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§ 119 Dnr GVUN 2020-00070 1.2.3.3 

Svar på Stadsrevisionens rapport om Borås Stads 
samverkan med externa parter kring barn och unga 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar på 
revisionsrapporten ”Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga” 
och översänder svaret till Stadsrevisionen.         

Sammanfattning av ärendet 

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.  

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.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser samma problematik som BDO lyfter i 
rapporten och instämmer i slutsatserna. En bättre samordning och samverkan 
nämndövergripande tror nämnden gynnar alla barn och unga.  

Det är inte uppdragen som är otydliga, utan snarare är det ansvarsfrågan och 
delproblematiken som är otydlig. Där behöver flera utvecklingsområden konkretiseras 
och problematiseras gemensamt för att kunna ta ställning till vilka insatser som skall 
prioriteras.  

En del av detta är gemensamma definitioner av centrala begrepp. BDO lyfter i sin 
rapport behov av tydlighet i vissa begrepp. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
instämmer i att det finns ett behov att inom förvaltningen och Staden gemensamt 
definiera begreppen: 

- förebyggande arbete,  

- barn som far illa,  

- barn som riskerar att fara illa. 

Under året har samarbete startats upp mellan Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen för att ta 
fram processbeskrivning av gemensamma ärenden och stärka samverkan kring 
drogförebyggande arbete. Ett annat exempel är kraftsamling Viskastrand där skola, 
socialtjänst, polisen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen samarbetade kring 
drogsituationen.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer under hösten att arbeta med 
Bildningsstaden 2021-2026 och i samband med detta förvaltningsgemensamma 
projekt identifiera den samverkan som är nödvändig för att säkra nämndens 
grunduppdrag och dess praktiska nytta för kärnverksamheten.                

Beslutsunderlag 

1. Stadsrevisionens rapport – Borås Stads samverkan med externa parter kring barn 
och unga 
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Svar på Stadsrevisionens rapport om Borås Stads 

samverkan med externa parter kring barn och unga 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättat svar på 

revisionsrapporten ”Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och 

unga” och översänder svaret till Stadsrevisionen.       

        

Ärendet i sin helhet 

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.  

 

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.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser samma problematik som BDO 

lyfter i rapporten och instämmer i slutsatserna. En bättre samordning och 

samverkan nämndövergripande tror nämnden gynnar alla barn och unga.  

 

Det är inte uppdragen som är otydliga, utan snarare är det ansvarsfrågan och 

delproblematiken som är otydlig. Där behöver flera utvecklingsområden 

konkretiseras och problematiseras gemensamt för att kunna ta ställning till vilka 

insatser som skall prioriteras.  

 

En del av detta är gemensamma definitioner av centrala begrepp. BDO lyfter i 

sin rapport behov av tydlighet i vissa begrepp, gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden instämmer i att det finns ett behov att inom 

förvaltningen och staden gemensamt definiera begreppen: 

- förebyggande arbete  

- barn som far illa  
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- barn som riskerar att fara illa  

 

Under året har samarbete startats upp mellan Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen för 

att ta fram processbeskrivning av gemensamma ärenden och stärka samverkan 

kring drogförebyggande arbete. Ett annat exempel är kraftsamling Viskastrand 

där skola, socialtjänst, polisen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen 

samarbetade kring drogsituationen.  

 

Komplexa problem kräver komplexa lösningar och samverkan både 

nämndövergripande och med externa parter behöver fungera. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden instämmer i att det finns organisatoriska mellanrum 

som försvårar och ser behov av att ansvarsfördelning tydliggörs och att 

processbeskrivningar tas fram inom flera områden där vi ser behov av 

samverkan:  

 Drogrelaterade ärenden 

 Omfattande social problematik 

 Övergångar mellan skolformer 

 Hemmasittare och psykisk ohälsa 

Inom dessa områden, för att underlätta samverkan, ser nämnden att arbetssätt 

och ansvar behöver vara tydliga.  

En gemensam plattform i form av process för att underlätta samverkan, både 

nämndövergripande och med externa parter ,behöver arbetas fram.  Följande 

moment bör klargöras: Definition av problem, problematisering, resurssättning 

i form av personal, samverkansbehov, ekonomiska förutsättningar, förväntad 

effekt samt uppföljning och utvärdering. 

 

BDO’s förslag att avsätta en specifik budget är bra och välkommet men 

behöver följas av en tydlig ansvarsfördelning. När ramarna för en sådan budget 

arbetas fram är det viktigt att lämna utrymme för omfattande satsningar över tid 

och säkra kontinuitet och resurssättning i form av personal. Förslagsvis kan 

budget lämnas inom ramen för socialt hållbart Borås.  

 

Gemensamma definitioner och tydliga ansvar och processer tror vi gynnar all 

extern samverkan och i slutänden alla barn och unga.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer under hösten att arbeta 

med Bildningsstaden 2021-2026 och i samband med detta 

förvaltningsgemensamma projekt identifiera den samverkan som är nödvändig 

för att säkra nämndens grunduppdrag och dess praktiska nytta för 

kärnverksamheten.  
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Beslutsunderlag 

1. Stadsrevisionen Borås – Borås Stads samverkan med externa parter kring 

barn och unga 

Samverkan 

FSG 2020-09-23 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionens diarium 

2. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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