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Revisionsrapport - Borås Stads samverkan med 
externa parter kring barn och unga 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker Revisionsrapport - Borås Stads samverkan 
med externa parter kring barn och unga och skickar remissvaret till 
Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om Revisionsrapport – 
Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga. 

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning 
av samverkan med externa parter kring barn och unga. Syftet med granskningen 
är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styrdokument, 
bedöma om kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 0–20 år med 
externa aktörer är ändamålsenlig. 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads samverkan med externa aktörer kring 
barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete på operativ nivå till 
stor del är ändamålsenligt. Samtidigt visar granskningen att Borås Stads arbete 
på nämndövergripande nivå kan utvecklas så att förutsättningarna för 
samverkan med externa parter förbättras.  

För att detta ska vara möjligt bedömer Stadsrevisionen att det behövs en 
utveckling i linje med granskningsresultaten, med en tydlig målbild för vad 
samverkan ska leda till och hur den kompletterar nämndernas respektive 
kärnverksamheter på bästa sätt. Kommunstyrelsens roll vad gäller samordning 
av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning behöver stärkas 
och förtydligas. Vidare kan ekonomistyrningsprinciperna kopplat till 
samverkan, insatser och åtgärder kring barn och unga utvecklas.  

Berörda nämnder behöver säkerställa att innovativa lösningar som kan skapas 
inom ramen för samverkan med externa aktörer omsätts till praktisk nytta för 
kärnverksamheten.  

Sociala omsorgsförvaltningen delar rapportens slutsats om att berörda nämnder 
behöver förbättra sin samverkan och att samordning av detta behöver ske 
centralt i Borås Stads organisation. 

Sociala omsorgsnämnden föreslås ställa sig bakom revisionsrapporten.              
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Beslutsunderlag 
1. Missiv - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga 

2. Rapportsammandrag - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn 
och unga 

3.  Revisionsrapport - Borås Stads samverkan med externa parter kring barn 
och unga                               

Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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