
förebyggande arbete samt ha ett särskilt ansvar för att kompensera barns
ojämlika uppväxtvillkor. Det handlar även om ett generellt arbete mot
arbetslöshet, att skapa sysselsättning, att ta fram praktikplatser och att
anordna feriearbeten. Kommunen ska ha verksamheter som är bra för alla,
men det ska finnas ett skyddsnät som vid behov kan ge riktade insatser till
utsatta. Det är viktigt att dessa insatser kommer med och integreras i den
strategiska planeringen.

3

Barnfattigdom i Sverige, Årsrapport 2013, Rädda Barnen.
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Omvärld
Det finns mycket material avseende barnfattigdom. En Googlesökning på
svenska sidor ger t.ex. 171 000 träffar. Vid beredningen av ärendet har
information hämtats från ett antal myndigheter, organisationer, forskning
och kommuner. Här nedan följer kortare en beskrivning av vilket material
som i huvudsak tagits del av i arbetet och som bedömts ge en tillräckligt bra
bild av problematiken kring barnfattigdom.
Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är en
internationell överenskommelse som gäller inom de stater som undertecknat
den. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar. Sverige har ratificerat
barnkonventionen men den gäller inte direkt som lag. Sverige har valt att
anpassa den svenska lagstiftningen så att den stämmer med
barnkonventionens regler. FN:s barnrättskommitté i Genève övervakar och
granskar att alla konventionsstater aktivt arbetar med förändringar för att
leva upp till barnkonventionen.
Kommunerna är en av de viktigaste aktörerna när det gäller förverkligandet
av barns rättigheter.
Målområdet gemensamt ansvar för barn och unga i Borås Stads vision
Borås 2025 relaterar till artiklarna i barnkonventionen. Även andra
styrdokument som ungdomspolitiskt program och skolans styrdokument
tydliggör ansvaret för förverkligandet av barns rättigheter.
Här nedan följer fyra grundläggande principer ur konventionen.
Artikel 2 Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras
Artikel 3. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet
Artikel 6. Alla barn har rätt till liv och utveckling. För att utvecklas behöver
barn trygghet och möjlighet att komma till lek.
Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Vuxna ska lyssna, beakta
och återkoppla till barnet.
Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett
övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndigheten är en
sammanslagning av f.d.Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och
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de delar av Socialstyrelsen som ansvarar för miljöhälsa och folkhälsorapportering. De tillhandahåller bl a statistik med faktablad för alla
kommuner.
Rädda Barnen
Rädda Barnen arbetar på många olika plan för att barn som lever i
fattigdom ska få det bättre. En stor del av arbetet handlar om att diskutera
och påverka beslutsfattare på lokal och nationell nivå för att få till
förändringar. En återkommande aktivitet är rapporten Barnfattigdomen i
Sverige, där den senaste är Årsrapport 2013. Den och ett antal andra
rapporter om barnfattigdom finns att ta del av på deras hemsida. Det är ett
omfattande, gediget och informativt material. En av rapporterna som
publicerats 2014 är Ung Röst. Det är nästan 25 000 barn från 75 kommuner
som har svarat på frågor om sina rättigheter. Rapporten visar att i Sverige
får inte alla barn sina rättigheter tillgodosedda.
Rädda Barnen har sammanställt krav som de ställer på stat, kommun och
landsting.
De krav de ställer på kommunen är:
- Ta fram en kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom
som säkerställer att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk
status.
- Barnperspektiv i försörjningsstödet. Säkerställ att barnen kommer
till tals, att kunna gå över riksnorm vid behov, att kostnader för
glasögon, fritidsaktiviteter, dator och internetuppkoppling ingår.
- Säkerställ en helt kostnadsfri skola, med ett förbud mot uttag av
avgifter.
- Minst två timmars lärarledd läxhjälp i veckan för alla elever.
- Inför avgiftsfria fritidsaktiviteter samt säkerställ att informationen
om dessa når ut till alla barn och ungdomar i kommunen
- Säkerställ meningsfulla och kostnadsfria aktiviteter för barn och
ungdomar under skolloven
- Satsa på förebyggande åtgärder för att säkerställa att inga barn vräks
- Förskola på obekväm arbetstid
- Gör barnkonsekvensanalyser inför varje beslut
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Rädda Barnen i Borås kartlade 2013 kommunens åtgärder mot
barnfattigdom gentemot de krav de ställer. Sammanställningen av
kartläggningen är en del av underlaget till denna rapport.
Majblommans Riksförbund
Majblomman är Sveriges största barnhjälpsorganisation. Majblommans
årliga kommunundersökning presenterar viktiga insatser för att ge alla barn
goda livschanser. De konstaterar att det krävs förändringar på både kort och
lång sikt. I det längre perspektivet behövs arbetsmarknadspolitiska och
socialpolitiska lösningar som förbättrar för stora grupper av människor.
Men det behövs också satsningar direkt, barn kan inte vänta på att de
långsiktiga lösningarna ska komma till stånd.
Majblommans riksförbund utser årets bästa barnkommun. Då undersöker
de främst fyra områden som de identifierat som särskilt viktiga genom alla
de bidragsansökningar som kommer till dem. Det är: - om kommunen
arbetar med planer och kunskap om barnfattigdom – om skolorna tar ut
avgifter i sin verksamhet – hur socialtjänsten hanterar olika frågor runt barn
i sina bidragssökande familjer samt- hur kommunens omsorg om barn ser
ut på fritid och skollov. De ställer också frågor om tillgången på datorer i
skolan och genom socialtjänsten.
De har skrivet ett flertal rapporter inom ämnet, som finns att hämta på
deras hemsida exempelvis ”Det som är bra för barnen är bra för
kommunen” 2013-06-11.
Nordens Välfärdscenter- en institution under Nordiska ministerrådet.
Nordens Välfärdscenter arbetar för att belysa olika aspekter och stimulera
utvecklingen av den nordiska välfärdsmodellen. Arbetet syftar till att främja
inkludering av utsatta grupper, likabehandling, social solidaritet samt
tillgänglighet och kvalité i fråga om samhällets tjänster. I december 2013
utgav de temahäftet Fokus på Barnfattigdom. I det tar de upp barnfattigdom i
de nordiska länderna. De slår fast att insatser mot barnfattigdom kräver
kontinuerlig diskussion av hur politik och åtgärder kan utformas så att de i
största möjliga grad tar hänsyn till barns situation.
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Regeringens skrivelse
- 2013/14:91Åtgärder för att stärka barnets rättigheter och uppväxtvillkor i
Sverige
- Regeringsbeslut från 20 februari 2014 där Länsstyrelserna i Skåne och
Västerbotten fått i uppdrag att göra en försöksverksamhet i arbetet med att
stötta kommuner med att ta fram handlingsplaner mot ekonomisk utsatthet
bland barn.
Socialstyrelsen
Ekonomisk utsatthet och välfärd bland barn och deras familjer 1968 – 2010
Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013.

Statistiska centralbyrån
Ökade skillnader i barnfamiljers inkomststandard, nyhetsartikel 2014-01-28
angående barnfamiljers inkomststandard. Den genomsnittliga barnfamiljen
har fått högre inkomststandard under 2000-talet, och andelen barn i familjer
med låg inkomststandard har sedan 1997 minskat från 18 till 8 procent.
Samtidigt har skillnaderna mellan barnfamiljer i olika grupper ökat.
Utvecklingen har varit att barn i familjer med låg inkomststandard i större
utsträckning består av barn med ensamstående eller utrikes födda föräldrar.
Sveriges Kommuner och Landsting
SKL arbetar aktivt för att stödja medlemmarna i arbetet med att stärka
barnets rättigheter. Arbetet bedrivs genom intressebevakning,
omvärldsbevakning, metodstöd och kunskapsutveckling. Dessutom bidrar
SKL till erfarenhetsutbyte mellan dem som arbetar med frågan lokalt och
regionalt. Det finns mycket material bl a kan nämnas ”Stödstrukturer för
arbetet med barnets rättigheter” och ”Gör barn starkare, vägledning”
I SKL:s rapport ”Gör jämlikt – gör skillnad” beskrivs att det genomsnittliga
hälsoläget i Sverige blivit allt bättre. Trots den positiva utvecklingen står
Sverige inför utmaningen att hälsoskillnader ökar mellan olika grupper i
samhället avseende kön, socioekonomiska faktorer, etnisk tillhörighet etc.
Rapporten ”Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa”
presenterar rekommendationer och åtgärder som bidrar till att stärka den
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sociala hållbarheten och minska skillnader i hälsa. En av
rekommendationerna är en bra start i livet för alla barn och ungdomar och
ett skolsystem som ser till att barn och unga går ut grund- och
gymnasieskola med fullständiga betyg.
Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt med att genomföra barnets
rättigheter i organisationen, med fokus på kunskapsutveckling om
rättigheter och koppling mellan teori och praktik. Utvecklingsenheten för
barns hälsa och rättigheter erbjuder utbildningar i FN:s konvention om
barns rättigheter. I september 2013 antog Västra Götalandsregionen
dokumentet ”Samling för social hållbarhet - Åtgärder för jämlik hälsa i
Västra Götaland ”. En av de utmaningar som identifierats är att skapa
förutsättningar för trygga och goda uppväxtvillkor.

Kommuner
Forshaga
Forshaga kommun blev 2013 utsedd till årets bästa barnkommun av
Majblommans Riksförbund. De antog 2012 en handlingsplan för minskad
barnfattigdom med insatser av såväl långsiktig som mer direkt karaktär. Den
kommer att följas upp genom kommunens målstyrningssystem. Majoriteten
av åtgärderna handlar om att mildra effekterna av barnfattigdom, ex. att i
princip ha avgiftsförbud inom förskola och skola, att ha stor tillgång till
kostnadsfria kultur- och fritidsaktiviteter, samt att se till att barn äter sig
mätta i skolan. De satsar särskilt på maten i skolan måndagar och fredagar.
Göteborgs Stad Lundby
I Lundby genomfördes 2011 en workshop för att öka kunskapen om
barnfattigdom i Lundby. Syftet var även att kartlägga vad som görs och vad
som mer skulle kunna göras för att minska barnfattigdom. De gjorde inte
någon handlingsplan. Strategin blev att arbeta vidare genom ett projekt
finansierat av EU. De genomför nu en förstudie för ett fattigdomsprojekt
som omfattar hela Hisingen.
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Lerum
I Lundbys rapport lyfte man bland annat fram Lerums kommun. De har
inte någon handlingsplan men däremot vägledande avsnitt inom
ekonomiskt bistånd. Där har de riktade insatser till barnfamiljer som avser
spädbarnsutrustning, barns tillgångar, bistånd till skolfoto, bistånd till
ungdomar som tar studenten, extra försörjningsstöd till jul, extra
försörjningsstöd till sommaraktivitet, födelsedagspeng och fritidsaktivitet
för barn med långvarigt försörjningsstöd.
Malmö
Malmös ambition är att vara en hållbar stad ekonomiskt, ekologiskt och
socialt. En utveckling med ökade sociala skillnader går rakt emot
ambitionen om en hållbar stadsutveckling ur alla perspektiv.
Malmökommissionens arbete påbörjades 2010 och har varit politiskt
oberoende. Den ålades i direktiv från Kommunstyrelsen att särskilt
prioritera tre områden: barn och ungas uppväxtvillkor, demokrati och
inflytande samt sociala och ekonomiska förutsättningar. Kommissionen för
ett socialt hållbart Malmö har efter ett mycket omfattande arbete i februari
2014 lämnat sin slutrapport. Under kommissionens arbete har 32
vetenskapligt underbyggda rapporter tagits fram. De finns på Malmö Stads
hemsida.
De lyfter behovet av att det på nationell nivå ska finnas
arbetsmarknadspolitiska och fördelningspolitiska insatser i tillräcklig
omfattning. Fattigdomsbekämpning är i huvudsak en statlig angelägenhet,
men lokalt kan man mildra effekten av fattigdom. Kommunen genomför
kompensatoriska åtgärder på bred front genom en inkluderande kommunal
verksamhet. Kommunen skapar åtgärder som erbjuds alla, men anpassas
både i omfattning och i utformning till de med störst behov.
I Malmökommissionens slutrapport finns två övergripande
rekommendationer: 1 att etablera en social investeringspolitik som kan
utjämna skillnaderna i levnadsvillkor och göra samhällssystemen mer jämlika
samt 2 att förändra processerna genom att skapa kunskapsallianser och
demokratisk styrning. Ett exempel på mål/förslag är: Med målsättningen att
halvera barnfattigdomen fram till år 2020 för att på sikt eliminera den
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rekommenderas ta fram och implementera en handlingsplan för att minska
barnfattigdom, inrätta ett kommunalt familjestöd, öka tillgången på datorer
och internet i hemmet hos barnfamiljer i Malmö, höj det kommunala
försörjningsstödet och inför tillägg för barns fritids- och kulturaktiviteter
för barnhushåll med långvarigt försörjningsstöd samt ge alla barn i Malmö
tillgång till gratis kollektivtrafik inom staden. I Malmö Stad planerar man
2014 att inleda arbete med de förslag som tagits upp i
Malmökommissionens rapport.
Malmökommissionens lokala handlingsstrategi mot barnfattigdom 4
Rapporten, Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom, togs fram av två
forskare under Malmökommissionens arbete.5 Där finns ett avsnitt som
diskuterar kommunens roll i arbetet mot barnfattigdom, de vill
uppmärksamma faktorer som är möjliga att påverka på kommunal nivå.
Nedanstående avsnitt är utdrag av och ett sammandrag av ett kapitel i
rapporten, sid 33- 35
Barn- och familjepolitiken hänger tätt samman och det politiska ansvaret
faller både på den kommunala och statliga nivån. De
socialförsäkringssystem som ska utgöra skydd mot fattigdom vid
inkomstbortfall som arbetslöshet, sjukdom, föräldraledighet m.m. är statligt
styrda, dock påverkas kommunen starkt av förändringar och åtstramningar i
dessa.
I rapporten tar man upp att trots att kommunerna har den största delen av
det socialpolitiska ansvaret för barn har de bristande möjligheter att påverka
aktuella politikområden. Att kommunerna inte kan påverka dessa
yttre villkor, innebär dock inte att kommunerna inte kan påverka och
bekämpa barnfattigdom. Skolan är kanske det främsta exemplet på en
kommunalt styrd organisation som är av avgörande betydelse för barns
dagliga välfärd. Likaså har kommunernas konkreta eller förebyggande arbete
avsevärd betydelse för utsatta barns vardagliga och långsiktiga
4

Lokala handlingsstrategier mot barnfattigdom
Anna Angelin Doktor i socialt arbete, Lunds universitet samt Tapio Salonen Professor i
socialt arbete, Malmö högskola
5
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levnadsvillkor. Barn från resurssvaga familjer kan delvis kompenseras
genom en väl utbyggd kommunal välfärd. Kommunernas arbete har behov
av att strategiskt samordnas då de spänner över ett brett spektrum av
politikerområden.
En kommun kan förhålla sig till insatser mot barnfattigdom på ett flertal
olika sätt. De rent lagstadgade åtagandena som t.ex ansvar för
försörjningsstöd och skolor är givna, men i hur stor utsträckning de
fokuserar och agerar i relation till förbättringar riktat mot ekonomiskt
utsatta barn kan variera. Kommunala satsningar kan även vara långsiktiga
investeringsstrategier för att ex minska arbetslöshet och öka
anställningsbarhet hos personer med försörjningsstöd. Kommunens insatser
kan vara kollektiva (till alla barn) eller selektiva endast riktat mot de med ett
specifikt behov. De kan även vara insatser som utgår vid ett uppenbart akut
hjälpbehov eller vara mer långsiktigt förebyggande riktat med de som
riskerar eller befinner sig i fattigdom.
Insatserna kan vara främst proaktivt inriktade, för att förebygga inträde i
fattigdom eller gynna utflöde. En annan mer reaktiv strategi kan vara att inte
angripa själva orsakerna utan agera mer kompensatoriskt genom
skadereducering, t.ex sponsrade fritidsaktiviteter. Detta är en förenklad
kategorisering av barnfattigdomsreducerande handlingsmöjligheter för
kommuner. I realiteten agerar kommuner såväl strukturellt som
individinriktat likaså implementeras både akut och långsiktigt arbete.
Forskarna konstaterar att det finns ett mycket begränsat vetenskapligt
underlag för att dra slutsatser om vilka insatser som bäst kan reducera
barnfattigdom i Sverige, med reservationen att det skulle kunna finnas
svensk forskning som de inte kunnat finna.
Rapporten visar att barns och deras familjers ekonomiska utsatthet är ett
komplext och sammansatt fenomen. Bakomliggande orsaker,
uttrycksformer och konsekvenser är inte entydiga. Barns ekonomiska
utsatthet i uppväxtåren måste relateras till föräldrars försörjningsförmåga
och då oftast till deras arbetslivsanknytning och hälsotillstånd. Det som
förvårar åtgärdsperspektivet i ett kommunalt perspektiv är också vetskapen
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om att barnfattigdomen är ett brett fenomen som påverkas av såväl
internationella, nationella, regionala och lokala förhållanden.
Sammantaget innebär det att nyckeln till barns trygga uppväxtvillkor ligger i
föräldrarnas situation. Det är genom att bekämpa föräldrars arbetslöshet,
hälsoproblem, bristande försäkringsskydd och delaktighet i samhället som
långsiktigt hållbara förutsättningar för de utsatta barnen skapas.
Örebro
Örebro antog 2013 en handlingsplan mot barn i ekonomiskt utsatta hushåll.
Handlingsplanen föreslår insatser som kan leda till en halvering av andelen
barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll till år 2020. Handlingsplanen
vänder sig till, och ska användas som vägledning för, samtliga
programområden och driftsnämnder i Örebro kommun och är till för att
tydliggöra de områden som är prioriterade för att minska andelen barn i
ekonomiskt utsatta hushåll i Örebro kommun. Varje område ska aktivt
arbeta med frågan på det sätt som är relevant inom respektive verksamhet.
Det innebär samverkan mellan olika kommunala verksamheter kombinerat
med direkta kommunala stödåtgärder för att påverka familjers ekonomiska
situation. Handlingsplanen ligger i linje med arbetet med en hållbar
utveckling och vilar på tre ben: ett aktivt arbete för fler jobb, tydligt fokus
på att förbättra möjligheterna till en aktiv och utvecklande fritid för barn
och unga samt att utarbeta en handlingsplan som ska vila på forskning och
beprövad erfarenhet.
Borås Stads nuvarande arbete inom ämnesområdet
Nedan följer en genomgång av styrdokument, planer tidigare beslut mm.
beskrivningarna är med citat och i vissa fall kommentarer.
Borås Stads vision 2025, strategi.
Visionen arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och
ekonomiska dimensionerna samverkar. I visionen finns sju strategiska
målområden. Det andra målområdet är: ”Vi tar gemensamt ansvar för
barn och unga” Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och
lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att utvecklas till
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engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.” Att minska
barnfattigdom inryms i den strategin.
Arbetet med visionen och strategiska målområden som grund för styrning
och uppföljning ger en styrka i ett sektorsövergripande arbete med barn och
unga. Möjligheter för samverkan över förvaltningsgränser öppnas upp
ytterligare och nya samarbeten uppstår.
Barnkonsekvensanalyser
Kommunfullmäktige i Borås beslutade 2011-08-18 att när beslut tas i
Kommunfullmäktige, nämnder, bolag och förvaltningar skall det göras
barnkonsekvensanalyser enligt barnombudsmannens modell för
barnkonsekvensanalyser.
Barnkonsekvensanalyser är ett sätt att säkerställa att barns och ungas rätt
har beaktats vid beslut. Barnkonsekvensanalyserna är till för att:
- fungera som ett tankestöd och arbetsmaterial i varje förvaltning
- ett sätt att införliva barns och ungdomars perspektiv i samtliga
verksamheter- nå bättre beslut
- analys- och uppföljningsverktyg inför beslutsfattande
Arbetet med användningen av barnkonsekvensanalyser påbörjades 2012.
Sociala investeringsfonder
Borås Stad har satt av medel till en social investeringsfond. Primär målgrupp
är barn och unga med bakgrund i Vision 2025 ”Vi tar gemensamt ansvar för
barn och unga.” Sociala investeringar ska syfta till att motverka långsiktigt
ekonomiska och mänskliga negativa händelseförlopp genom att tidigt
identifiera riskgrupper och påbörja ett förebyggande arbete i god tid. En av
samhällets viktiga uppgifter är att ge varje barn som föds goda
förutsättningar för att få en bra uppväxt och att få utveckla de förmågor
som krävs för att leva ett gott liv. Rätt form av tidiga insatser och
synkroniserade insatser från samhället kan i många fall förhindra framtida
psykisk ohälsa. Den förväntade effekten är att flytta resurser från
anpassning till främjande, flytta resurser från mänskligt lidande till
framtidstro och självständighet samt att flytta resurser från passivitet till
deltagande i samhällslivet.
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Bildningsstaden Borås, strategi.
Lust att lära, möjlighet att utvecklas-Alla barn och elever ska ha möjlighet
att lyckas, oavsett bakgrund. Alla har rätt till goda kunskaper och en god
utbildning. Utvecklingsområden i strategin är bl. a, ”barn med behov av
särskilt stöd” och ”barn med utländsk bakgrund.”
Bostadsbyggnadsprogram
Ny bostadsbebyggelse ska vara långsiktigt hållbart ekonomiskt, ekologiskt
och bostadssocialt.
Ekonomiskt bistånd, riktlinje
-Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda
på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i
övrigt enligt 4 kap 1 § SoL. Barnets bästa ska särskilt beaktas vid åtgärder
som rör barn. 1 kap 2§ SoL Försörjningsstödet är till stor del schabloniserat
men biståndsbehovet ska prövas individuellt.
- För ungdomar som ingår i familjens norm och har lön för sommarjobb
ska lönen inte medräknas. Ungdomen har möjlighet att begära jämkning hos
skattemyndigheten.
- Utifrån ett barnperspektiv ska hänsyn tas till barnets förankring i närmiljön
och eventuell risk för problem eller anpassningssvårigheter vid bostadsbyte.
Vid risk för vräkning ska vid bedömningen särskild hänsyn tas till om det
finns barn i hushållet.
- I försörjningsstödet ingår belopp för lek och fritid. Vid särskilt behov kan
i syfte att stimulera sociala kontakter och kulturella aktiviteter ytterligare
bidrag beviljas till kostnader för deltagande i organiserad fritidsaktivitet.
- Efter särskild prövning kan vid behov ekonomiskt bistånd för lek- och
fritidsresor beviljas. Ekonomiskt bistånd kan beviljas för resor som gäller
regelbunden aktivitet som ingår i arbetsplan.
-Lek och fritid ingår i försörjningsstödet. Vid särskilda behov kan bidrag till
inköp av dyrare sport- och lekutrustning beviljas för barn och ungdom i
familjer som mer varaktigt tvingas leva på försörjningsstöd. Exempel på
sådan utrustning är cykel, inklusive hjälm, och skidor.
- Den 1 juli 2014 infördes en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen (2001:453)
SoL, om fritidspeng för barn, 4 a kap Ersättning för barns kostnader och
fritidsaktiviteter. Den innebär att hushåll med barn i årskurs 4-9 som
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mottagit försörjningsstöd under en längre tid ska ha rätt till ersättning från
socialnämnden för kostnader för barnens deltagande i fritidsaktiviteter.6
Riktlinjerna inom ekonomiskt bistånd gäller t.o.m. 2015 och kommer att
vara föremål för revidering. För att utveckla arbetet med barnperspektiv bl a
i bedömningar och handläggning har man inom enheten för ekonomiskt
bistånd tillsatt en särskild arbetsgrupp. De kommer att bidra till arbetet med
revidering av riktlinjerna.
Elevhälsoplanen
Det är skolans uppdrag att utifrån varje elevs förutsättningar ge de redskap
som eleven behöver för att nå de nationella kunskapsmålen. En god
pedagogisk verksamhet främjar hälsa och förebygger problem. Ett syfte
med elevhälsa är att ge alla elever möjlighet att nå de nationella
kunskapskraven och målen.
Föräldrastöd , program
Borås Stad ska genom att skapa goda uppväxtvillkor för barn verka för att
barn och unga mår bra. Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns
liv och påverkar förutsättningarna för barnets fysiska och psykiska hälsa.
Föräldrastöd som bidrar till att utveckla ett gott samspel mellan barn och
föräldrar gynnar en positiv utveckling hos barn. Därför ska alla föräldrar
erbjudas stöd, som ett led i att skapa goda uppväxtvillkor för barn. Detta
program handlar om generellt föräldrastöd.
Program för integrerat samhälle
Programmet är föremål för revidering och är nu ute på remiss. Syftet med
detta program är att Borås Stad vill konkretisera den politiska
viljeinriktningen för att motverka främlingsfientlighet och förbättra
integrationen. Människor ska kunna vara delaktiga i det samhälle de lever i,
utan att ge avkall på sin identitet. Ett demokratiskt samhälle som värnar
mänskliga rättigheter och människors lika värde tillåter alla att leva sitt eget
liv, så länge svenska lagar och regler följs.

6

Socialstyrelsens Meddelandeblad nr3/2014
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Kulturprogram
Barns och ungas rätt till kultur innebär både att få uppleva kultur av hög
kvalitet och ha goda möjligheter för att utveckla sitt eget skapande.
Skolan ska i samverkan med kulturverksamheterna ansvara för att varje elev
efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många
uttrycksformer så som språk, bild, musik, drama och dans, samt ha
utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud
Ungdomspolitiskt program med handlingsplan
Det ungdomspolitiska programmet ger en samlad bild av kommunens
viljeriktningar och ambitioner när det gäller ungdomspolitiken och bygger
på ungas egna uppfattningar. Ett sektorsövergripande program med tidsatta
åtgärder ska underlätta Borås strävan om att ta ett gemensamt ansvar för
unga. Programmet ger Borås Stads viljeinriktning för barn och unga inom
utbildning, försörjning, hälsa och trygghet, kultur och fritid samt delaktighet
och inflytande. Alla barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg
uppväxt samt goda och jämlika möjligheter att utvecklas fysiskt, socialt och
intellektuellt.
Det ungdomspolitiska arbetet i kommunen bygger på ungas egna
uppfattningar och nationella utgångspunkter. Syftet med ett
ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för en
kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig kommunal
ungdomspolitik.
Uppföljning av kvalitet
Borås Stad arbetar med ett antal modeller för att följa upp kvalitet och
verksamhet när det gäller barn- och ungdomsfrågor. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen (FoF) har sedan tretton är tillbaka gjort en
sammanställning av folkhälsan i kommunen. FoF har i samverkan med en
kommunövergripande arbetsgrupp tagit fram en åtgärdsplan 2014, utifrån
resultaten i Välfärdsbokslut 2012. Åtgärdsplanen har fokuserat på fem
områden: arbete (praktik eller studier för ungdomar) demokratifrågor
ungdomar, psykosomatisk hälsa, föreningsanknytning allmänt och med
genusperspektiv. I förslaget redogörs för omfattning, hälsomässiga
konsekvenser, pågående verksamheter och förslag på ytterligare åtgärder.
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Borås Stad arbetar också med Lupp- Lokal Uppföljning av
ungdomspolitiken, är en enkät för att kommunen på ett enkelt sätt ska
kunna ta reda på hur ungas situation ser ut. Enkäten innehåller frågor till
unga om arbete, skola, hälsa, framtidsdrömmar, inflytande och demokrati.
Resultaten har använts som underlag till Borås Stads ungdomspolitiska
program.
Utöver dessa arbetar man även med brukarundersökningar, exempelvis
skolklimatsundersökningen. Det finns därmed ett omfattande
kunskapsunderlag kring barns och ungas livsvillkor i Borås.
Ekonomisk rådgivning
Konsument Borås svarar bland annat för ekonomisk rådgivning.
Målsättningen är att prioritera förebyggande arbete. Barn och ungdom är
den främsta målgruppen för den utåtriktade verksamheten.
Urban 15
Hässleholmen är en av 15 stadsdelar i Sverige, som har fått statliga medel
för att bedriva projekt med fokus på den egna stadsdelen. Syftet är att
minska arbetslösheten och samtidigt minska försörjningsstödet. Inom
projektet knyts utbildningsinsatser till arbete, ett exempel är ett samarbete
med AB Bostäder. Där läser personer till fastighetsskötare samtidigt som de
har arbete hos AB Bostäder. Arbetet finansieras genom omvandling av
bidrag. Det innebär att individerna stärks och ges förutsättningar att komma
ur bidragsberoende. Inom Urban 15 ingår också arbete med att öka
gymnasiebehörighet.

Budget 2014
Uppdrag i budget 2014 inom de strategiska målområdena i visionen, som
bedöms ha koppling till arbete mot barnfattigdom
Människor möts i Borås
- Fritids- och folkhälsonämnden, ska genomföra en inventering av
samtliga platser för spontan aktivitet i hela Borås
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Arbetslivsnämnden ska pröva modellen med fadderfamiljer för
invandrare, som är en hjälp att möta och förstå det svenska
samhället.
- Arbetslivsnämnden är övergripande ansvarig för kommunens
integrationsarbete och fungerar som ett kunskapscenter som sprider
information om integrations- och mångfaldsfrågor.
- Utbildningsnämnden ska i samverkan med Arbetslivsnämnden och
Stadsdelsnämnd Öster bedriva arbetet inom stadsdelen
Hässleholmen inom ramen för det särskilda statsbidraget för
utveckling av vissa utvalda stadsdelar i landet.
Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
- Fritids- och folkhälsonämnden. Idrottsskolan kommer under året att
fortsätta arbetet med att få igång verksamheten i socialt utsatta
områden, bl a genom information på föräldramöten och samarbete
med stadsdelar och föreningar.
- Fritid och folkhälsonämnden. Permanent, sammanhållet och lätt
tillgängligt föräldrastöd, ett varierat utbud som erbjuds generellt
oavsett barnets ålder.
- Utbildningsnämnden. Ska anordna lov- och sommarskola inom
tilldelad ram.
- Utbildningsnämnden. Alla elever ska ha tillgång till egen dator,
oavsett vilket program som eleven går.
- Utbildningsnämnden. Tillsammans med skolorna ta fram
studieupplägg så att det blir lättare för eleverna på de
yrkesförberedande programmen att läsa in högskolebehörighet.
- Arbetslivsnämnden. Ska erbjuda alla ungdomar som gått ut
grundskolan och gymnasiets årskurser 1 och 2 feriearbete eller för
dem som så önskar sommarlovsentreprenör.
- Arbetslivsnämnden ska tillsammans med Utbildningsnämnden
fortsätta arbetet med det lokala kunskapslyftet.
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Stadsdelsnämnderna. Skolenheterna ska ge möjlighet till
sommarskola och lovskola där det behövs.
- Stadsdelsnämnderna. Rutiner för läxhjälp ska finnas.
- Stadsdelsnämnderna. Rutiner för att säkerställa att skollagens
bestämmelser följs vad gäller barn i behov av särskilt stöd.
- Stadsdelsnämnden Norr. Ska utreda förutsättningar för att starta en
fritidsgård på Norrmalm
- Stadsdelsnämnderna. Inriktningen är att alla elever i årskurserna fem
till nio i kommunens skolor skall ha tillgång till en
dator/läsplatta(”en till en”). Stadsdelsnämnden Norr får uppdrag att
inför läsåret 2014/15 lägga fram ett förslag hur detta skall utformas.
Företagande växer genom samverkan
- Arbetslivsnämnden och Utbildningsnämnden. Många nyanlända
saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Utbildningsnämnden
och Arbetslivsnämnden ska samverka om vägar till utbildning och
arbete för denna grupp.
- Arbetslivsnämnden. Hanterar försörjningsstödet på ett aktivt sätt bl
a genom att arbeta med att växla bidrag mot lön. För att möta
individen med rätt insatser skapas ett Jobbtorg som ger en samlad
ingång till kommunens arbetsmarknadsinsatser.
Livskraftig stadskärna
- Sociala omsorgsnämnden Det vräkningsförebyggande arbetet är en
viktig del i arbetet mot hemlöshet. Samarbetet mellan berörda
nämnder och bostadsbolag måste intensifieras.
- Sociala omsorgsnämnden. Det vräkningsförebyggande arbetet ska
prioriteras. Det är aldrig acceptabelt att människor tvingas sova
utomhus, i portgångar, på toaletter eller i tält. Vräkning får aldrig
förekomma där barn drabbas.
Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
- Kommunstyrelsen. Under 2014 ska förutsättningarna för att införa
skolkort till samtliga skolungdomar utredas.
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Sammanställning av remissvar från nämnder och bolag på
Kommunstyrelsens remiss 2013
I november 2013 fick alla nämnder, bolag och råd i Borås Stad i uppdrag av
Kommunstyrelsen att besvara frågorna ”vad är viktigt för att motverka
barnfattigdom och vad skulle er nämnd/ert bolag kunna göra?.” Av dem
har 24 tagit upp remissen i sin nämnd varav 9 då beslutat att avstå från att
svara.
I remissvaren nämns åtgärder som är både kort- och långsiktiga. Bland de
långsiktiga är att se till att människor får en bra utbildning och arbete samt
att samverkan är viktigt, både inom kommunens nämnder och mellan Borås
Stad och ideella organisationer.
De kortsiktiga åtgärderna är: verklig kostnadsfrihet överallt där det är
relevant, resurser för bra undervisning, förutsättningar för alla, generell
inriktning inom försörjningsstöd och samverkan. I de kort- och långsiktiga
insatserna finns det både generella, selektiva, akuta och förebyggande inslag.
Remissvaren redovisar till stor del det som redan görs och det har en
inriktning på god utveckling utifrån styrdokument och uppdrag och det
mesta kan inledas inom nuvarande uppdrag.
Verksamhet
Vad görs
Vill utveckla
Arbetslivsnämnden
Borås Energi o miljö
Fritids- och
Folkhälsonämnden

Kulturnämnden

Växla bidrag mot lön
Revidering riktlinjer försörjningsstöd
Samarbete Återbruk, Brygghus
Anläggning, aktivitets-platser
tillgänglighet
(sprida info om)
Låga avgifter
Avgiftsfria simskolor
Utrustning att låna ut
Riktat stöd till föreningar
Generösa bidragsregler
Kulturskolefilialer
Biblioteksutbudet
Avgiftsfria arrangemang

Ge förening goda
ex
Feriearbete året
om
Önskvärt med fler
kostnadsfria arrangemang
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Lokalförsörjnings
Nämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Samhällsbyggnads
nämnden
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden
Öster

Sociala Omsorgsnämnden

Samverka med ALF för att ge
sysselsättning och öka anställnings
Barhet
Ekonomisk rådgivning
Uppdrag att ta fram förslag till
barnkonsekvensanalyser i planprocessen
Vräkningsförebyggande
Uppmärksamma riskbarn i grundskolan
Samverkan skola- IFO
Förskola arbetslösa
Badresor
Sommarkoloni
Avgiftsbefrielse
Stöd i grundskolan
Praktikplatser och feriearbetsplatser
Stödja jobbsökande
Ungdomsledarutbildning
Avgiftsfri förskola och skola
Tillgängliga mötesplatser
Kulturplaneter
Samverkan IFO
Grundskolan öka de fullföljer skolgång
får behörighet gy.
Samverkan skola och IFO
Avgiftsfri skola
Förskola obekväm tid
Förhindra vräkning uppmärksamma
barn i osäkra boendeförhållanden
Samarbete SDN ALN
Urban 15 FC Ibra
Vräkningsförebyggande, ansvarar,
samordnar o utvecklar
Barnperspektiv inom IFO Vuxen
Soc.psyk
Lägenheter till barnfamiljer

Önskvärt att
kunna mer riktat
stöd till utsatta

Önskvärt att det i
försörjnings-stödet
ingick kostnad för
dator

Utveckla
samverkansformer,
boendelösningar
förebyggande,
stärka vuxenstöd
till barn
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Tekniska nämnden

Bereda sysselsättning till personer
anvisade från AF, sikte på reguljära
arbetsmarknaden Gröna Vägen

Utbildningsnämnden

Hög utbildnings standard
Fokus på fullfölja utbildningar
I princip kostnadsfritt

Ungdomsrådet öster

Skolan ska vara gratis
Fria alternativ
Satsa på skola o fritids gårdar med
kostnads fria aktiviteter
Låneutrustning
Anställa ungdomar som ledare
Ökat samarbete med frivilligorg.
Arrangera insamlingar

Ungdomsrådet central

Önskemål
Skapa kostnadsfria aktiviteter utanför
skoltid
Informera föräldrar om utbudet
Upplys om stipendier
Höj försörjningsstöd
Skolan gratis på riktigt
Ingen avgift gårdskort

Kan bidra
Alla aktiviteter
kostnadsfria
Skapa fler event
Ordna
studiegrupper och
läxhjälp
Marknadsföra
utbud

Statistik barnfattigdom för Borås
Rädda barnens statistik7
Rädda barnens definition av barnfattigdom har utarbetats tillsammans med
Tapio Salonen, professor i socialt arbete. Det är sammansatt av två delmått,
barn i familjer med så kallad låg inkomststandard och barn i familjer som
beviljats försörjningsstöd. Det kan kallas ett absolut fattigdomsmått och
mäter hur många barn och familjer som hamnar under en absolut
fattigdomsgräns. För mer information se Rädda Barnens årsrapport.

7

Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2013, Rädda Barnen.
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EU:s fattigdomsdefinition är ett mått på relativ fattigdom- hur stor andel av
hushållen har lägre inkomst än 60 % av medianinkomsten i landet- den
fångar därför inkomstskillnader. Inkomstskillnaderna har ökat i Sverige
genom att värdena för absolut och relativ fattigdom närmat sig varandra. År
2011 levde 13,5 procent av alla barn i Sverige i familjer med inkomster
under 60 % av medianinkomsten. Den relativa fattigdomen har främst ökat
bland ensamstående.
Barnfattigdomen 2011 på nationell nivå var 12,1% med Rädda Barnens
absoluta fattigdomsmått. Resultat för Borås 2011 i Rädda Barnens rapport.
Andel av samtliga barn i hushåll med.
Varken låg Enbart Enbart
låg
inkomst
försörjnings
standard el inkomst stöd
försörjnings standard
stöd
Borås var 87;9
nr 186 av
290
kommuner

4,9

3,9

Både låg
inkomst
standard
och
försörj
ningsstöd
3,4

Totalt
andel barn
i
ekonomiskt
utsatta
hushåll
12,1

Totalt antal barn 0-17 år som lever i hushåll med låg inkomststandard
och/eller försörjningsstöd, för 2010-2011 i Borås.
Totalt
antal
barn
2011
20 861

Totalt
antal
barn
2010

Barn i
ekonomiskt
utsatta
hushåll
2010 Antal
20 924 2 700

Barn i
ekonomiskt
utsatta
hushåll
2011 Antal
2 537

Barn i
ekonomiskt
utsatta
hushåll
Andel 2010
12,9

Barn i
ekonomiskt
utsatta
hushåll
Andel 2011
12,1

Barnfattigdomen i riket 2012 var 12 % och i Borås 11,7% i Rädda Barnens
statistik.
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Borås Stads statistik
Andel barn och ungdomar 0-17 år som ingår i ett hushåll som inte erhållit
socialbidrag. Statistik från Välfärdsbokslutet i Borås Stad.
2006
96

2007
96

2008
98

2009
97

2010
97

2011
98

2012
97

2013
99

Statistiken från Borås Stads och Rädda Barnens är inte samstämmiga
beträffande uppgiften för 2011. Statistiken har sannolikt tagits fram på olika
sätt, bakgrunden till skillnaden har inte utretts här.
Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat den alternativa
arbetsmarknaden. Det handlar om att växla bidrag mot lön för att minska
andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd.
Dialog med ideella organisationer
För att lyckas i arbetet mot barnfattigdom är ideella organisationers roll
viktig. För att kartlägga deras syn på barnfattigdom, arbete med frågan och
förslag till utveckling av det arbetet, bjöds ideella föreningar i Borås in till en
dialog den 27 maj. Rubriken var Hur ska vi minska barnfattigdomen i Borås?
Inledningsvis gavs en kort information om barnfattigdom och uppdraget att
ta fram en handlingsplan mot barnfattigdom. Frågeställningar som därefter
samtalades omkring var:” vad är barnfattigdom?” ” vad gör föreningslivet
för att motverka barnfattigdom och vad skulle man kunna göra ytterligare
för att hjälpa barn i utsatta situationer?” och ”vad kan göras i samverkan
med andra föreningar och tillsammans med Borås Stad?”
Här nedan följer en sammanfattning av vad som togs upp vid dialogen den
27 maj.

Vad är barnfattigdom?
•
•
•
•

Vi lever i ett konsumtionssamhälle.
Alla kan drabbas
Vi behöver minska utanförskap och skapa delaktighet
Barnen behöver tillsyn, inte lämnas vind för våg.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Behöver ha förmåga och ork att ta sig an sin situation
Finns en hel del som är gratis, men information och kunskap om
det måste öka.
Alla barn kan inte vara med i idrottsrörelsen, kostnaderna för vissa
idrotter är höga. Föreningar inför träningsavgifter.
Föräldrar med många barn, har svårt att hinna med att stödja
barnens idrott.
Ledare behöver vara ekonomiskt starka, de får stå för en del
kostnader själva.
Familjer vänder sig till föreningar och kyrkan för att på bidrag till
kläder, skor madrasser m.m.
Familjer skuldsätter sig, barnen drabbas hårdast. Barn vräks.
Lyssnar inte på barnen då det gäller försörjningsstöd
Behövs ett förhållningssätt/tänkande att alla kanske inte har pengar,
inte ens små summor. Det är mycket som kostar frukt, matsäck, en
bussbiljett m.m. Kort varsel och flera barn kan göra det svårt.
Det finns fattiga människor i Sverige. Barn tar inte hem kompisar,
då det finns madrasser i hela lägenheten. Soppkök har 70 besökare
varje gång.

Vad gör föreningslivet för att motverka barnfattigdom?
•
•

•
•

Har duktiga ledare.
Familjelägret för ensamstående med barn, som Lutherska
Missionskyrkan anordnar har 15 ideella krafter som satsar en vecka
av sin semester. Lägret är mycket uppskattat och det har även
inneburit ett nätverk för en del av deltagarna.
Kyrkorna möter många barn i utsatta situationer, bl a asylsökande
och gömda.
Föreningar skulle kunna vara med i arbetet med asylsökande.
Elfsborg har ett samarbete med boendet för ensamkommande barn
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•
•
•
•
•

på Moldegatan. SISU arbetar med Idrottslyftet. Allas rätt att var
med. RF har medel som kan ansökas via SISU
SISU arbetar med projektet Jämlik hälsa på Norrby och
Hässleholmen.
Rädda Barnen startar en föräldrautbildning hösten 2014
Rädda Barnen har kulturplaneter som har aktiviteter under
sommarlovet.
Rädda Barnen har läxhjälp
Majblomman, kan söka stöd direkt till barnets kostnader, blanketter
finns på organisationens hemsida.

Vad skulle man kunna göra ytterligare för att hjälpa barn i utsatta
situationer och vad kan göras i samverkan med andra föreningar och
tillsammans med Borås Stad?
•

•
•
•
•
•
•
•

Borås Stad kan bjuda in föreningar till dialog/workshop om olika
ämnen för att skapa forum för samarbete mellan föreningar och
med förvaltningarna i Borås Stad.
Föreningarna kan samarbeta och vända sig till varandra för att få
hjälp
Kan Rädda Barnens studiestöd kombineras med en idrottsaktivitet?
Invandrare vill vara med, men de måste få lära och förstå hur
föreningslivet fungerar.
Föreningar måste ha tålamod och släppa in.
Ändra på bidragsregler, ge mer stöd om det är samverkan mellan
föreningar och om aktiviteten är i utsatta områden.
Aktiviteter med barnvakt för yngre syskon så att föräldrarna kan
vara mer delaktiga.
Snabbare lösningar och punktinsatser med medel som föreningar
kan ansöka om.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behöver finnas en bättre information på olika språk om vad de olika
föreningarna gör samt information om vilka gratisaktiviteter som
finns i Borås med närområden.
Öka kunskapen om barnkonventionen hos vuxna så att de kan
tänka och agera utifrån barnets bästa. ALLTID
Öka samverkan mellan förvaltningarna inom Borås Stad.
Barnperspektiv när det gäller alla beslut
Kostnadsfri musikskola
Fritidsgårdar på alla områden
Gratis fritidsaktiviteter på lov.
Extra stöd/resurser för ensamstående.
Lånemöjlighet för idrotts- och musikutrustning.
Fadderverksamhet.

Sammanfattande kommentarer/slutsatser
Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till social trygghet, en skälig
levnadsstandard, lek, vila och fritid. Alla barn har samma rättigheter och lika
värde och ingen får diskrimineras. Det är i detta ljus som man kan se de
problem som det enskilda barnet upplever genom att växa upp i ett
ekonomiskt utsatt hushåll. Det påverkar vardagslivet och gör att barn i
ekonomiskt utsatta hushåll blir begränsade och får en sämre
levnadsstandard vilket kan hämma barnets fysiska, psykiska och sociala
utveckling.
Kan kommunen som ensam organisation förhindra att barn växer upp i
ekonomiskt och kulturellt fattiga miljöer? Svaret är som nämnts och
beskrivits, kommunen kan inte som ensam aktör förhindra att barn växer
upp i fattigdom. Kommunen, staten, organisations- och föreningslivet har
ett delat ansvar. Främst ligger ansvaret på kommunen och staten.
Denna rapport om barnfattigdom visar att barns och deras familjers
ekonomiska utsatthet är ett komplext och sammansatt fenomen.
Bakomliggande orsaker, uttrycksformer och konsekvenser är inte entydiga.
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Barns ekonomiska utsatthet i uppväxtåren måste relateras till föräldrars
försörjningsförmåga och då oftast till deras arbetslivsanknytning och
hälsotillstånd. Det som försvårar åtgärdsperspektivet i ett kommunalt
perspektiv är också vetskapen om att barnfattigdomen är ett brett fenomen
som påverkas av såväl internationella, nationella, regionala och lokala
förhållanden.
Oavsett orsaker och omfattning har alla kommuner en utmaning i att hitta
de rätta lösningarna för att motverka barnfattigdomen, och att inte bara
rikta insatser direkt till barn utan till hela familjer.
Det finns anledning att i det långsiktiga perspektivet lyfta fram två faktorer,
minska arbetslöshet samt att ha hög kvalitet i skolan. Att minska
arbetslöshet är ett av de främsta medlen mot barnfattigdom.
Arbetslivsnämnden i Borås har som mål att minska antalet hushåll som
uppbär försörjningsstöd. Det är ett arbete där personer får arbetsträning,
arbetsmarknadsanställningar eller egen försörjning genom studier eller
arbete. Att växla från bidrag till lön innebär att gå från försörjningsstöd till
egen försörjning i form av arbetsmarknadsanställning. Det möjliggör bl a
för föräldrar att snabbast möjligt gå från en socialt utsatt situation till
egenförsörjning och därmed ökad materiell standard.
Skolan ska inte ses som kompensatorisk utan är den största investerande
insatsen som kommunen arbetar med, inte bara ”lust att lära” utan ”lära för
framtiden”. Det är viktigt att ställa sig frågan hur föräldrar, andra vuxna,
näringslivet och ideella organisationer kan göras delaktiga i barnens lärande.
Barn som uppnår målen i skolan har större möjlighet att gå vidare i arbete
eller fortsatta studier.
I det kompensatoriska perspektivet gör Borås Stad redan idag många
aktiviteter men arbetet kan utvecklas ytterligare.
Det är inte bara kommunen som kan bidra till att minska barnfattigdomen
utan även ideella organisationer kan och vill göra en insats. Vid mötet med
föreningarna i maj 2014 kom det fram flera bra idéer och tankar på hur man
kan arbeta för minskad barnfattigdom. Bland många intressanta förslag kan
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nämnas 1 Borås Stad skapar forum för dialog och samarbete mellan
föreningar, 2. Ändra bidragsregler och ge mer stöd för samverkan mellan
föreningar, 3 Aktiviteter med barnvakt för yngre syskon så att föräldrar kan
vara mer delaktiga, 4. Bättre information på olika språk om vilka
gratisaktiviteter som finns idag. Förslagen behöver inte vara så ekonomiskt
betungande, det som behövs är någon som kan samordna arbetet.
Arbetet mot barnfattigdom är sektorsövergripande och flera nämnder har
ansvar i frågan. Frågan är kopplad till andra kommunala styrdokument,
uppdrag och pågående arbete. Kartläggningen visar att det sker mycket
insatser och det finns uppdrag på olika nivåer och att det finns många goda
idéer och exempel över hur arbetet för att minska barnfattigdom kan
utvecklas. Det visar tydligt att det finns politiska ambitioner att förverkliga
rättigheter och att motverka konsekvenserna av ekonomisk utsatthet.
Hur ska då Borås Stad på bästa sätt vidareutveckla arbetet? Ska arbetet vara
kompensatoriskt eller vara långsiktiga investeringar? Det finns exempel på
både och idag och en kombination är både nödvändig och lämplig. Det
långsiktiga arbetet handlar om att minska barnfattigdomen på sikt och det
kompensatoriska att idag ge stöd åt barnen som lever i ekonomisk utsatthet.
En hel del av det som kan göras behöver det inte fattas ytterligare beslut
om, utan det ingår i lagar, styrdokument, grunduppdrag och det
utvecklingsarbete som pågår. Det man vill göra kan nämnderna i flera fall
själva besluta om. Det är viktigt att på en övergripande nivå inspirera och
stödja fortsatt utveckling av arbetet. En aktuell fråga att ställa till alla i
budget skulle därför kunna vara ”Vad kan ni göra ytterligare för att minska
ekonomisk utsatthet bland barn?” Flertalet förvaltningar har fått utbildning i
barnkonventionen, det finns mallar för checklistor och konsekvensanalyser
har tagits fram. Ett antal förvaltningar prövar olika modeller. Ett arbete är
påbörjat. Att införliva barnkonventionen i alla verksamheter och
beslutsprocesser förutsätter ett långsiktig och målinriktat arbete.
Insatser för att nå målet berör många nämnder och bolag - inte bara de
inom de traditionellt sociala områdena. Arbetet med visionen och
strategiska målområden som grund för uppföljning och styrning ger en
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styrka i ett sektorsövergripande arbete med barn och unga. Möjligheter för
samverkan över förvaltningsgränser öppnas upp ytterligare och nya
samarbeten uppstår.
I Borås saknas beslut om vem som har ansvar för frågan, ansvar för
samordning, ansvar för att inspirera och att stödja fortsatt utveckling. Om
det är allas ansvar finns det en risk att ingen tar sitt ansvar. Det är även
viktigt att se helheten och vara medveten om vilken inriktning som de
beslut som fattas har för att säkerställa att både det kompenserande och det
investerande perspektivet finns med.
En särskild separat handlingsplan mot barnfattigdom som inte är integrerad
i budgetarbetet riskerar att bli en plan som inte har tillräcklig koppling till
verksamhetsplaner och prioriteringar. De planer som inte knyts till
budgetarbete riskerar att inte förverkligas.
Utifrån remissvaren som KS fått in, mötet med ideella föreningar samt det
underlag som tagits fram i denna utredning om barnfattigdom ges förslag på
uppdrag inför politiskt beslut.
Målet är att medvetet arbeta för ett minskat antal barn som lever i
ekonomiskt utsatta hushåll samt stödja de barn som idag lever i ekonomiskt
utsatta hushåll.
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Hemvårdsbidrag 2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Hemvårdsbidraget är oförändrat 2 230 kr per månad under 2016.

2015-09-29
Datum
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Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0650 730
Programområde: 3
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef: 2015-10-01, Christer Johansson
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Dnr 2015/KS0650

Stadskansliet
Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Sociala omsorgsnämnden

Hemvårdsbidrag 2016
Enligt Borås Stads Riktlinjer för närståendestöd har hemvårdsbidraget fastställts till
5 % av prisbasbeloppet per månad, utjämnat till närmaste 10-tal kronor.
2015 års prisbasbelopp är 44 500 kr och hemvårdsbidraget uppgår till 2 230 kr per
månad.
2016 års prisbasbelopp är sänkt till 44 300 kr. Beräkning av nytt hemvårdsbidrag enligt Riktlinjer för närståendestöd gör att hemvårdsbidraget minskar med 10 kr per månad
jämfört med innevarande år.
Enligt Riktlinjer för närståendestöd kan Kommunstyrelsen besluta om tillämpningsföreskrifter och tolkning av föreskrifterna. Kommunstyrelsen har också möjlighet att besluta om mindre ändringar av riktlinjerna.
En sänkning av prisbasbeloppet i kombination med riktlinjens avrundning till närmaste 10-tal kronor gör ett relativt stort utslag. Avsikten att följa prisbasbeloppet är inte
att sänka hemvårdsbidraget.
Kommunstyrelsen beslutar att hemvårdsbidraget är oförändrat 2 230 kr per månad
under 2016.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Projekteringsframställan för om- och tillbyggad av
Bäckängsgymnasiet, Schélegatan 7, KATTUGGLAN.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att utöka investeringsbudgeten för om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet, Schélegatan 7, KATTUGGLAN, från 25 580 tkr till 29 990 tkr
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Att godkänna rubricerad projekteringsframställan till ett belopp om 25 580 tkr, och under förutsättning att
Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget, godkänna en utökad budget för projektet till 29 990 tkr.
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Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Oliwer Åstrand
Kommunfullmäktige

Projekteringsframställan för om- och tillbygggad av Bäckängsgymnasiet, Schélegatan 7,
KATTUGGLAN.
Lokalförsörjningsnämnden förslår den 22 september 2015 att Kommunstyrelsen godkänner projekteringsframställan gällande om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet,
Schélegatan 7, KATTUGGLAN. Samt att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att höja det godkända investeringsutrymmet från 25 580 tkr till 29 990
tkr.
Den tidigare redovisade budgeten för projektet har reviderats efter att en fördjupad
förstudie gjorts på objektet, kostnadsökningen härleds till tekniska förändringar och
krav på byggnaden. Några konkreta exempel på nyupptäckta krav är ett mer omfattande sprinklersystem, förstärkning av bärande balkar samt en takförstärkning man
tidigare inte budgeterat för. Utökningen av budgeten bygger således inte på en ambitionsökning, utan är ett resultat av att Lokalförsörjningsnämnden, efter den fördjupade
förstudien, har ett mer tillförlitligt material att basera projektets budget på.
Investeringsutrymmet på 25 580 tkr finns med i 2015 års budget, men Lokalförsörjningsnämnden har alltså reviderat projektets budget till 29 990 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att utöka investeringsbudgeten för om- och tillbyggnad av Bäckängsgymnasiet, Schélegatan 7,
KATTUGGLAN 1, från 25 580 tkr till 29 990 tkr
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
Att godkänna rubricerad projekteringsframställan till ett belopp om 25 580 tkr, och under förutsättning att Kommunfullmäktige tillstyrker förslaget, godkänna en utökad budget för projektet till
29 990 tkr.
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Framställan från Stadsdelsnämnden Öster angående
förhyrning av lokaler för förskoleverksamhet på
Hulta.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att godkänna lokalförsörjningsnämndens förslag till förhyrningen av lokaler på Hulta under tiden 201609-01 till 2031-08-31 med en hyresnivå på 1 672 000 kr per år.
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Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnd Öster

Framställan från Stadsdelsnämnden Öster angående förhyrning av lokaler för förskoleverksamhet på Hulta.
Lokalförsörjningsnämnden har den 25 augusti 2015 föreslagit kommungullmäktige att
godkänna en inhyrning av lokal för förskoleverksamhet på Hulta Torg 4. Behovet är 4
-5 avdelningar och tillträde bör ske från och med augusti 2016.
Staddelsnämnd Öster har godkänt inhyrningen den 25 augusti 2015 och översänt den
till Lokalförsörjningsnämnden. Det finns i dag två enavdelningsdaghem i området
som kommer att avvecklas. Utökning blir 60 platser.
Hyrestiden är 15 år från och med 2016-09-01 och kostnaden är 1 672 000 kr per år
med en indexuppräkning på 60 % av konsumentprisindex. Den inhyrda ytan är 1 100
m2.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att godkänna lokalförsörjningsnämndens förslag till förhyrningen av lokaler på Hulta under
tiden 2016-09-01 till 2031-08-31 med en hyresnivå på 1 672 000 kr per år.
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Kommunalråd
Christer Johansson
Ekonomichef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

BESLUT

1 (1)

Sammanträdesdatum 2015-08-25
2015/SDNO0073
Handläggare
Maria Rangefil

Lokalförsörjningsnämnden

Lokaler för förskoleverksamhet vid Hulta torg
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att till Lokalförsörjningsnämnden framställa om
förhyrning av ytterligare förskolelokaler vid Hulta torg.
Ärendet
Behovet av förskoleplatser på Hulta och Hässleholmen ökar. Det finns idag två små
förskoleenheter på Hultaområdet; Hulta torg och Tolvskillingen. Båda enheterna har en
avdelning. Genom ombyggnation kan lokalerna vid Hulta torg inrymma ytterligare
3-4 förskoleavdelningar.
En förhyrning av ytterligare lokaler vid Hulta torg möjliggör en avveckling av de tillfälliga
lokalerna för Tolvskillingen och tillskapar ytterligare ca 60 förskoleplatser. Eftersom
lokalerna är belägna vid Hulta torg, med gångavstånd från Hässleholmen, förväntas de nya
avdelningar också kunna möta den ökade efterfrågan på förskoleplatser på Hässleholmen.
Lokalerna är färdigställda augusti 2016 och hyran för lokalerna blir efter ombyggnad ca
1 650 tkr per år. Hyrestiden är 15 år. Investeringsmedel för tillkommande inventarier är med
i Stadsdelsnämnden Östers budgetförslag för 2016.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef

