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Per-Olof Jinnegård
Handläggare

Budgetuppföljning efter oktober 2020
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen för
oktober 2020 med helårsprognos.
Ärendet i sin helhet
Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med
helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.
Beslutsunderlag
Budgetuppföljning efter oktober 2020
Samverkan
Ärendet har 2020-11-05 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
Ingen expediering.

Mats Tolfsson
Ordförande
Hans Abrahamson
Förvaltningschef
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1 Inledning
Nämndens uppgift 2020
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och
familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har
dessutom ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor
som är socialt utsatta eller långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden.
Nämnden har dessutom två av Kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessen "mjuka
frågor". De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och
befogenheter i frågor som har gemensam karaktär.
Verksamheten 2020
Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som
kommer att etableras i Borås.
Arbetet med att stärka familjehemsvården ska fortsätta under 2020.
Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om
asyl är avgjord.
Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad.
Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Individ- och
familjeomsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i arbetet.
Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektet framarbetade metoder ska
implementeras i nämndens ordinarie verksamhet.
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2 Nämndens verksamhet 1
2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201910

Budget 2020

Budget
2020-10

Utfall 202010

Prognos
2020

Avvikelse

Central
administr
ation

-10 160

-15 851

-13 195

-14 019

-13 851

2 000

Politisk
verksamh
et

-1 928

-2 445

-2 037

-1 772

-2 445

0

Allmän
IFOadministr
ation

-58 296

-77 571

-64 572

-58 611

-76 071

1 500

Barn- och
ungdoms
vård

-109 262

-136 230

-110 124

-119 386

-150 277

-14 047

-67 203

-81 744

-65 540

-70 767

-89 944

-8 200

Flyktingve
rksamhet

1 680

0

0

188

188

188

Övrig
verksamh
et

0

0

0

0

0

0

Buffert

0

-3 059

-2 549

0

0

3 059

-245 169

-316 900

-258 017

-264 367

-332 400

-15 500

Tkr

Vård av
vuxna

Summa

Nya uppdrag 2020
Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, i nära samverkan med andra nämnder som
jobbar med barn och ungdomar, utreda möjligheterna att inrätta en särskild förebyggande-enhet med
uppdrag att motverka att unga i riskzon hamnar i normbrytande beteenden.
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska tillsammans med Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som
relationsvåldsenheten riktar sig till kan sänkas från 18 till 16 år. Utredningen ska också belysa vilken
hjälp ungdomar mellan 16-18 år kan få av respektive nämnd.
Utredningen som gjort angående sänka ålder från 18 år till 16 år har kommit fram till att det inte finns
grund för att sänka åldern för relationsvåldsenheten under Arbetslivsnämnden utan att denna målgrupp
behöver finnas kvar inom Individ- och familjeomsorgsnämnden.
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Ekonomiska förutsättningar 2020
Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunbidrag för år 2020 är på 305 900 tkr. En buffert är avsatt
med 1 %, 3 059 tkr.
Tillskott i budget utöver löner med 2,7 % och övriga kostnader med 1,8 %









Avtal Ungdomsmottagning, 1 200 tkr
Utökning Barnahus, 300 tkr
Förstärkt Familjehemsvård, 2 000 tkr
Helårseffekt Stödboende, 3 000 tkr
Strukturerat underskott i grunduppdrag (volymökning) 5 800 tkr
Utav volymökningen på 5 800 tkr är 60 %, 3 480 tkr budgeterat på familjehemsplatser och
40 %, 2 320 budgeterat på köp av platser HVB 13-20 år.
En fjärde familjecentral, 600 tkr
Bytt Kommunbidrag med Vård- och äldrenämnden, 1 300 tkr överfört till Vård- och
äldrenämnden för köp av platser på Vård och omsorgsboende.

Individ och familjeomsorgsnämnden har fått extra anslag på 11 000 tkr. De 11 000 är fördelade enligt
nedan.




Barn- och ungdomsvård, 5 000 tkr familjehemsplaceringar
Barn- och ungdomsvård, 5 000 tkr, köpta platser 13-20 år
Vård av vuxna, 1 000 tkr köp av externa platser.

Summa kommunbidrag efter extra anslag 316 900 tkr.
Beslutade besparingsförslag budget 2020








Smedjan minska en tjänst besparing 650 tkr, minska från två tjänster till en tjänst
Vräkningsförebyggande minska en tjänst 600 tkr, minska från 4,5 tjänster till 3,5 tjänster
Cedern minska en tjänst 700 tkr, minska från fyra tjänster till tre tjänster
Träffen 435 tkr, se över lokalerna för verksamheten
Fortsätta arbetet med att minska placeringskostnaderna för barn och unga, vuxna genom att
använda Rätt matchat stöd vid omprövning/uppföljning av vård, samt avslut av vård och arbeta
enligt Strukturerat hemtagningsarbete. Bevaka ansvarsområde och gränssnitt i förhållande till
andra vårdgivare, samt använda gällande rutiner för att nå överenskommelse.
Se över den interna öppenvården som bedrivs inom nämndens område och se vilka
synergieffekter och kostnadsminskningar som går att uppnå genom samverkan.

Åtgärder som tillkommit under våren 2020







Förvaltningen kommer att minska med 8 tjänster under perioden augusti-december 2020. 1
tjänst motsvarar den beslutade översynen av öppenvården som bedrivs inom nämndens område
besparingen har varit på Dialogcentrum.
Kartlägga målgrupper inom öppenvården. Det finns behov av att frigöra resurser för brukare
med omfattande behov och kartläggningen syftar till att se om det går att göra omprioriteringar
och förändringar i arbetssätt.
Uppföljning av familjehemsvården för att se om det finns ytterligare andra möjligheter till att
öka rekryteringen av egna familjehem.
Uppehåll under året i Hopptornets verksamhet för att frigöra resurser och underlätta
hemtagning från institution.
Bortprioritera stöd till anhöriga utifrån missbruk på Yxhammarmottagningen.
Bortprioritera målgrupp för det vräkningsförebyggande arbetet.
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Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 15 500 tkr.
Underskottet består av:









Central administration + 2 000 tkr
Politisk verksamhet + - noll
Allmän IFO-Administration + 1 500 tkr
Barn och ungdomsvård - 14 047 tkr
Vård av vuxna - 8 200 tkr
Flyktingverksamhet + 188 tkr
Buffert + 3 059 tkr
Totalsumma - 15 500 tkr.

Individ- och familjeomsorgsnämnden har volymökningar avseende heldygnsplaceringar i likhet med de
flesta kommuner. Antalet personer som behöver stöd av nämndens verksamhet har även ökat stegvis
under de senaste åren. Fler får även öppenvårdsinsatser. Sammantaget är detta utmaningar för
nämndens ekonomi och nämnden arbetar med att se över verksamheter, arbetssätt och
effektiviseringsmöjligheter. Fler ungdomar med mycket komplex och sammansatt problematik har
tillkommit under hösten 2019 och våren 2020. Detta märks särskilt i gruppen 17-21 år. Enheten unga
vuxna som arbetar med målgruppen 18-26 år har behövt placera flera unga med missbruk, psykisk
problematik utåtagerande problematik. Strävan att göra kortvariga institutionsplaceringar och sedan
försöka hitta lösningar på hemmaplan med öppenvårdsinsatser.
En tydligare inriktning mot vård och insatser i den egna hemmamiljö och det egna nätverket
Redan nu strävar nämnden efter lösningar på hemmaplan istället för placeringar. Nämnden har uttalat
en ytterligare strikthet i bedömning vid placering på institution och att i pågående placeringar pröva
vård i den egna hemmiljön och nätverket med de olika öppenvårdsinsatserna. Detta förväntas ge
ytterligare kostnadsminskningar. Denna inriktning kan innebära att vissa öppenvårdsresurser utökas för
att undvika placering eller för att möjliggöra ett avslut av en placering. Vårdtidens längd ska även noga
övervägas med återkommande ställningstagande kring att avsluta institutionsvården till förmån för
insatser i familjehem eller i hemmamiljön.
Central administration
Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HRfunktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheterna med
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 2 000 tkr beroende ej tillsatta
tjänster under året.
Överskottet för central administration består av: Chef för Kvalitet och utvecklingsenhet och SAS har
inte varit tillsatta under året. Besparingar under hösten 2020, har varit 1 Verksamhetsutvecklare samt
80 % Kommunikatör.
Politisk nämnd
Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas hålla sin budget.
Allmän IFO Administration
Allmän IFO Administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga
vuxna samt vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelat i fyra områden.
Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna.
Under allmän IFO administration ingår även socialrådgivare, där nämnden ska medverka med
socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad.
Verksamheten är en förebyggande insats.

Individ- och familjeomsorgsnämnden, Budgetuppföljning Okt 2020

6(13)

Övrig verksamhet under allmän IFO administration består av:




Familjerådgivning, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd och Ulricehamn ingår.
Familjerätt, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga och
Tranemo ingår.
Social jour, där även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo,
Ulricehamn samt Vårgårda ingår.

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse.
Verksamheten har fått medel från Socialstyrelsen för bemanning under år 2020 med 664 282 kr.
Verksamhet beräknas göra ett plusresultat med 1 500 tkr, framförallt beroende på att alla tjänster inte är
tillsatta under året.
Besparingar under hösten 2020 har varit tre tjänster.
Barn och ungdomsvård
Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där
Dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Barnahus, Utväg, Ungdomsmottagning och
Spädbarnsverksamhet bedrivs tillsammans med Västra Götalandsregionen.
Nämnden ska fokusera på tidiga insatser och öka den enskildes delaktighet. All vård som ges med stöd
av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och
ungas behov i centrum. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensens inom Individoch familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt.
Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt
skede för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till omfattande insatser för individer
där påtagliga problem redan visat sig.
Samarbetet med annan verksamhet och annan huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom
ramen för nämndens samarbetsuppdrag. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den
enskilde är av stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella
planer, SIP. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde.
Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder bland annat genom, fältverksamheten och
stödcentrum för unga. En serviceinsats, Origo finns också sedan januari 2018 och riktar sig till föräldrar
med barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt.
Besparingar under hösten har varit två tjänster. Den ena tjänsten motsvarar den beslutade översynen av
öppenvården som bedrivs inom nämndens område besparingen har varit på Dialogcentrum.
Verksamheten barn och unga beräknas göra ett underskott på 14 047 tkr.
Underskottet består av:


Köp av externa platser minus 18 629 tkr

De stora underskotten inom köp av externa platser finns under verksamheterna:






Familjehemsplaceringar internt och externt minus 11 958 tkr
HVB 13-20 år, minus 9 981 tkr
HVB 0-12 år, plus minus 520 tkr
Öppenvård, plus 3 830 tkr
Övrig verksamhet plus 4 582 tkr främsta anledning alla tjänster kommer inte vara tillsatta under
året.
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Antal barn och unga med heldygnsinsatser under år 2020:











2020-10-31. 172 st
2020-09-30, 164 st
2020-08-31, 171 st
2020-07-31, 180 st
2020-06-30, 179 st
2020-05-31, 177 st
2020-04-30, 180 st
2020-03-31, 176 st
2020-02-29, 177 st
2020-01-31, 173 st.

Snitt 202001–202010, 175 st
Jämfört med år 2019:











2019-10-31, 163 st
2019-09-30, 160 st
2019-08-31, 156 st
2019-07-31, 163 st
2019-06-30, 157 st
2019-05-31, 161 st
2019-04-30, 156 st
2019-03-31, 151 st
2019-02-28, 158 st
2019-01-31, 154 st.

Snitt 201901–201910, 158 st.
Snitt 201901–201911, 158 st
Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser under år 2020:











2020-10-31, 234 st
2020-09-30, 249 st
2020-08-31, 226 st
2020-07-31, 232 st
2020-06-30, 245 st
2020-05-31, 221 st
2020-04-30, 222 st
2020-03-31, 227 st
2020-02-29, 218 st
2020-01-31, 223 st.

Snitt 202001–202010, 230 st
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Jämfört med år 2019:











2020-10-31, 193 st
2020-09-30, 215 st
2020-08-31, 198 st
2019-07-31, 198 st
2019-06-30, 206 st
2019-05-31, 195 st
2019-04-30, 205 st
2019-03-31, 200 st
2019-02-28, 187 st
2019-01-31, 183 st.

Snitt 201901–201910, 198 st.
Snitt 201901–201911, 198 st
Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med
Västragötalandsregionen, Polisen, Åklagarmyndigheten och kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark,
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås och Lerum. Verksamheten är en
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. I Barnahus
blir det ett bättre samlat bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. I
verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbetet på Barnahus. En utökning med 0,5 %
samordnare är beslutad för 2020.
Verksamheten Barnahus beräknas hålla budget.
Vård av vuxna
Vård av vuxna består av köp av institutionsvård, familjehemsvård och interna insatser för vuxna och
unga vuxna med beroendeproblematik.
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar sedan 2017 riktat mot gruppen unga vuxna med en egen
myndighetsutövning. Den riktade myndighetsutövningen har inneburit att unga vuxna som tidigare inte
haft insatser från Socialtjänsten blivit synliggjorda.
Det finns individuellt behovsprövade öppenvårdsinsatser, service insatser, akuta och långsiktiga
boendeformer utifrån missbruk och social problematik, en öppen verksamhet för socialt utsatta och det
Vräkningsförebyggande arbetet, vars samordningsuppdrag gäller alla i staden som riskerar att vräkas.
Hemlöshet är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten och nämndens samordningsansvar för
socialt utsatta grupper med behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i nämndens
boendeuppdrag. Arbetet är en viktig del i Program mot hemlöshet som nämnden ansvar, för där målet
är kvarboende och att beviljade andrahandskontrakt övergår i egna kontrakt.
Verksamhetsområdet IFO vuxen hanterar utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med
andrahandskontrakt och sociala kontrakt. Dessa brukare får sitt stöd av den Boendesociala enheten.
Under 2020 pågår ett utvecklingsarbete i samverkan med Arbetslivsförvaltningen som kommer att
resultera i att ALF övertar anskaffning av bostäder och IFO utredning och eventuell insats av
andrahandskontrakt för klienter i en hemlös situation med behov av insatser ifrån socialtjänsten. Den
förändrade organisationen har försenats och kommer att starta i sin helhet i januari 2021.
Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad.
Verksamheten är ett externt stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med
psykisk ohälsa som behöver en långsiktig boendelösning.
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IFO vuxen har sedan juni en öppenvårdsmottagning istället för två då Cedern flyttade till samma
lokaler som Yxhammarmottagningen. Verksamheten arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med
riskbruk, missbruk eller beroende. En del i mottagningens arbete är den strukturerade
öppenvårdsmodellen "Smedjan". Inom insatserna finns även mobila team.
Besparingar under hösten 2020 har varit en tjänst.
IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 8 200 tkr. Underskottet består av:




Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 4 186 tkr (Sammanlagd kostnad 6 882 tkr),
finns en budget på 2 714 tkr
Övriga köp av externa platser minus 4 349 tkr. Under övriga köp av externt köpta platser är det
framförallt köp av platser specialboende, familjehem, öppenvårdsplatser samt Institutionsvård
LVM.
Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett överskott med 335 tkr.

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser under år 2020:











2020-10-31, 62 st
2020-09-30, 62 st
2020-08-31, 69 st
2020-07-31, 68 st
2020-06-30, 68 st
2020-05-31, 56 st
2020-04-30, 49 st
2020-03-31, 49 st
2020-02-29, 41 st
2020-01-31, 51 st.

Snitt 202001–202010, 58 st
Jämfört med år 2019:











2019-09-30, 49 st
2019-09-30, 45 st
2019-08-31, 50 st
2019-07-31, 50 st
2019-06-30, 52 st
2019-05-31, 55 st
2019-04-30, 55 st
2019-03-31, 56 st
2019-02-28, 60 st
2019-01-31, 55 st.

Snitt 201901–201910, 53 st.
Snitt 201901–201911, 52 st
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Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser under 2020:











2020-10-31, 73 st
2020-09-30, 77 st
2020-08-31, 78 st
2020-07-31, 73 st
2020-06-30, 71 st
2020-05-31, 82 st
2020-04-30, 86 st
2020-03-31, 93 st
2020-02-29, 83 st
2020-01-31, 86 st.

Snitt 202001–202010, 80 st.
Jämfört med år 2019:











2019-10-31, 81 st
2019-09-30, 81 st
2019-08-31, 83 st
2019-07-31, 77 st
2019-06-30, 76 st
2019-05-31, 85 st
2019-04-30, 88 st
2019-03-31, 79 st
2019-02-28, 79 st
2019-01-31, 79 st.

Snitt 201901–201910, 81 st.
Snitt 201901–201911, 81 st
Flyktingverksamhet
Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och finansieras av
Migrationsverket.
Verksamheten placerar främst ensamkommande barn och unga i familjehem eller internt stödboende.
Ett fåtal platser köps externt.
Verksamheten beräknas göra ett överskott med 187 667 kr. överskottet beror på uppbokningar från år
2019.
Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om
asyl är avgjord.
Individ- och familjeomsorgsnämnden har tecknat ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP
med aktörer från civilsamhället för de ensamkommande asylsökande som är över 18 år. I avtalet ersätts
föreningen Agape med 28 tkr per månad. Kostnaden kan rymmas inom de medel som ersätts av
Migrationsverket men eventuellt så kan nämnden komma att göra ett underskott inom denna
verksamhet. Utöver de som ges boendelösning inom denna överenskommelse så har verksamheten
några som under året fyller 18 år och som kan ge en kostnad som inte ersätts av Migrationsverket.
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Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser under år 2020:











2020-10-31, 4 st
2020-09-30, 5 st
2020-08-31, 6 st
2020-07-31, 9 st
2020-06-30, 8 st
2020-05-31, 24 st
2020-04-30, 24 st
2020-03-31, 26 st
2020-02-29, 32 st
2020-01-31, 38 st.

Snitt 202001–202010, 18 st.
Jämfört med år 2019:











2019-10-31, 50 st
2019-09-30, 60 st
2019-08-31, 74 st
2019-07-31, 78 st
2019-06-30, 79 st
2019-05-31, 80 st
2019-04-30, 80 st
2019-03-31, 84 st
2019-02-28, 93 st
2019-01-31, 99 st.

Snitt 201901–201910, 78 st.
Snitt 201901–201911, 75 st.
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3 Verksamhetsmått
3.1 Individ- och familjeomsorg.
3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år
Verksamhetsmått

Utfall Okt 2019

Budget 2020

Utfall Okt 2020

Antal barn och unga med
heldygnsinsatser

163

140

172

Antal barn och unga med
öppenvårdsinsatser

193

220

234

Antal ensamkommande barn med
heldygnsinsatser

50

40

4

Utfall Okt 2019

Budget 2020

Utfall Okt 2020

Antal vuxna personer över 20 år
med heldygnsinsatser

49

61

62

Antal vuxna personer över 20 år
med öppenvårdsinsatser

81

75

73

3.1.2 Vuxen
Verksamhetsmått
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Sida

SKRIVELSE

Margareta Jensholm
Handläggare
033 357073

1(2)

Datum

Instans

2020-11-17

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2020-00193 1.1.3.1

Närvaro för ledamöter i Individ- och familjeomsorgsnämnden med anledning av Coronapandemin
Individ och familjeomsorgsnämndens beslut
Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutar Individ- och
familjeomsorgsnämnden att nämndens sammanträden i första hand ska hållas
helt digitalt med ordförande och justerande personer på plats samt med de
tjänstepersoner som krävs.
I andra hand ska sammanträden genomföras genom en kombination av fysisk
och digital närvaro. Fackliga företrädare bör ges möjlighet att närvara digitalt.
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att presidiet utformar närvaron
vid och former för nämndsmöten, under tidsperioden 2020-12-01 – 2021-0331.
Sammanfattning
Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet
personer på sammanträden. 27 augusti 2020 kom en ny rekommendation, som
innebar att sammanträden skulle genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens
och Smittskyddet i Västra Götalands läns rekommendationer. Nu har
pandemin tagit ny fart och nya rekommendationer finns, vilket gör att följande
bör gälla för framtida sammanträden för Individ- och
familjeomsorgsnämnden. Sammanträdet hålls helt digitalt med undantag för en
representant från presidiet (ordförande), justerande personer samt med de
tjänstepersoner som krävs. I andra hand ska sammanträden genomföras
genom en kombination av fysisk och digital närvaro. Fackliga företrädare bör
ges möjlighet att närvara digitalt.
Ärendet i sin helhet
Samtliga kommunalråd uppmanar i skrivelsen ”Uppdaterad rekommendation
om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt
bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av Coronapandemin” att
nämnderna fattar beslut om sammanträden med anledning av
Coronapandemin.
Sammanträden ska i första hand hållas helt digitalt. I andra hand ska
sammanträden genomföras i en kombination av fysiskt och digital närvaro,
med ledamot/ersättare på plats samt ledamot/ersättare på distans.
Möteslokalen bör garantera att avstånd kan hållas för de som är på plats.

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Närvaron från tjänstepersoner på sammanträdena ska begränsas och i första
hand ske digitalt.
Fackliga företrädare bör ges möjlighet att närvara digitalt.
Nämnder/bolag uppmanas fortsatt samverka kring lokaler som är anpassade
för distanssammanträden.
För Individ- och familjeomsorgsnämnden så föreslås att presidiet utformar
närvaron vid och former för de nämndsmöten som infaller under tidsperioden
2020-12-01 – 2021-03-31. Beslutsunderlag
Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen,
övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av
Coronapandemin
Beslutet expedieras till
Ingen expediering.

Mats Tolfsson
Ordförande
Hans Abrahamson
Förvaltningschef

Sida
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Datum

2020-11-04
Carl Morberg, 033 - 35 84 29
carl.morberg@boras.se

Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter
i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i
bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av
Coronapandemin
Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet
personer på sammanträden, 27 augusti 2020 kom en ny rekommendation. Den
innebar då att sammanträden ska genomföras men utifrån
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Nu har pandemin tagit ny fart och nya rekommendationer finns, vilket gör att
följande bör gälla för framtida sammanträden för Kommunstyrelsen, nämnder
och bolagsstyrelserna.
Sammanträden

Sammanträden ska i första hand ske helt digitalt.
Digitalt
Sammanträdes hålls helt digitalt med undantag för en representant från
presidiet (förslagsvis ordförande) och en justeringsperson samt de
tjänstepersoner som krävs. Fackliga företrädare bör ges möjlighet att närvara
digitalt.
I andra hands ska sammanträden genomföras i en kombination av fysiskt- och
digital närvaro.
Hybrid
Sammanträda med ledarmöten/ersättare på plats samt ledarmöten/ersättare på
distans. Salen för mötet bör garantera att avstånd kan hållas för de som är på
plats. Närvaron från tjänstepersoner på sammanträdena ska också begränsas
och i första hand ske digitalt. Fackliga företrädare bör dock ges möjlighet att
närvara.
Nämnden/bolaget ska besluta om hur sammanträden ska hållas utifrån de
rekommendationer som finns.
Nämnder/bolag uppmanas fortsatt samverka kring lokaler som är anpassade
för distanssammanträden.

Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

Borås Stad
501 80 Borås

Stadshuset
Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

Borås Stad

Datum

Sida

2020-11-04
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Närvaro via Teams

Förtroendevalda som ansluter till ett sammanträde via Teams ska göra detta
med sitt konto tillhandahållet av Borås Stad. Ansluter man till mötet som ”gäst”
eller på annat sätt som gör att hela namnet, för och efternamn, inte syns ska
personen plockas bort från sammanträdet.
Digitala möten

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut en promemoria för
”Sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser m.m. i kommun,
region och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar
sjukdomen covid-19”. SKRs rekommendation för digitala möten ska följas i så
hög utsträckning som möjligt. Distansdeltagande ska ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra och delta på lika villkor.
Deltagande på distans bör ses som ett komplement till fysiskt deltagande i
fysiska möten, oavsett vilket organ det gäller. I nuvarande situation kan det
däremot anses motiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge
Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller
styrelsesammanträde kan delta på distans samtidigt. Den som leder
sammanträdet måste däremot alltid finnas på plats i lokalen där det fysiska
mötet äger rum, ett nämndsammanträde kan sägas äga rum på den fysiska
platsen varifrån ordföranden leder sammanträdet, även om samtliga ledamöter
deltar på distans.
För kommunala bolag

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut ”Beslutsfattande utan
fysiska möten i kommunala bolag med anledning av covid-19”. SKRs
rekommendation för digitala möten ska följas i så hög utsträckning som möjligt.
En bolagsstyrelse är som huvudregel beslutför om mer än hälften av hela
antalet styrelseledamöter är närvarande.
Styrelsen får som huvudregel inte fatta beslut i ett ärende om inte samtliga
styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett
tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. I brådskande fall kan styrelsen
dock fatta beslut trots att alla styrelseledamöter inte har hunnit involveras i
ärendet.
Bolagsstyrelserna avgör själva om sammanträden ska hållas som fysiska möten
eller på distans (t.ex. som telefonmöte eller videokonferens). Ska man hålla
distansmöte torde alla som har rätt att delta i mötet behöva gå med på formerna
för mötet.
Om samtliga styrelseledamöter är överens om förfarandet kan styrelsen fatta
beslut utan att något sammanträde hålls. Besluten tas då in i ett protokoll som
anger att besluten har tagits utan sammanträde (per capsulam) och samtliga
styrelseledamöter skriver under protokollet.

Borås Stad

Datum

Sida

2020-11-04
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En bolagsstämma kan på samma sätt som ett styrelsemöte genomföras på
distans eller per capsulam förutsatt att alla aktieägare är överens.
Vett och etikett vid digitala möten

När du som förtroendevald är med på digitala möten ska du uppträda som om
du vore på plats på mötet fysiskt.
Testa din utrustning
Se till att testa din utrustning i god tid innan mötet kommer att ske. Om du t.ex.
vill använda headset så testa genom att ringa upp någon kollega dagen innan för
att säkerställa att det fungerar.
Använd din webbkamera
Det lagkrav på att man ska se den som har ordet. Dessutom är kroppsspråk och
ansiktsuttryck en stor del i vår kommunikation så därför är det viktigt att vi kan
se varandra.
Välj rätt miljö
Du bör välja en lugn och behaglig miljö för att genomföra ett onlinemöte. Att
vara på resande fot fungerar inte om du ska ha ett aktivt deltagande. Sitter du på
ditt kontor bör du signalera till dina kollegor att du inte ska bli störd för att inte
bli avbruten.
Se till att minimera allt eventuellt buller och att platsen du sitter på har en bra
belysning. Du ska inte sitta med störande ljud i bakgrunden. Det är ditt ansvar
att stänga av din mikrofon vid de tillfällen du inte ska prata. Ordförande är
ansvarig för att deltagare följer ovanstående.
Stadig anslutning
Att skicka både ljud-bild-och presentationsmaterial kan ta en hel del bandbredd
i anspråk. Se därför till att du har en robust uppkoppling.

Ulf Olsson
Socialdemokraterna

Annette Carlson
Moderaterna

Andreas Exner
Sverigedemokraterna

Ida Legnemark
Vänsterpartiet

Anna Svalander
Liberalerna

Tom Andersson
Miljöpartiet

Kerstin Hermansson
Centerpartiet

Niklas Arvidsson
Kristdemokraterna

Sida
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Datum

Instans

2020-11-17

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2020-00204 1.1.3.1

Margareta Jensholm
Handläggare
033 357073

Julgåva till anställda 2020
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Medarbetare inom Individ- och familjeomsorgsnämnden får en julgåva till ett
värde av högst 700 kronor.
Ärendet i sin helhet
I samband med Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda under
perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020, har arbetsgivaren möjlighet att höja
värdet till 1000 kr på gåvor till anställda utan förmånsbeskattning.
I och med detta anser Kommunstyrelsen det vara rimligt att höja värdet på årets
julgåva till 700 kr för Stadsledningskansliet anställda och rekommenderar
nämnderna att fatta motsvarande beslut. Det gäller även för nämnder som
förväntar sig ett ekonomiskt underskott vid årets slut.
I sedvanlig ordning sker en prövning i bokslutet för 2020. Då bestäms vilket
resultat som respektive nämnd kommer att bära med sig till nästa år.
Beslutsunderlag
Julgåva till anställda 2020
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-26, § 404
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Mats Tolfsson
Ordförande
Hans Abrahamson
Förvaltningschef

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

ifo@boras.se

033-35 70 00 vxl

Bilaga tilll § 404 Julgåva till anställda 2020
Protokollsanteckning

Kommunstyrelsen
2020-10-26

Protokollsanteckning: PF1 Julgåva till anställda 2020
2020 kommer vara ett år som vi kommer tänka tillbaka på som ett år som inget annat. Personalen i
Borås Stad har i hög grad fått arbeta på ett sätt som de inte är vana vid. Många har behövt arbeta
hemifrån, ofta i en undermålig arbetsmiljö. Många har också behövt lösa nya, krävande
arbetsuppgifter under hög press. Ett särskilt stort ansvar för att hantera den pågående pandemin har
fallit på de anställda inom kommunens vård- och omsorg, som förtjänar varje eloge som möjligen kan
ges.
Det är förstås så, att Skatteverkets förändrade regelverk, möjliggör en julklapp till vår anställda för
ett högre belopp än normalt sett. Det får dock inte vara det primära skälet till att julklapp ges, vilket
är den bild som ges av de styrande partiernas förslag. Vi vill i stället betona att det framförallt är på
grund av det hårda arbete som lagts ner, som våra anställda mer än förtjänar en extra påkostad
julklapp.
Allianspartierna i Borås
Moderaterna

Kristdemokraterna

Annette Carlson

Niklas Arvidsson

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-26
Kommunstyrelsen

§ 404

Dnr KS 2020-00777 2.3.1.0

Julgåva till anställda 2020
Kommunstyrelsens beslut
Stadsledningskansliet medarbetare får en julgåva till värdet av högst 700 kronor.
Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att fatta motsvarande beslut
om julgåva.
Protokollsanteckning
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till
protokollet, se bilaga.
Sammanfattning av ärendet
I samband med Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda under
perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 har arbetsgivaren möjlighet att höja
värdet till 1000 kronor på gåvor till anställda utan förmånsbeskattning. I och
med detta anser Kommunstyrelsen att det är rimligt att höja värdet på årets
julgåva till 700 kronor för Stadsledningskansliet anställda, och rekommenderar
nämnderna att fatta motsvarande beslut. Detta gäller även nämnder som förväntar sig ett ekonomiskt underskott vid årets slut. I sedvanlig ordning sker
sedan en prövning i bokslutet för 2020. Då bestäms vilket resultat som
respektive nämnd kommer att bära med sig till nästa år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Instans

Kommunstyrelsen

BESLUTSFÖRSLAG

Julgåva till anställda 2020

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
1. Stadsledningskansliet medarbetare får en julgåva till värdet av högst
700 kr.
2. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att fatta
motsvarande beslut om julgåva.

Datum

2020-10-19

Ulf Olsson
Kommunalråd

Datum

Kommunalråd
Tillstyrkes
Alternativt förslag
Datum

Kommunalråd
Tillstyrkes
Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00777 2.3.1.0
Handläggare: Annika Dahlén
Datum

2020-10-15

Annica Dahlén
Avdelningschef

Programområde 01

PF1

Sida
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Annika Dahlén
Handläggare
033 357716
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Datum

Instans

2020-10-26

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00777 2.3.1.0

Julgåva till anställda 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Stadsledningskansliet medarbetare får en julgåva till värdet av högst
700 kr.
2. Kommunstyrelsen rekommenderar övriga nämnder att fatta
motsvarande beslut om julgåva.
Ärendet i sin helhet
I samband med Skatteverkets tillfälliga skattefrihet för gåvor till anställda under
perioden 1 juni 2020 till 31 december 2020 har arbetsgivaren möjlighet att höja
värdet till 1000 kr på gåvor till anställda utan förmånsbeskattning. I och med
detta anser Kommunstyrelsen att det är rimligt att höja värdet på årets julgåva
till 700 kr för Stadsledningskansliet anställda, och rekommenderar nämnderna
att fatta motsvarande beslut. Detta gäller även nämnder som förväntar sig ett
ekonomiskt underskott vid årets slut. I sedvanlig ordning sker sedan en
prövning i bokslutet för 2020. Då bestäms vilket resultat som respektive nämnd
kommer att bära med sig till nästa år.

Beslutet expedieras till
1. Alla nämnder

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Annica Dahlén
Avdelningschef

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Datum

Instans

2020-11-17

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2020-00180 3.7.2.25

Claes Persson
Handläggare

Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 3 2020
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Att godkänna Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt
4 kap.1 § SoL t.o.m. den 2020-09-30.
Ärendet i sin helhet
Efter första kvartalet i år fanns det sjutton ej verkställda gynnande beslut.
Kvartalet därefter sexton och nu efter det tredje kvartalet nitton.
Tretton av dessa rör intern öppenvård och resterande sex kontaktfamiljer. Sju
flickor och tolv pojkar berörs.
Gällande den interna öppenvården så har fem ärenden verkställts i början på
oktober men tas ändå upp här utifrån att det tagit mer än 90 dagar. Sex ärenden
är på gång att verkställas och i två fall som ej verkställts finns det tveksamheter
inom den interna öppenvården om de har kompetens att utföra dessa.
Förklaringar till att det generellt har tagit så lång tid är att den interna
öppenvården har haft högt tryck på sin verksamhet och det har varit kö,
speciellt under sommarmånaderna.
Ett förändringsarbete pågår för att säkerställa att den interna öppenvården kan
möta behovet och att beviljade insatser beviljas inom en rimlig tid.
När det gäller en pojke som beviljats kontaktfamiljsinsats hade han tidigare en
uppdragstagare som avsade sitt uppdrag. Familjehemsenheten söker efter en ny
uppdragstagare utan resultat hittills.
Beslutet gällande kontaktfamilj med längst väntetid är till ett tidigare
familjehemsplacerat barn, vilket nu övergått till en vårdnadsöverflyttning.
Denna flicka har väntat i två år på en kontaktfamilj. Det har av olika
anledningar inte gått att hitta en lämplig kontaktfamilj; både kontaktfamilj samt
flickans vårdnadshavare har tackat nej vid flera tillfällen. En ny utredning har
inletts för att se över flickans behov av insats.
Gällande en pojke som väntat över 300 dagar så finns det nu en tilltänkt
kontaktfamilj som nu är under utredning, och förhoppningsvis kan denna insats
verkställas inom en snar framtid.
När det gäller kontaktfamiljsinsatser letar Familjehemsenheten efter lämplig
uppdragstagarare som matchar. Gällande tre syskon har man ej funnit några
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lämpliga alternativ hittills. Det är svårare att hitta en matchning då det är flera
syskon i samma familj.
När det gäller en pojke som beviljats kontaktfamiljsinsats hade han tidigare en
uppdragstagare som avsade sitt uppdrag. Familjehemsenheten söker efter en ny
uppdragstagare utan resultat hittills.
Beslutsunderlag
Rapport ej verkställda gynnade beslut kvartal 3 2020
Samverkan
Ärendet har 2020-11-05 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se
Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se

Mats Tolfsson
Ordförande
Hans Abrahamson
Förvaltningschef
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Datum 2020-10-29
Claes Persson
Handläggare

Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt
4 kap.1 § SoL t.o.m. den 30 september 2020
Nämnd

Inga ej verk- Ej verkställda
ställda beslut beslut
Typ av insats

Antal dagar
sedan beslut

Man/
kvinna

1

Intern öppenvård

90

K

1

Intern öppenvård

90

K

1

Intern öppenvård

90

K

1

Intern öppenvård

93

K

1

Intern öppenvård

93

M

1

Intern öppenvård

99

M

1

Intern öppenvård

113

K

1

Intern öppenvård

113

M

1

Intern öppenvård

118

M

1

Intern öppenvård

118

M

1

Intern öppenvård

118

M

1

Intern öppenvård

191

M

1

Intern öppenvård

236

M

1

Kontaktfamilj

139

K

1

Kontaktfamilj

287

M

1

Kontaktfamilj

287

M

1

Kontaktfamilj

287

M

1

Kontaktfamilj

331

M

1

Kontaktfamilj

749

K

IFO Barn och unga

IFO Vuxen/Unga
Vuxna

X
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Analys
Efter första kvartalet i år fanns det sjutton ej verkställda gynnande beslut. Kvartalet därefter
sexton och nu efter det tredje kvartalet nitton.
Tretton av dessa rör intern öppenvård och resterande sex kontaktfamiljer. Sju flickor och tolv
pojkar berörs.
Gällande den interna öppenvården så har fem ärenden verkställts i början på oktober men tas
ändå upp här utifrån att det tagit mer än 90 dagar. Sex ärenden är på gång att verkställas och i
två fall som ej verkställts finns det tveksamheter inom den interna öppenvården om de har
kompetens att utföra dessa.
Förklaringar till att det generellt har tagit så lång tid är att den interna öppenvården har haft
högt tryck på sin verksamhet och det har varit kö, speciellt under sommarmånaderna.
Ett förändringsarbete pågår för att säkerställa att den interna öppenvården kan möta behovet
och att beviljade insatser beviljas inom en rimlig tid.
När det gäller en pojke som beviljats kontaktfamiljsinsats hade han tidigare en uppdragstagare
som avsade sitt uppdrag. Familjehemsenheten söker efter en ny uppdragstagare utan resultat
hittills.
Beslutet gällande kontaktfamilj med längst väntetid är till ett tidigare familjehemsplacerat barn,
vilket nu övergått till en vårdnadsöverflyttning. Denna flicka har väntat i två år på en kontaktfamilj. Det har av olika anledningar inte gått att hitta en lämplig kontaktfamilj; både kontaktfamilj samt flickans vårdnadshavare har tackat nej vid flera tillfällen. En ny utredning har inletts
för att se över flickans behov av insats.
Gällande en pojke som väntat över 300 dagar så finns det nu en tilltänkt kontaktfamilj som nu
är under utredning, och förhoppningsvis kan denna insats verkställas inom en snar framtid.
När det gäller kontaktfamiljsinsatser letar Familjehemsenheten efter lämplig uppdragstagarare
som matchar. Gällande tre syskon har man ej funnit några lämpliga alternativ hittills. Det är
svårare att hitta en matchning då det är flera syskon i samma familj.
När det gäller en pojke som beviljats kontaktfamiljsinsats hade han tidigare en uppdragstagare
som avsade sitt uppdrag. Familjehemsenheten söker efter en ny uppdragstagare utan resultat
hittills.
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Datum

Instans

2020-11-17

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2020-00181 1.1.3.1

Sara Esbjörnson
Handläggare

Uppföljning av Plan för jämställdhetsintegrering
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna uppföljning av
nämndens plan för jämställdhetsintegrering och översända den till
Stadsledningskansliet.
Ärendet i sin helhet
Bakgrund
2018 upprättade Individ- och familjeomsorgsnämnden en plan för en
treårsperiod, för hur nämnden skulle ta sig an arbetet med jämställdhetsintegrering, med årlig utvärdering.
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är bland annat att säkerställa att
resurser fördelas på ett likvärdigt oavsett kön, bakgrund och tillhörighet.
Bemötande, service och myndighetsutövning ska vara oberoende av kön.
Individ- och familjeomsorgsnämnden satte upp tre mål för detta arbete i den
egna förvaltningen. Det ena målet var att öka kunskapsnivån kring normkritik
beträffande genus. Det andra målet var att säkra ett likvärdigt och gott
bemötande samt delaktighet och medskapande där detta är möjligt, oavsett kön.
Det tredje målet var att identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter
utifrån likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning samt insatsers
omfattning och utformning. För att nå måluppfyllelse kopplades två åtgärder till
varje målformulering.
Arbetet med jämställdhetsintegrering
Under det första året ingick det i plan för jämställdhetsintegrering att genom
utbildningsinsatser/föreläsning öka chefers och medarbetares kunskapsnivå
kring normkritik beträffande genus. Samtliga anställda inom Individ- och
familjeomsorgsnämnden erbjöds därför att delta på föreläsning av
genuspedagog Lisa Andersson Tegnér, tillika utbildare om jämställdhet, genus,
normkritik och likabehandling. Föreläsningen med illustrerande bilder,
filmsnuttar och korta reflektionspass var uppskattad och gjorde att ämnet
berörde och blev konkret. Samtliga enheter inom Individ- och
familjeomsorgsnämnden följde upp föreläsningen med en dialog på
arbetsplatsträffar utifrån diskussionsfrågor.
Genusanalys av utredningar
Under 2019 praktiserade Klara Lindberg i nämndens verksamhet som en del av
sin utbildning till språkkonsult på Göteborgs universitet. Under åtta veckor
genomförde hon en kortare genusanalys av utredningar inom Individ- och
familjeomsorgsnämnden Barn och unga. Resultatet visar att pojkar i större
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utsträckning ingår i så kallade materiella processer, medan flickor i större
utsträckning ingår i relationella processer. Resultatet tyder på att pojkar
framställs som mer aktiva och förknippas med handling, medan flickor
framställs som mer passiva och sätts i relation till något annat.
Analysen är för liten för att kunna säga något generellt om jämlikhet i
utredningar, men ger en indikation om att pojkar och flickor framställs på olika
sätt. Resultatet ligger i linje med tidigare forskning och visar på vikten av att
arbeta med normkritik inom socialtjänsten. Genusanalysen ingår som en åtgärd
för att se över var det kan finnas risk för att personer bemöts olika utifrån kön,
samt får olika förutsättningar att påverka utredningar och insatser. Åtgärden
bidrar till att säkra mål om likvärdigt och gott bemötande samt delaktighet och
medskapande där detta är möjligt, oavsett kön.
Statistik
Nämnden påbörjade 2018 att närmare följa upp könsuppdelad statisk på
områden såsom aktualiseringar, återaktualiseringar samt insatser. Både under
2018 och 2019 visar statistiken på att något fler pojkar än flickor i åldern 0-17 år
beviljas insatser från Individ- och familjeomsorgsnämnden. Även om skillnaden
inte är statistiskt säkerställd utifrån signifikansprövning, visar resultatet att 230
pojkar (54 %) hade pågående insatser från Individ- och familjeomsorgsnämnden i april 2019, att jämföra med 196 flickor (46 %).
Under 2019 identifierades inga skillnader utifrån kön gällande
öppenvårdsinsatser. Däremot var det övervägande fler pojkar än flickor som
placerades utanför det egna hemmet. Effekten behöver inte tolkas som att det
görs skillnad utifrån kön då det finns en rad andra faktorer som påverkar
resultatet, såsom problematik och behov.
För 2020 finns ännu inga resultat utifrån ovan nämnda mått, men kommer
under årets sista kvartal att sammanställas och analyseras utifrån
genusperspektiv. Åtgärden att följa olika former av insatser och se hur de skiljer
sig åt beträffande kön, uppfyller mål om att identifiera eventuella könsskillnader
i Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamheter utifrån likvärdig service
och likvärdig myndighetsutövning samt insatsers omfattning och utformning.
Fortsatt arbete
Individ- och familjeomsorgsnämnden har genom ovan påvisade åtgärder till
stor del uppfyllt uppsatta mål för hur nämnden ska ta sig an arbetet med
jämställdhetsintegrering. Däremot är det svårt att fastställa eventuella effekter
av genomförda åtgärder. Resultat utifrån könsuppdelad statistik behöver följas
över längre tid för att fastställa eventuella trendbrott. Även om det saknas ett
utgångsläge för hur chefers och medarbetares kunskapsnivå låg innan arbetet
med jämställdhetsintegrering påbörjades, kan det ändå antas att medvetenheten
kring normkritik gällande genus har ökat. Detta eftersom en stor del av
medarbetarna deltagit i föreläsning i ämnet samt att föreläsningen följdes upp
med dialog på APT. Jämställdhetsperspektiv behöver finnas med som en av
flera aspekter i det sociala arbetet. Integreringen av jämställdhetsperspektivet
behöver därför ses som långsiktigt.
Nämnden har även beaktat föreslagen åtgärd om att använda bedömningsinstrument som minskar subjektiviteten i bedömningar. Därför har instrument
för att utveckla de bedömningar som görs på sedvanligt sätt utifrån
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utredningssamtal och materialinsamling börjat användas. Ett exempel på detta
är bedömningsinstrumentet Home.
Under 2020 har det funnits en tanke om att fortsätta arbetet med
jämställdhetsintegrering på arbetsplatsträffar, för att säkra mål om att öka
kunskapsnivån kring normkritik och genus. För att öka kunskapsnivån kring
stereotypa uppfattningar var tanken att använda vinjetter med fallbeskrivningar,
där namnet på den hjälpsökande i hälften av fallen var en pojke/man och i
andra hälften av fallen en flicka/kvinna. Syftet med att föra diskussion kring
vinjetter är att lyfta eventuella skillnader i synen på ett ärende beroende av
könstillhörighet hos den hjälpsökande. Utifrån rådande situation kring Corona
har planerade aktiviteter för att arbeta med jämställdhetsintegrering uteblivit.
Med mål om att säkra ett likvärdigt och gott bemötande samt delaktighet och
medskapande där detta är möjligt oavsett kön, kommer Individ- och
familjeomsorgsnämnden även fortsättningsvis att jämföra resultat utifrån ett
genusperspektiv, exempelvis utifrån statistik framtagen i KKiK (Kommunens
kvalitet i korthet). Bland annat följs utredningstid och systematisk uppföljning
BBIC (Barns behov i centrum) över tid. Tanken är att även framöver följa
eventuella könsskillnader kring bemötande, delaktighet och medskapande.
Samverkan
Ärendet har 2020-11-05 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
Emma Lingefelt, emma.lingefelt@boras.se

Mats Tolfsson
Ordförande
Hans Abrahamson
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2020-11-17

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2020-00155 1.1.3.1

Yttrande över Remiss: Program för föräldraskapsstöd
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker att förslaget om Borås Stads
program för föräldraskapsstöd 2021-2024, som Fritids- och folkhälsonämnden
skickat ut på remiss till berörda nämnder, är fullgott.
Sammanfattning
Nuvarande Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad gäller 2017-2020 och
ska nu revideras, kommande program ska gälla 2021-2024.
Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska
tillgodose föräldrars stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som
har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Programmet bygger på
den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd, vilken regeringen
beslutade om 2018. Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag och
därav bygger det nya programmet tydligare på barnkonventionen än tidigare.
Ärendet i sin helhet
Nuvarande Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad gäller 2017-2020.
Fritids- och folkhälsonämnden har skickat ut ett reviderat program för
föräldraskapsstöd på remiss, som ska gälla 2021-2024. Individ- och
familjeomsorgsnämnden har ombetts lämna synpunkter på det reviderade
programmet för föräldraskapsstöd.
Den 30 augusti 2018 beslutade regeringen om en ny nationell strategi för ett
stärkt föräldraskapsstöd. Målet med strategin är att alla föräldrar ska erbjudas
föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. Strategin betonar att barns
rättigheter ska stå i centrum och att föräldraskapsstödet ska bidra till jämställt
föräldraskap samt jämlikhet i hälsa.
Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag enligt beslut i
riksdagen. Enligt barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett barn och
föräldrar har huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet
att tillgodose barnets behov. Föräldrar har rätt till stöd från samhället. Därför
ska alla föräldrar i Borås Stad erbjudas stöd i sitt föräldraskap.
I Borås Stad finns ett program för föräldraskapsstöd. Programmet är ett uttryck
för hur staden ska tillgodose föräldrars behov av stöd i sitt föräldraskap och
gäller för samtliga nämnder som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas
utveckling. Barnkonventionen ska genomsyra arbetet. Avsikten med
programmet är att stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med
sina barn och erbjuda både generella och riktade insatser, aktiviteter och
verksamheter.
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Stödet ska vara långsiktigt. Det ska utformas i samverkan mellan Borås Stads
verksamheter, men även med andra aktörer som Västra Götalandsregionens
mödra- och barnhälsovård eller ideella och idéburna organisationer.
För att uppnå ett långsiktigt arbete kring föräldraskapsstöd behövs






ett kunskapsbaserat arbetssätt
ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig ansvarsfördelning i staden
ett varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd
delaktighet från föräldrar
samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar
sig till föräldrar.

Programmets utformning är i linje med det arbete som bedrivs kring
föräldraskapsstöd inom Individ- och familjeomsorgsnämnden. En stor del av
nämndens arbete handlar om föräldraskapsstöd och ges till de föräldrar som har
behov av det och som har sökt stöd för det. Individ- och familjeomsorgens
uppdrag är att både arbeta förebyggande och indikerat med stöd till föräldrar
utifrån barnets behov. Den största delen av nämndens föräldraskapsstödjande
insatser är dock selektiva och biståndsbeviljade utifrån uttalade behov och en
ansökan om stöd. Det förekommer även förebyggande insatser och
serviceinsatser som inriktar sig på föräldraskapet. Exempel på detta är
socialrådgivarna på Familjecentralerna och insatsen Origo som ges till familjer
utan biståndsinsats. Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar utifrån
barnkonventionen. Individ- och familjeomsorgsnämnden har inget att tillägga
till förslaget om Borås Stads program för föräldraskapsstöd 2021-2024.
Beslutsunderlag
Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd
Samverkan
Ärendet har 2020-11-05 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
Fritids- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se

Mats Tolfsson
Ordförande
Hans Abrahamson
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2020-08-31

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1

Remiss: Program för föräldraskapsstöd

Remissinstanser
1. Förskolenämnden
2. Grundskolenämnden
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
4. Individ- och familjeomsorgsnämnden
5. Sociala omsorgsnämnden
6. Arbetslivsnämnden
7. Kulturnämnden
8. Tekniska nämnden
Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den
2020-11-20. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se
Ange diarienummer FOFN 2020-00118 och remissinstansens namn i
ämnesraden på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Åsa Skytt Jansson
Handläggare
033 357219
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Borås Stads

Program för
föräldraskapsstöd
Program för föräldrastöd 1

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
program – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar
strategi

» Normerande
– Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt
att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
policy

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
Dokumentet gäller för: Grundskolnämnden, Förskolenämnden, Individ och
familjeomsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden, Kulturnämnden och Tekniska nämnden.
Dokumentet gäller till och med 2024

Program för föräldrastöd 2

Program för
föräldraskapsstöd
Borås Stad ska främja barn och ungas hälsa och utveckling genom att skapa goda
uppväxtvillkor. Föräldrar och andra viktiga närstående till barnet har stor inverkan på
barnets sociala, fysiska och psykiska hälsa och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka
levnadsvanor de får som vuxna. Enligt barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett
barn och föräldrar har huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att
tillgodose barnets behov. Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför ska alla
föräldrar i Borås Stad erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Barnkonventionen ska genomsyra
arbetet och föräldraskapsstödet ska utgå från barnets rättigheter och vara jämställt och
jämlikt.
Föräldraskapsstödet är en effektiv metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och
minskad ojämlikhet för barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030. Med
föräldrar inbegriper vi föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga närstående i barns liv. Det
här programmet är ett uttryck för hur staden ska tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet.

Avsikt med föräldraskapsstödet
Stadens föräldraskapsstöd ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med
sina barn och erbjuda både generella och riktade insatser, aktiviteter och verksamheter.
Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en förälder eller annan
vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, uppfostran och utveckling så att
barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet av stöd varierar och förändras under barnets
uppväxt och därför ska staden erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt,
oberoende av bakgrund och situation.
Stödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads olika
verksamheter. En viktig del är att samarbeta med olika aktörer, främst Västra
Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården, men även ideella och idéburna
organisationer.
För att uppnå detta behövs
- ett kunskapsbaserat arbetssätt
- ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig ansvarsfördelning i staden
- ett varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd
- delaktighet från föräldrar
- samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar.
Ett kunskapsbaserat arbetssätt
Det stöd som erbjuds ska utgå från bästa tillgängliga kunskap. Föräldraskapsstöd som insats
är en viktiga komponent inom flera andra områden, vilket ska uppmärksammas och
förstärkas. Exempel är arbetet för barnets rättigheter, jämställdhet, ANDT-förebyggande
arbete, stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, stöd till föräldrar vars
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barn begår brott och våldsprevention.
Gemensamt förhållningssätt och ansvarsfördelning
Borås Stad utgår från att alla föräldrar agerar för sitt barns bästa och arbetar för att stärka
föräldrarnas egen förmåga och kunskap om vad som påverkar barnet samt stöttar förälderns
sociala nätverk kring barnet.

Alla förvaltningar inom Borås Stad som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas
utveckling ska stödja föräldrar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ansvar att
samordna och stödja de kommungemensamma satsningarna.
Varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd
Föräldrar har olika behov och barn har olika behov. Därför ska Borås Stad erbjuda både
generellt och riktat stöd som kännetecknas av låga trösklar och stor variation, genom ett
varierat utbud av mötesplatser för föräldrar och barn, kurser och individuell rådgivning.
Stödet ska vara en obruten kedja, där föräldrar återkommande erbjuds stöd under barnens
hela uppväxt. Det kräver att verksamheterna arbetar tillsammans och att ansvaret hos olika
aktörer tydliggörs.
För att nå alla föräldrar ska vi använda de arenor där barn och föräldrar vistas. Stödet ska
utformas med hänsyn till olika gruppers behov och efterfrågan, så att alla kan ta del av det
oavsett kön, familjekonstellationer, arbetssituation, språk med mera. Staden ska
tillhandahålla lättillgänglig information om stadens föräldraskapsstöd.

Inriktning av arbetet
Borås Stad ska bibehålla och utveckla
- Mötesplatser för hela familjen
- Öppna förskolor med geografisk spridning
- Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet
- Former för rådgivning för föräldrar
- Generella föräldrastödsprogram
- Stöd i parrelationer
- Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp
- Jämställdhet i föräldraskapet med fokus på våldspreventivt arbete
Uppföljning

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för uppföljningen av programmet och ska senast 2024
föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program.
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Datum

Instans

2020-08-31

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1

Åsa Skytt Jansson
Handläggare
033 357219

Revidering av Borås Stads program för
föräldraskapsstöd
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget Borås Stads
program för föräldraskapsstöd 2021-2024 och skicka ut det på remiss till
berörda nämnder.
Sammanfattning
”Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad” gäller till och med 2020 och
ska därför revideras. Programmet bygger på den nationella strategin för ett
stärkt föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Den 1 januari
2020 blev barnkonventionen svensk lag och därav bygger det nya
programmet tydligare på barnkonventionen än tidigare. Enligt
barnkonventionen är varje individ upp till 18 år ett barn. Barn är enligt
barnkonventionen rättighetsbärare och vuxna som möter barn är
skyldighetsbärare med uppdraget att på olika sätt tillgodose barn deras
rättigheter.
Stadens föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmåga att utveckla
goda relationer med sina barn genom att erbjuda både generella och riktade
insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en
förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad,
uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda.
Behovet av stöd varierar och förändras under barnets uppväxt och därför
ska staden erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt,
oberoende av bakgrund och situation.
Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska
tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som har
i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet ska
gälla under 2021-2024. Berörda nämnder ombeds lämna synpunkter på
förslaget av Program för föräldraskapsstöd och återkoppla till fritids- och
folkhälsonämnden senast den 20 november 2020.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Ärendet i sin helhet
Målet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn
och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för
barns hälsa är en god relation till föräldrarna. En god relation mellan föräldrar
och barn verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet.
Den 30 augusti 2018 beslutade regeringen om en ny nationell strategi för ett
stärkt föräldraskapsstöd. Målet med strategin är att alla föräldrar ska erbjudas
föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. Strategin betonar att barns
rättigheter ska stå i centrum, och att föräldraskapsstödet ska bidra till jämställt
föräldraskap och jämlikhet i hälsa.
Det är myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) som har i
uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin. På regional nivå
har Länsstyrelserna ett samordningsansvar.
Enligt barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett barn och föräldrar
har huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att
tillgodose barnets behov. Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför
ska alla föräldrar i Borås Stad erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Sedan den 1
januari 2020 är barnkonventionen svensk lag enligt beslut i riksdagen.
I Borås Stad finns ett program för föräldraskapsstöd. Programmet är ett
uttryck för hur staden ska tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller
för samtliga nämnder som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas
utveckling. Barnkonventionen ska genomsyra arbetet och avsikten med
programmet är att stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med
sina barn och erbjuda både generella och riktade insatser, aktiviteter och
verksamheter. Med föräldrar inbegriper vi föräldrar, vårdnadshavare och andra
viktiga närstående i barns liv.
Stödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads olika
verksamheter. En viktig del är att samarbeta med olika aktörer, främst Västra
Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården, men även ideella
och idéburna organisationer.
För att uppnå detta behövs
 ett kunskapsbaserat arbetssätt
 ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig ansvarsfördelning i staden
 ett varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd
 delaktighet från föräldrar
 samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till
föräldrar.
Nuvarande Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad gäller 2017-2020 och
ska nu revideras och kommande program ska gälla 2021-2024. Berörda
nämnder ombeds lämna synpunkter på förslaget av Program för
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föräldraskapsstöd och återkoppla till fritids- och folkhälsonämnden senast den
Beslutsunderlag
1. Missiv - Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd
2. Förslag till Borås Stads program för föräldraskapsstöd
Beslutet expedieras till
1. Förskolenämnden
2. Grundskolenämnden
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
4. Individ- och familjeomsorgsnämnden
5. Sociala omsorgsnämnden
6. Arbetslivsnämnden
7. Kulturnämnden
8. Tekniska nämnden

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31
Fritids- och
folkhälsonämnden

§ 114

Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1

Revidering av Borås Stads program för
föräldraskapsstöd
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget Borås Stads
program för föräldraskapsstöd 2021-2024 och skicka ut det på remiss till
berörda nämnder.
Sammanfattning av ärendet
”Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad” gäller till och med 2020 och ska
därför revideras. Programmet bygger på den nationella strategin för ett stärkt
föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Den 1 januari 2020
blev barnkonventionen svensk lag och därav bygger det nya programmet
tydligare på barnkonventionen än tidigare. Enligt barnkonventionen är varje
individ upp till 18 år ett barn. Barn är enligt barnkonventionen rättighetsbärare
och vuxna som möter barn är skyldighetsbärare med uppdraget att på olika sätt
tillgodose barn deras rättigheter.
Stadens föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmåga att utveckla
goda relationer med sina barn genom att erbjuda både generella och riktade
insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en
förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad,
uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet
av stöd varierar och förändras under barnets uppväxt och därför ska staden
erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, oberoende av
bakgrund och situation.
Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska
tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som
har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet
ska gälla under 2021-2024. Berörda nämnder ombeds lämna synpunkter på
förslaget av Program för föräldraskapsstöd och återkoppla till fritids- och
folkhälsonämnden senast den 20 november 2020.
Beslutsunderlag
1. Missiv - Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd
2. Förslag till Borås Stads program för föräldraskapsstöd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31
Fritids- och
folkhälsonämnden

Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2020-09-02.
Håkan Eriksson (C)
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-09-03.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handläggare
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Datum

Instans

2020-10-20

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2020-00165 1.1.3.1

Svar på Remiss: Uppföljning Program för nationella
minoriteter
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Att översända svar på frågor om arbete gällande nationella minoriteter till
Arbetslivsnämnden.
Ärendet i sin helhet
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar
och tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib,
samiska, finska samt meänkieli. Gemensamt för minoriteterna är att de har
befolkat Sverige under flera hundra år och har långa historiska band till landet.
Historien är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt juridiskt skydd för
nationella minoriteter.
År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal
grundläggande skyldigheter för kommuner, landsting och andra
förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i hela landet. För
att stärka lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk vilken trädde i kraft den 1 januari
2019. I den skärpta lagstiftningen ingår bland annat att kommunen sätter upp
mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet. I samband med detta
fastställde Kommunfullmäktige Program för nationella minoriteter i september
2019.
Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet,
att stödja verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp
hur nämnder arbetar med dessa programområden utifrån sina respektive
verksamhetsområden. Arbetslivsnämnden har därför skickat frågor som ska
besvaras av Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden,
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,
Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden.
Frågorna som ska besvaras rör mål och riktlinjer, rätten till information och
rätten till delaktighet och inflytande och är följande:
Mål och riktlinjer
 Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit fram för arbetet
med nationella minoriteter?

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga
styrdokument?
Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna?
Hur kommer de att följas upp?

Rätten till information
 På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen
når de nationella minoriteterna om deras rättigheter inom ert område?
Rätten till delaktighet och inflytande
 På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter?
 Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och
inflytande i praktiken?
 Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag?
Individ- och familjeomsorgsnämndens svar:
Individ- och familjeomsorgsnämnden fick, 2019-03-19, möjlighet att besvara
remissen gällande Program för nationella minoriteter. I remissvaret tillstyrkte
Individ- och familjeomsorgsnämnden programmet med reservationen att
specifika aktivitetsplaner enbart tas fram av de förvaltningar vars huvuduppdrag
innefattar de kärnområden som specificeras i programmet det vill säga förskola,
äldreomsorg och kultur. Individ- och familjeomsorgsnämnden står fast vid
ovanstående synpunkt.
Förvaltningen har sedan 2018 gjort en satsning på utbildning inom
systemteoretiskt förhållningssätt. Målsättningen med det systemteoretiska
förhållningsättet är att arbeta med individen och det system vari individen
befinner sig och är en del av. Individens kontext som bland annat innefattar
språk, kultur och traditioner är viktig för förståelse av individen. Ett
systemteoretiskt förhållningssätt ger möjlighet att skapa en bättre förståelse
också för språk, kultur och traditioner och på så sätt ge stöd och hjälp till
individen utifrån det individuella behovet. På så sätt pågår ett kontinuerligt
utvecklingsarbete utifrån ett individperspektiv.
Individ- och familjeomsorgsnämnden har haft som ambition att ta tillvara den
kompetens kring nationella minoriteter som finns inom Arbetslivsnämnden.
2019-05-16 arrangerade Arbetslivsnämnden en utbildningsdag rörande
nationella minoriteter utifrån den skärpta minoritetslagstiftningen som trädde i
kraft 2019-01-01. Medarbetare från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
samt ledamöter från Individ- och familjeomsorgsnämnden deltog för att
tillskansa sig ökad kunskap i ämnet.
2020-11-03 arrangerar Arbetslivsnämnden en digital integrationsdag som både
medarbetare och nämndsledamöter uppmuntras att delta i. Temat för dagen är
”Tillit i ett föränderligt samhälle – att skapa tillitsfulla relationer mellan
förvaltning och invånare.”
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Ambitionen är att även fortsättningsvis ta del av den information
Arbetslivsnämnden ger i olika sammanhang och att ta stöd av
Arbetslivsnämndens verksamhet, Integration och nationella minoriteter, för
ytterligare kunskapsinhämtning.
Beslutsunderlag
Remiss: Uppföljning Program för nationella minoriteter
Samverkan
Ärendet har 2020-11-05 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
ALN.diarium@boras.se

Mats Tolfsson
Ordförande
Hans Abrahamson
Förvaltningschef

Sida
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Datum

Instans

2020-09-17

Arbetslivsnämnden
Dnr ALN 2020-00092 1.1.3.1

Remiss Uppföljning Program för nationella minoriteter

Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskolenämnden
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden
7. Kulturnämnden
8. Sociala omsorgsnämnden
9. Vård- och äldrenämnden
Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2020-11-15.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se
Ange diarienummer ALN 2020-00092 och remissinstansens i ämnesraden på epostmeddelandet.
Lotta Didanovic Nilsson
Handläggare
0768-88 37 53

Arbetslivsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Österlånggatan 72

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Datum
2020-09-10

PM - Program för nationella minoriteter
Gäller perioden 2019 – juni 2020
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och
tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, samiska, finska samt
meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varieteter som kan skilja sig mer eller
mindre åt. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under flera hundra år och
har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet och identitet och en religiös,
språklig och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna
har förutom status som nationell minoritet även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till
att det finns ett särskilt juridiskt skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och
diskriminering mot de nationella minoriteterna är ett arv vi är skyldiga att göra upp med.
År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka de
nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter för
kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i
hela landet. För att stärka lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk1 vilken trädde i kraft den 1 januari 2019. I den skärpta
lagstiftningen ingår bland annat att kommunen sätter upp mål och riktlinjer för det
minoritetspolitiska arbetet. I samband med detta fastställde Kommunfullmäktige Program för
nationella minoriteter i september 2019.
Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, att stödja
verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp hur nämnder arbetar med
dessa programområden utifrån sina respektive verksamhetsområden.
Frågorna ska besvaras av följande Nämnder:
Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden,
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,
Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden
Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2020-11-15
Vi ber er att besvara följande frågor så utförligt som möjligt samt för hela nämndens arbete:

1

SFS 2018:1367

Mål och riktlinjer
Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. För att kunna göra det
krävs samråd med minoriteterna och kartläggningar av minoriteternas behov och önskemål. Exempel på
områden där mål och riktlinjer ska antas är kultur, förskola, skola samt vård- och omsorg. Mål och riktlinjer kan
med fördel integreras i redan existerande styrdokument som får genomsyra hela verksamheten, men det är upp
till varje verksamhet vilken form man väljer.

 Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit fram för arbetet med nationella
minoriteter?
 Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga styrdokument?
 Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna?
 Hur kommer de att följas upp?

Rätten till information
En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna ska informeras om sina rättigheter. Borås Stad har som
målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som tillhörande någon av de nationella minoriteterna,
ska ha kunskap om sina rättigheter. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att verksamhetsspecifik
information lämnas till de nationella minoriteterna. Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga
kontakter och via webben. Särskilda rättigheter har den som tillhör ett finskt förvaltningsområde.

 På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen når de nationella
minoriteterna om deras rättigheter inom ert område?

Rätten till delaktighet och inflytande
En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. Genom samråd
och delaktighet ska minoriteterna ges reellt inflytande över frågor som berör dem. Samrådet ska ske på
likvärdiga villkor som majoritetsföreträdarens. Det är varje berörd verksamhet som samråder med de
nationella minoriteterna och tillsammans anpassar formerna för samrådet. För att de nationella
minoriteternas synpunkter verkligen ska kunna beaktas i myndigheternas beslutsfattande bör samrådet
påbörjas i ett skede där det fortfarande är möjligt att påverka ett kommande beslut. Samråd med barn och
unga ska särskilt främjas och formerna för samrådet anpassas. Man samråder inte längre enbart med
representanter för föreningar, utan även med enskilda individer eller grupper.
 På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter?
 Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och inflytande i
praktiken?
 Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag?

Sida

ANMÄLNINGSÄRENDEN

1(1)

Datum

Instans

2020-11-17

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2020-00172 1.2.3.25

Margareta Jensholm
Handläggare
033 357073

Anmälningsärenden 2020-11-17
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.
Anmälningsärenden
1. Hantering av merkostnader Covid 19 år 2020
Kommunstyrelsens beslut 2020-10-12 § 391
2. Förlängning av styrdokument
Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15 § 137
3. Revidering av regler för visselblåsarfunktionen
Kommunfullmäktiges beslut § 143
4. Miljörapport Tertial 2 gällande Borås Stad
Beslut från Miljö- och konsumentnämnden, § 255

Mats Tolfsson
Ordförande
Hans Abrahamson
Förvaltningschef

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

DELEGATIONSBESLUT

1(1)

Datum

Instans

2020-11-17

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2020-00173 3.7.2.1

Margareta Jensholm
Handläggare
033 357073

Delegationsbeslut 2020-11-17
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut
1. Socialutskott 2020-10-22 Protokoll
2. Extra Socialutskott 2020-10-30 Protokoll
3. Extra Socialutskott 2020-11-02 Protokoll
4. Socialutskott 2020-11-05 Protokoll

Mats Tolfsson
Ordförande
Hans Abrahamson
Förvaltningschef

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

