
Redovisning av anmälningsärenden på Fritids‐ och folkhälsonämnden  

2020‐02‐25 

 

1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-12-19 § 294 avseende Uppdrag 
att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga 
rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka 
mänskliga rättigheter (2020-00035 1.1.2.25). 
 

2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-12-19 § 295 avseende 
Beredningen för medborgardialog under Kommunfullmäktige utvecklas (2020-00034 
1.4.2.0). 
 

3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-01-23 § 6 samt bilaga avseende 
Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 (2019-00137 1.4.2.0). 
 

4. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-01-23 § 3 avseende Avsägelse 
av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (2020-00010 1.1.1.2). 
 

5. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-01-20 § 31 avseende Intern 
kontrollplan 2020 (2019-00124 1.2.3.2). 
 

6. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-01-20 § 35 avseende Begäran från 
Borås Arena AB om amorteringsfrihet för perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 (2019-
00182 3.6.8.25). 
 

7. Grundskolenämnden: Anmälan av skrivelse 2020-01-28 avseende 
Projekteringsframställan för ny idrottshall Fristad (2019-00217 2.6.1.1). 
 

8. Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2020-01-20 avseende Revisionsrapport: 
Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad (2019-00174 1.2.3.3). 
 

9. Länsstyrelsen: Anmälan av Överklagande av beslut 2019-12-18 om beviljad 
strandskyddsdispens för vasslåtter på fastigheterna Fristads Klockarbol 1:1 och Längjum 
3:34 i Borås kommun (2019-00019 3.1.1.2).  
 

10. Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Verksamhetsrapport, Lokala 
naturvårdssatsningen LONA avseende Tillgänglighetsanpassningar Kransmossens 
frilufts- och rekreationsområde (2016-00194 823). 
 

11. Jordbruksverket: Anmälan av Beslut 2020-01-28 avseende förlängning – Ansökan om 
ändrat slutdatum avseende stöd för utveckling av ortsråden inom Borås Stad (2017-00126 
808). 
 
 
 



12. Borås Stad/Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av Uppföljning av 
samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2019 tecknat mellan Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Borås Stad (2020-00029 3.7.1.25). 
 

13. Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Uppsägning av fastighet – Sundholmens 
kurs- och konferensgård 2020-08-01 (2020-00028 3.6.8.25). 
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§ 294 Dnr KS 2018-00301 1.1.2.25 

Uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens 
nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta 
fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att 
stärka mänskliga rättigheter 

(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 192, sid B 3412)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Beredningen tar över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla 
demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker. 

Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån 
boråsarnas synvinkel bevaka områdena: 

o Demokrati 

o Mänskliga rättigheter  

o Rättssäkerhet  

o Offentlighet 

Beredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till 
Beredningen för medborgarinflytande 

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med 
ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter 

Ärende 12 och 13 från KF 2019-09-26 anses behandlade i och med de lämnade 
förslagen.        

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 522 

Beredningen för medborgardialog föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Beredningen tar över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla 
demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker. 

Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån 
boråsarnas synvinkel bevaka områdena: 

o Demokrati 

o Mänskliga rättigheter  

o Rättssäkerhet  
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o Offentlighet 

Beredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till 
Beredningen för medborgarinflytande 

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med 
ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter 

Ärende 12 och 13 från KF 2019-09-26 anses behandlade i och med de lämnade 
förslagen.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt 
ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. Syftet med kartläggningen är att dels synliggöra det arbete som 
Borås Stads verksamheter redan gör dels lämna förslag på hur arbetet med 
mänskliga rättigheter kan stärkas och utvecklas.  

Arbetet med kartläggning, analys/tolkning och förslag har skett i en gemensam 
arbetsgrupp med representanter för förvaltningarna. Arbetsgruppen har 
utformat enkäten om förvaltningarnas arbete med mänskliga rättigheter som 
förvaltningscheferna besvarat. Enkäten är en del i underlaget för de förslag som 
redovisas tillsammans med kontakter och dokumentation från andra 
kommuner, organisationer och Sveriges kommuner och landsting. 

Rapportens förslag till fortsatt arbete innehåller 6 konkreta förslag som snabbt 
kan stärka arbetet mänskliga rättigheter. Förslagen berör följande områden; 

• Det politiska ansvaret att leda och samordna  

• Styrdokumentens innehåll och koppling till mänskliga rättigheter 

• Kompetenshöjande insatser avseende bl.a. rättighetsbaserat 
arbetssätt  

• Utveckling av planerings- och uppföljningsunderlag, nyckeltal för 
ledning och styrning, bl.a. Välfärdsbokslutet m.fl. dokument och 
underlag 
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• Använda befintlig organisation Säker och trygg kommun för ett 
förvaltningsgemensamt nätverk som resurs för arbete med 
mänskliga rättigheter  

• Resurspersoner för arbete med mänskliga rättigheter på 
Stadsledningskansliet och övriga förvaltningar samt stöd till 
nämnder, styrelser, förvaltningar och medarbetare  

 

Kommunstyrelsen kommer att arbete vidare med ovanstående föreslagna 
områden för att främja arbetet med mänskliga rättigheter.           

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
2. Rapport Mänskliga rättigheter, 2019-01-31 
3. Svar på yttrande över remiss till kommunfullmäktiges beredning för 
medborgardialog diarienr 2018-00301 och 2019-00517 
4. Bilaga, Kommunfullmäktige yrkande ärende 12 och 13 
5. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 202 Uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt 
ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter.  

 

Yrkanden 

Ulrik Nilsson (M) och Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till beredningen för 
medborgardialog samt Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 295 Dnr KS 2019-00517 1.4.2.0 

Beredningen för medborgardialog under 
Kommunfullmäktige utvecklas  

(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 193, sid B 3465) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Beredningen tar över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla 
demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker. 

 Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån 
boråsarnas synvinkel bevaka områdena: 

o Demokrati 

o Mänskliga rättigheter  

o Rättssäkerhet  

o Offentlighet 

Beredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till 
Beredningen för medborgarinflytande 

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

Ärende 12 och 13 från KF 2019-09-26 anses behandlade i och med de lämnade 
förslagen  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 523 

Beredningen för medborgardialog föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Beredningen tar över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla 
demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker. 

Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån 
boråsarnas synvinkel bevaka områdena: 

o Demokrati 

o Mänskliga rättigheter  

o Rättssäkerhet  

o Offentlighet 
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Beredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till 
Beredningen för medborgarinflytande 

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med 
ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter 

Ärende 12 och 13 från KF 2019-09-26 anses behandlade i och med de lämnade 
förslagen.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2013-09-19 beslutet att inrätta en beredning för 
medborgardialog under fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium finns 
representerat i gruppen och leder arbetet. Därutöver finns en representant från 
varje parti i Kommunfullmäktige med i beredningen. 

Beredningsgruppen har diskuterat möjligheten att vidareutveckla 
demokratifrågorna och öka dialogen mellan invånare och politiker.  

Beröringspunkter finns med Kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter (MR) samt ta 
fram ett förslag för Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. Kartläggningen visar att ett av utvecklingsområdena är att samordna 
MR-arbetet i kommunen. Ett utökat uppdrag för beredningsgruppen skulle 
kunna innebära att bevaka samt stärka och utveckla stadens arbete inom 
områdena demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och offentlighet.   

Kommunstyrelsen ger som tidigare administrativt stöd till beredningens arbete.       

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-12-09 
2. Svar på yttrande över remiss till kommunfullmäktiges beredning för 
medborgardialog diarienr 2018-00301 och 2019-00517 
3. Bilaga, Kommunfullmäktige yrkande ärende 12 och 13 
4. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 203 Beredningen för 
medborgardialog under Kommunfullmäktige utvecklas.  
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Yrkanden 

Ulrik Nilsson (M) och Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till beredningen för 
medborgardialog samt Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 6 Dnr KS 2019-00587 1.4.2.0 

Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 

(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 2, sid B 4) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Ungdomspolitiska program att gälla 
till och med 2023.              

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M),  Annette Nordström (M), Else-Marie Lindgren (KD), Nils-Åke 
Björklund (M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Per Månsson (M), 
Jolly Bou Rahal (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna 
Christensen (M) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Eva Eriksson (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Maria Lindgren 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för Annette 
Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 520 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Ungdomspolitiska program att gälla 
till och med 2023.   

Sammanfattning av ärendet 

Det ungdomspolitiska programmet ska ange Borås Stads viljeriktning för det 
ungdomspolitiska arbetet och genomsyras av ungas inflytande och delaktighet. 
Det föreslagna ungdomspolitiska programmet för 2020-2023 har reviderats och 
utformats utifrån resultatet från Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017 
(Lupp). Programmets nya målgrupp är den nationella ungdomspolitikens mål-
grupp, unga mellan 13-25 år. Av de 18 inkomna remissvaren har 15 tillstyrkt 
förslaget och de är positiva till förslaget i sin helhet. De tre övriga remiss-
instanserna har avstått från att yttra sig. Flertalet remissinstanser betonar vikten 
av ungas inflytande och delaktighet i frågor som berör dem.           
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Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Ungdomspolitiska program  

2. Skrivelse till kommunfullmäktige 

3. Nämnder & bolags yttranden 

4. Remissammanställning 

5. Förändringar i det ungdomspolitiska programmet   

 

Yrkanden 

Anne-Marie Ekström (L), Anne Rapinoja (V), Malin Carlsson (S), Kjell 
Hjalmarsson (MP), Kerstin Hermansson (C) och Lennart Andreasson (V) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Ungdomspolitiska 
program att gälla till och med 2023 med föreslagna ändringar enligt nedan. 

Sid 3 
Borås Stad ska: 

 Inkludera fler i våra verksamheter genom att ifrågasätta normer som 
kan utgöra hinder för att fullt ut ta del av fritidsaktiviteter och kulturliv. 

Sid 4 
Borås Stad ska: 

 Arbeta normkritiskt och för miljöer fria från våld som till exempel 
mobbning och diskriminering, för att alla barn och unga ska kunna må 
bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga, se bilaga. 
 
Magnus Sjödahl (KD), Lars-Gunnar Comén (M), Andreas Exner (SD), Ulrik 
Nilsson (M) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och 
Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande”. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista 1, nr 2. 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige

Datum: 2020-01-23 

För uppföljning och revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 

Dnr: 2019-00587

Gäller för alla nämnder och bolag

Gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Ungdomspolitiskt program
Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha 
goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Vision Borås 2025
Visionen Borås 2025 har som ett mål att vuxna tar ansvar för barn-och ungas uppväxt och lärande så 
att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer. Om barn och unga får 
sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i samhället.

Ungdomspolitiskt program
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för en kunskapsbaserad, 
sektorsövergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås Stad. Alla barn och unga ska få en bra 
start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas.

Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska genomsyras av 
ungas inflytande och delaktighet. Borås Stad ska arbeta med barn och unga utifrån ett helhetsperspektiv 
där flera variabler samspelar. Att se till sammanhangen som individen verkar i ger bättre förutsättningar 
att se både individen och helheten.

Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla unga, oavsett psykiska, fysiska, intellektuella, ekonomiska 
och sociala förutsättningar. Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa FN:s 
konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Varje nämnd och bolag 
ansvarar för att efterleva konventionen.

Fritid och kulturliv
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under fritiden skapas 
nya sociala kontakter och nätverk. En meningsfull fritid har flera positiva samband, bland annat för 
ungas psykiska hälsa men även för den sociala utvecklingen.

Borås Stad ska:
• Ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar till mångfald, 

kreativitet, engagemang och möjligheten för unga att utveckla sina egna idéer, genom att utgå 
från ungas faktiska behov. 

• Inkludera fler i våra verksamheter genom att ifrågasätta normer som kan utgöra hinder för att 
fullt ut ta del av fritidsaktiviteter och kulturliv.

• Säkerställa att information om olika aktiviteter finns tillgängligt i de kanaler unga använder.

• Uppmuntra ungas egna idéer och göra dem delaktiga i våra verksamheter.
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Hälsa och trygghet
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk ohälsa har starka 
samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, med känslor av utanförskap och att 
vara mindre värd. Känslan av trygghet påverkar också hur vi mår; otrygghet går hand i hand med att 
vi ofta skattar vår hälsa lägre och tvärtom.

Borås Stad ska:
• Arbeta normkritiskt och för miljöer fria från våld som till exempel mobbning och 

diskriminering, för att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt 
känna sig trygga.

• Hantera och förebygga otrygga situationer genom en fördjupad kunskap hos unga och personal 
om hur olika diskrimineringsgrunder tar sig i uttryck.

• Tidigt upptäcka vilket behov av stöd som finns och erbjuda tidiga insatser i olika former, med 
hjälp av kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan.

Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga utvecklar sin förmåga att uttrycka sig, samarbeta och tar 
ansvar för sitt eget liv och samhället. De skattar ofta sin hälsa högre, får lättare att hantera motgångar 
och kan utvecklas mer positivt. Delaktighet och inflytande är en rättighet för barn och unga och 
framförallt en resurs i ett demokratiskt samhälle.

Borås Stad ska:
• Ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga, för det krävs en god 

kunskap om barns och ungas rättigheter hos både medarbetare och de unga själva.

• Stödja ungas egen organisering och initiativkraft och vara lyhörda för vilket stöd som behövs 
och efterfrågas.

• Tillsammans med unga, skapa och säkerställa de strukturer som krävs för att de ska kunna 
delta och påverka i hela den politiska beslutsprocessen, från initiativ till uppföljning. Det ökar 
förståelse för den demokratiska processen.

Utbildning och arbete
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. Brist på 
utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Framgång i skolan bygger bland annat på ett 
tydligt pedagogiskt ledarskap, goda relationer mellan lärare och elev samt att lärandemiljön i skolan 
är trygg och stödjande för eleverna.

Borås Stad ska:
• Ge unga möjlighet att utvecklas och arbeta i demokratiska former för att skapa förutsättningar 

och stödja unga in i vuxenvärlden.

• Arbeta för att minska skillnaden mellan upplevt och önskat inflytande samt motverka våld och 
otrygghet i skolan.

• Uppmuntra ungas entreprenörskap och innovationskraft och skapa goda förutsättningar för 
framtiden. Genom praktik-, lärlings- och feriearbete får unga pröva sina kunskaper och i 
förlängningen kan det ge en vägledning till framtida yrkesval.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2023 föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera en handlingsplan till detta program. 
Handlingsplaner för 2019-2021 finns på respektive nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP – 
Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017.
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§ 3 Dnr KS 2020-00040 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval 

(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Mattias Danielsson (C) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande. 
 
Håkan Eriksson (C) väljs till ledamot i Kommunfullmäktiges beredningsgrupp 
för medborgarinflytande till och med 31 december 2022. 
 
Jonas Natt och Dag (SD) väljs till ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden till 
och med 31 december 2022.      
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§ 31 Dnr KS 2019-00619 1.2.3.2 

Intern kontrollplan 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Att godkänna inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan 
2020.  

Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer 
anvisningarna för den interna kontrollen och uppmanar därför nämnderna: 
att respektera den beslutade tidplanen för inlämning av plan och riskanalys. 
att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.  
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas 
planer 2020 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har 
det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna 
har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska 
dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet från uppföljningen av den 
interna kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras till Kommun-
styrelsen i samband med årsredovisningen.  

 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 
syftar bland annat till att: 

• säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 

• säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut. 

• minimera risker, säkra system och rutiner. 

• trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

• säkra en rättvisande redovisning. 

• skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 

 

 

Utvärdering av riskanalys och plan 2020  
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Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
budget redovisa riskanalys och plan för innevarande år till Kommunstyrelsen. 
Detta för att riskanalysen ska kunna vara en del i arbetet med 
verksamhetsplaneringen. Nämnderna har redovisat riskanalys och plan för 
2020. Dock redovisade några nämnder efter det att budgeten lämnats in.  
 
Vidare säger också reglerna för intern kontroll att nämndernas redovisning ska 
ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar, vilket från och med 2015 är 
Stratsys. Alla nämnder har använt Stratsys för redovisning. Några nämnder har 
missat att det är den låsta rapporten i Stratsys som ska nämnd behandlas. Det 
ska heller inte vara någon skillnad mellan den rapport som diarieförs och den 
låsta rapporten i Stratsys. Nämnderna uppmanas att beakta detta när 
uppföljning för 2019 redovisas.  
 
Det finns en variation bland nämnderna kring vilka risknivåer som redovisas i 
planen. Risker som har en låg riskbild, det vill säga låg sannolikhet att de 
inträffar och liten konsekvens om de skulle inträffa, bör inte tas med i 
internkontrollplanen. Några nämnder har redovisat risker med stor sannolikhet 
och allvarliga konsekvenser, en riskbild på 9 eller högre. Dessa risker ska 
åtgärdas för att minska sannolikheten och/eller minska konsekvensen av 
händelsen.  
 
I de flesta nämnderna har de förtroendevalda deltagit i arbetet med riskanalys 
för 2020. Kommunstyrelsen vill uppmana att nämnderna, det vill säga de 
förtroendevalda, fortsätter göra särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen 
regi som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram. 
 
I vissa fall är kontrollmoment och kontrollmetoder vagt formulerade vilket 
kommer att försvåra uppföljningen. Därför uppmanar kommunstyrelsen 
nämnderna att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder. 
 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 
2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-26 
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§ 35 Dnr KS 2019-01074 2.4.2.2 

Begäran från Borås Arena AB om amorteringsfrihet för 
perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Arena AB beviljas amorteringsfrihet under perioden 2020-01-01 -- 2020-
12-31 för att skapa ett ekonomiskt utrymme för nödvändigt underhåll och 
mindre investeringar i samtliga hallar som ägs av Borås Arena AB och förhyrs 
genom Fritids- och folkhälsonämnden.   

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge Borås Arena 
AB amorteringsfrihet under perioden, 2020-01-01 -- 2020-12-31, för att skapa 
ett ekonomiskt utrymme för nödvändigt underhåll och mindre investeringar i 
samtliga hallar som ägs av Borås Arena AB och förhyrs genom Fritids- och 
folkhälsonämnden. Borås Arena AB är i dagsläget ägare till fyra anläggningar, 
Borås Arena 1 och 2, Sjuhäradshallen samt den nyligen tillkomna Rydahallen 
(Fotbollshall). För tillfället pågår omfattande utvecklingsarbeten på Borås Arena 
1. Under alla år har Arenabolaget löpande finansierat underhåll och mindre 
investeringar.  

Borås Arena AB har tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden de 
senaste åren avsatt en mindre summa för löpande underhåll, den summan 
motsvarar inte de behov som kommer att behöva genomföras i framtiden.  

För att öka det finansiella utrymmet inför framtiden, önskar Borås Arena AB 
att i enlighet med tidigare överenskommelse, få amorteringsfrihet för sina lån 
under rubricerande period. Detta innebär att ett finansiellt utrymme frigörs för 
nödvändigt underhåll och en möjlighet för planering av mindre investeringar. 
Med den önskade amorteringsfriheten på 5,2 mnkr för 2020 uppnås detta syfte.  

Fritids- och folkhälsonämnden kommer i sammanhanget att bjuda in 
representanter från Borås Arena AB till nämndens sammanträde i januari eller 
februari, för att få en fördjupad information om bland annat det långsiktiga 
underhållsbehovet. 

Kommunstyrelsen bedömer att begärd amorteringsfrihet ligger i linje med 
Kommunfullmäktiges intentioner i beslut 2015-11-18/19 § 184 avseende 
revidering av förutsättningar och avtal angående Borås Arena. Där fastställs 
bl.a. en permanentad ordning där aktuella mindre investeringsprojekt, som 
godkänts av Fritid- och folkhälsonämnden, likviditetsmässigt kan täckas genom 
att Borås Arena AB erhåller amorteringsfrihet.  



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-01-20 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsen vill ändå betona vikten av att framöver finna en långsiktig 
strategi i det befintliga hyresavtalet som kan inrymma nödvändiga underhålls-
åtgärder utan att begära amorteringsfrihet. En eventuell justering i hyresavtalet, 
för att inrymma nödvändiga underhållsåtgärder får då tas upp vid kommande 
budgetprocesser 

Beslutsunderlag 

1. KS-skrivelse 

2. Förslag från Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Ansökan om amorteringsfrihet från Borås Arena AB  

 

 

 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
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boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
 

 

Cathrine Kristoffersson 
Handläggare 
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Dnr GRN 2019-00189 3.5.4.0 
 

  

 

Projekteringsframställan för ny idrottshall Fristad 

Grundskolenämndens beslut 

Tillstyrka projekteringsframställan för ny idrottshall i Fristad.         

Ärendet i sin helhet 

Utökning av fristadhallen ger fristadskolan och Gula skolan bättre möjligheter 
till idrottsundervisning. I och med den utökade timplanen i idrott är dagens hall 
nyttjad fullt ut och kan inte ta emot det utökade behovet. Ny musiksal kommer 
även inrymmas i byggnation av idrottshallen.  

Ett förtydligande bör göras ang hyreseffekt utifrån Lokalförsörjningsnämndens 
projekteringsframställan av ny idrottshall. I skrivelse framgår följande 
hyresbeskrivning; 

Ny schablonhyra GRN    169 050 kr (Avser Musiksal) 

Ny schablonhyra FoF 3 365 360 kr (Avser Idrottshall, omklädning etc) 

 

För idrottshallen fördelas hyran 50 % var till Grundskolenämnden (GRN) och 
Fritids- och folkhälsonämnden (FoF). Detta ger att GRN kommer betala 
hälften av den utökade hyran för idrottshallen där beloppet redovisas gentemot 
FoF.  

Hyreseffekten för GRN blir därmed 1 851 730 kr.               

 

                               

Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 
2. Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
 

Per Carlsson (S) 
Ordförande 
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Magnus Widén 
Kristina Sköld 
Handläggare 
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Revisionsrapport: Granskning av beställar- och 

utförarmodellen i Borås Stad 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Upprättat svar på revisionsrapport – Granskning av beställar-

utförarmodellen i Borås Stad godkänns och översänds till 

Stadsrevisionen.   

2. Kommunchefen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som har till 

uppdrag att utreda beställar-utförarmodellen     

        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar-utförarmodellen i 

Borås Stad. Syftet med granskningen var att genomföra en uppföljning av 

tidigare granskningar som gjordes 2014 och 2015. 

Stadsrevisionen konstaterar i sin granskning att det i huvudsak inte har 

genomförts några åtgärder sedan tidigare granskningar och att modellen inte 

lever upp till kommunallagens intentioner.  

Kommunstyrelsen kommer utifrån granskningens rekommendationer att 

tillsätta en arbetsgrupp för att utreda och förtydliga beställar-utförarmodellen 

tillsammans med berörda nämnder och bolag.  

               

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar-utförarmodellen i 

Borås Stad. Syftet med granskningen var att genomföra en uppföljning av 

tidigare granskningar som gjordes 2014 och 2015. 

Stadsrevisionen konstaterar i sin granskning att det i huvudsak inte har 

genomförts några åtgärder sedan tidigare granskningar och att modellen inte 

lever upp till kommunallagens intentioner.  

Stadsrevisionens sammanfattade bedömning är att bristerna är så omfattande 

att Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över beställar-och utförarmodellen 

inte kan anses vara ändamålsenlig.  
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Styrning och uppsikt 

Stadsrevisionen bedömer att det är väsentligt att Kommunstyrelsen stärker sin 

styrning och uppsikt inom området och arbetar fram en tydlig viljeinriktning 

som utgångspunkt för beställar-utförarmodellen. Kommunstyrelsen behöver 

även klargöra hur modellen ska fungera i praktiken och utforma en 

kommungemensam styrmodell med styrande dokument som bl.a. skriver 

ansvar, roller och förväntningar för de nämnder som omfattas.  

Kommunstyrelsen instämmer i att beställar-utförare modellen behöver 

förtydligas och ämnar göra en utredning kring beställar-utförarmodellen 

tillsammans med berörda nämnder/bolag för att se hur både styrningen och 

viljeinriktningen kan förbättras och förtydligas. 

De rekommendationer som Stadsrevisionen lämnat får närmare belysas och 

analyseras i utredningen.   

 

Beredskapskapaciteten hos Servicenämnden 

Stadsrevisionen menar att Kommunstyrelsen behöver utreda och förtydliga 

Servicenämndens ansvar och förutsättningar att hålla beredskap som leverantör 

vid extraordinära händelser eller då externa leverantörer inte anses kunna 

uppfylla särskilda krav på tjänsterna.  

Kommunstyrelsen har under hösten tagit fram en risk-och sårbarhetsanalys där 

Servicekontoret beskrivs på följande sätt: Servicekontoret är Borås Stads 

krishanteringsresurs som med kort varsel har förmåga att kraftsamla sin personal och 

underentreprenörer  mot en samhällsstörning i Borås Stad. Utöver personella, maskinella och 

materiella beredskapsresurser så har förvaltningen ledningsförmåga och flexibilitet att anpassa 

sin organisation mot ställd uppgift.  

Kommunstyrelsen kommer påbörja arbetet med en fördjupad analys och 

kartläggning göras kring vilka förmågor och beredskap Borås Stad har vid en 

samhällsstörning eller en extra ordinär händelse.  Detta inkluderar även 

Servicenämnds förmåga. Kartläggningen har planerats att göras efter att risk-

och sårbarhetsanalysen antagits, men det är givetvis av vikt att resultatet spelas 

in till arbetsgruppen som ska utreda beställar-utförarmodellen.  

Det finns skrivningar kring förväntningar om samtliga nämnders samverkan när 

det gäller extraordinära händelser. I det gemensamma reglementet för 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder finns under § 8 följande lydelse: 

Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 

för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 

händelser i kommunen.  
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Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport från Stadsrevisionen: Granskning av beställar-

utförarmodellen i Borås Stad 

Beslutet expedieras till 

1.Tekniska nämnden, tek.diarium@boras.se 

2.  Fritids-och folkhälsonämnden, ff.diarium@boras.se 
3. Lokalförsörjningsnämnden, LN.diarium@boras.se 

4.  Styrelsen för Borås Energi och Miljö AB  

5. Servicenämnden, sn.diarium@boras.se 

6. Stadsrevisionen, sre.diarium@boras.se 
 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Kommunchef 

 

mailto:tek.diarium@boras.se
mailto:ff.diarium@boras.se
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Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Rättsenheten
Linda Darestam

Länsjurist

Klagande
(elektronisk delgivning)

Motpart
(elektronisk delgivning)

Västergötlands ornitologiska förening
Borås fågelgrupp
c/o Niklas Tellbe
Saffrangången 4
507 51 Borås
E-post: niklas.tellbe@gmail.com

Fristads naturskyddsförening
c/o Karin Persson
E-post: fristads.nf@gmail.com

Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås 
kommun
c/o Anna Karlsson
501 80 Borås
E-post: anna.karlsson@boras.se

Överklagande av beslut om beviljad strandskyddsdispens för 
vasslåtter på fastigheterna Fristads Klockarbol 1:1 och Längjum 
3:34 i Borås kommun

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen avvisar överklagandet från Borås fågelgrupp.

Länsstyrelsen ändrar tidsperioden för när vasslåtter inte får ske till 1 april 
till 31 juli.

Länsstyrelsen avslår överklagandena i övrigt.

Redogörelse för ärendet
Miljö- och konsumentnämnden i Borås kommun (nämnden) beslutade den 
14 maj 2019 (§ 154, dnr 2019-251) att bevilja dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för att klippa de områden med vass som är 
markerade med grön färg på bilaga 2 på fastigheterna Fristads Klockarbol 
1:1 (skifte 6) och Längjum 3:34 i Borås kommun. Dispensen förenades med 
följande villkor:
 Vasslåtter får göras under åren 2019–2021, därefter ska ny dispens sökas 

för att få fortsätta slåttern.
 Vasslåtter får inte ske under fåglarnas häckningsperiod 1 mars till 

15 juni.
 Musslorna som lever på sjöns botten får inte skadas av 

vassklippningsmaskinen.
 Föreskrifterna för vattenskyddsområdet ska följas.



BESLUT
2019-12-18

Diarienummer
505-22575-2019

Sida
2(5)

Av beslutet framgår bland annat följande. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har sökt dispens från strandskyddsbestämmelserna 
för att ta bort vass längs Asklandastranden samt vid Sparsörs badplats. 
Miljöförvaltningen har skickat ansökan på remiss till Öresjös 
fiskevårdsområdesförening samt till Västergötlands ornitologiska förening 
som har lokalt fäste i Borås genom Borås fågelgrupp. Västergötlands 
ornitologiska förening skriver att det stora vassområdet absolut inte får 
avverkas och inte heller buskområdet innanför detta (som delvis ligger i 
detaljplanen). De meddelar att denna vass utgör både viktigt 
häckningsområde och rastplats. Bland häckfåglarna noteras rörsångare, 
sävsparv, sothöna och skäggdopping. De arter som är beroende av vassen 
förutom dessa är till exempel brun kärrhök, vattenrall, olika andarter, 
kungsfiskare och skäggmes. Utanför häcktid utgör vassen en synnerligen 
viktig födosöksplats för arter såsom blåmes, buskskvätta och sångare. 
Dessutom övernattar stora mängder (upp till 10 000) ladusvalor i de stora 
vassområdena i norra Öresjö.

Nämnden beviljar ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
att klippa det område på bilaga 2 som är markerat med grön färg. Dispensen 
är förenad med villkor om tidpunkt för slåttern och skydd för musslor och 
vattenskyddsområdet. Det stora vassområdet vid Asklanda är både 
fortplantningsområde och viloplats för flera vilda fågelarter. I 4 § 
artskyddsförordningen anges att det är förbjudet att skada eller förstöra 
sådana områden för fåglar.

Västergötlands ornitologiska förening och Borås fågelgrupp har i gemensam 
skrivelse överklagat nämndens beslut och anför bland annat följande. De vill 
överklaga villkoret om den tid under vilken beslutad vassklippning ska ske. 
I beslutet står det att den inte ska ske mellan 1 mars och 15 juni. Det är en 
period som bör ändras till 1 april–15 augusti, av följande skäl. Fåglarna 
kommer till häckning i sjöns vassar allt eftersom de anländer från 
vinterkvarteren. Vissa arter blir sena och ofta ses till exempel 
skäggdoppingar med små ungar i mitten av juli. Arter med små ungar 
gömmer sig ofta i vassen, där de finner viss trygghet. Vissa tättingar 
anländer mycket sent och påbörjar därmed sin häckning först i början till 
mitten av juni. Således bör försiktighetsprincipen råda och klippning av 
vassen ske först då man kan göra det utan att störa pågående häckning. Se 
4 § artskyddsförordningen. De anser även att beslutet strider mot 
strandskyddets syfte som finns i 7 kap. 13 § miljöbalken. I övrigt finner de 
ingenting i beslutet att invända mot.

Västergötlands ornitologiska förening är en ideell regional förening av 
Birdlife Sverige med cirka 750 medlemmar. Föreningen ägnar sig bland 
annat åt naturvård och försöker slå vakt om de vilda fåglarnas livsmiljöer. 
Borås fågelgrupp är en autonom grupp under Borås naturskyddsförening 
med cirka 50 aktiva medlemmar. Borås fågelgrupp driver Facebookgruppen 
Fåglar i Borås med cirka 185 medlemmar. Borås fågelgrupp har bland annat 
Västkuststiftelsens uppdrag att sköta uppmarkeringen av naturreservatet vid 
Skalle, Sparsör, där den drivit fågelstudier under cirka 30 år. Borås 
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fågelgrupp anlitas regelbundet av Borås kommun (skogsavdelningen) för 
inventeringar och andra studier av fågellivet i staden. Eftersom de 
vassområden som ansökan avser övervakas från Skalle fågeltorn, är Borås 
fågelgrupp den med tveklöst störst kunskap om vassarnas värde för Öresjös 
fågelliv. Borås fågelgrupp är en grupp som sorterar under Borås 
naturskyddsförening. Borås fågelgrupp har med andra ord ingen fristående 
förening, men däremot ett eget program och arbete som bland annat 
inneburit att den varit Borås kommun betjänt med till exempel 
atlasinventering av kommunens fågelliv, sträckfågelräkningar (för att 
säkerställa att viktiga flyttleder sparas från vindkraftsanläggningar), 
häckfågeluppföljning i nyupprättade naturreservat och nu senast 
kartläggning av storlommens förekomst i sjöarna väster om Borås.

Fristads naturskyddsförening har överklagat nämndens beslut och anför 
bland annat följande. Enligt 4 § artskyddsförordningen är det förbjudet att 
skada eller förstöra fåglars fortplantningsområden eller viloplatser. I beslutet 
står att vasslåtter inte ska ske mellan 1 mars och 15 juni. Detta tidsintervall 
stämmer dåligt överens med häckningstiden för de fåglar som utnyttjar 
vassen. I vassen häckar bland annat skäggdopping, rörsångare och den 
rödlistade sävsparven. Rörsångare och sävsparv lägger 1–2 kullar om året. 
Äggen läggs ofta från slutet av maj till mitten av juni. Ruvning sker i cirka 
två veckor och sedan krävs det ytterligare två veckor för att ungarna ska bli 
flygga och lämna boet. Därefter kan ytterligare en kull läggas. Att slå vassen 
redan den 15 juni är således ett brott mot 4 § artskyddsförordningen. Den 
angivna tiden då slåtter inte får ske bör ändras till 1 april–15 augusti.

Fristads naturskyddsförening bildades 1960 och har idag cirka 
150 medlemmar. Föreningens främsta syften är att arbeta för naturskydd och 
att väcka intresse för naturen.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås kommun (sökanden) har getts 
tillfälle att yttra sig över överklagandena, men har inte hörts av.

Skälen för Länsstyrelsens beslut
Tillämpliga bestämmelser
Av 16 kap. 2 § miljöbalken, MB, framgår att tillstånd, godkännande eller 
dispens enligt MB eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 
MB, får ges för begränsad tid och får förenas med villkor.

Enligt 16 kap. 13 § MB får överklagbara domar och beslut om bland annat 
dispens enligt MB överklagas av en ideell förening eller en annan juridisk 
person som har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller 
miljöskyddsintressen, inte är vinstdrivande, har bedrivit verksamhet i 
Sverige under minst tre år, och har minst 100 medlemmar eller på annat sätt 
visar att verksamheten har allmänhetens stöd. Rätten att överklaga gäller 
även om överklagandet enbart avser ett villkor eller en annan bestämmelse i 
domen eller beslutet.
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Länsstyrelsens bedömning
Endast juridiska personer har rätt att klaga enligt 16 kap. 13 § MB. Den 
juridiska personen ska vara part- och processbehörig enligt 11 kap. 2 § 
rättegångsbalken, vilket innebär att den behöver ha stadgar och styrelse samt 
en behörig ställföreträdare som kan föra dess talan. Borås fågelgrupp är inte 
en egen juridisk person, utan en självständig grupp inom Borås 
naturskyddsförening. Borås fågelgrupp har därför inte klagorätt. Niklas 
Tellbe har inte visat att han har rätt att företräda Borås naturskyddsförening 
och det har inte heller påståtts att Borås naturskyddsförening skulle ha 
överklagat nämndens beslut (jämför MÖD 2009:6). Överklagandet från 
Borås fågelgrupp ska därför avvisas.

Länsstyrelsen bedömer att Västergötlands ornitologiska förening och 
Fristads naturskyddsförening (nedan benämnda klagandena) uppfyller 
förutsättningarna för klagorätt enligt 16 kap. 13 § MB.

Klagandena har endast klagat på villkoret om tidsperioden för när vasslåtter 
inte får ske. Länsstyrelsen prövar därför inte nämndens beslut i övrigt.

Nämnden har beslutat att vasslåtter inte får ske under perioden 1 mars till 
15 juni. Klagandena har yrkat att tidsperioden ändras till 1 april till 
15 augusti.

Klagandena har bland annat nämnt arterna skäggdopping, rörsångare och 
sävsparv. Av dessa är den sistnämnda arten listad som sårbar (VU) på 
rödlistan. Från närområdet vid Öresjö finns en lång kontinuitet av 
observationer av dessa fågelarter. Det rör sig om observationer som har 
rapporterats till den internetbaserade tjänsten Artportalen. Det finns inte skäl 
att misstro klagandenas uppgifter om förekommande arter.

Alla vilda fågelarter omfattas av artskyddsförordningen (2007:845). För att 
strandskyddsdispensen ska vara förenlig med 4 § artskyddsförordningen 
bedömer Länsstyrelsen att det är befogat att dispensen förenas med villkor 
om försiktighetsmått till skydd för fågellivet och särskilt för sävsparv.

Bedömda häckningstider flera fågelarter framgår av Naturvårdsverkets 
Handbok 2009:2 för artskyddsförordningen del 1, bilaga 3. Enligt 
handboken kan häckningstiden för sävsparv pågå augusti ut i den 
biogeografiska region som Öresjö tillhör (boreal region). ArtDatabankens 
faktasammanställning anger emellertid att ungarna i regel har lämnat boet i 
slutet på juni. Senare häckning än juni uppstår sannolikt i de fall sävsparv 
lägger en andra kull. Häckning av sävsparv i augusti är dock mindre vanligt, 
vilket indikeras av de artobservationer som rapporterats in till Artportalen.

Länsstyrelsen anser att strandskyddsdispensen har förenats med en för snäv 
fredningsperiod för fågellivet. Länsstyrelsen anser därför att fredningstiden i 
villkoret ska utökas. Samtidigt finns sannolikt ett värde i att utföra 
vasslåttern under sensommaren, dels för att vegetationen kan bekämpas mer 
effektivt om den röjs under vegetationsperioden, dels för att det kan höja 
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rekreationsvärdet vid badplatsen under den (förmodligen) sista riktiga 
badmånaden. En fredningstid 1 april–31 juli bedöms vara tillräcklig för att 
förekommande fågelarters bevarandestatus inte ska påverkas negativt.

Länsstyrelsen ändrar därför tidsperioden för när vasslåtter inte får ske till 
1 april till 31 juli. Överklagandena i övrigt avslås.

I detta ärende har länsjuristen Linda Darestam beslutat. I handläggningen 
har även Anders Henriksson från Länsstyrelsens naturavdelning medverkat.

Linda Darestam

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till:
Miljö- och konsumentnämnden i Borås kommun, miljo@boras.se

Så här överklagar du Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid 
Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är 
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar du med vanlig post är adressen 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen 
överklagandet och handlingarna till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från 
den dag du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du 
kontakta Länsstyrelsen. Om den som överklagar är en part som företräder 
det allmänna, exempelvis en kommunal nämnd, ska överklagandet dock ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum 

och ärendets diarienummer, samt
- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska 

ändras.
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Beslut – Din ansökan om ändring av beslutet om projektstöd 

Jordbruksverkets beslut 

Leader Sjuhärad har godkänt ändringen enligt nedan och Jordbruksverket bifaller din 

ansökan om ändrat slutdatum.  

Ändringen avser beslutet med namnet Landsbygdsutveckling - ortsråd och journalnummer 

2017-1977. 

Nytt slutdatum är den 29 februari 2020. 

Villkor för beslutet 

Din ansökan om slututbetalning ska ha kommit in till oss senast vid ditt slutdatum.1 

Du ska genomföra projektet med den ändring vi beviljat enligt ovan. I övrigt ska du följa det 

tidigare beslutet om stöd. 

Beskrivning av ärendet 

Din ansökan om projektstöd inom lokalt ledd utveckling kom in till Jordbruksverket  

den 18 april 2017. Vi beviljade stödet den 22 december 2017.  

 

Din ansökan om ändring, som avser nytt slutdatum, kom in den 26 november 2019. 

 

Överklagande 

Du kan inte överklaga det här beslutet. 

I detta ärende har Anna Brattberg beslutat. Anna Jacobsson har varit föredragande. 

                                                 

1 3 kap. 20 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2016:19) om företagsstöd, projektstöd och 

miljöinvesteringar samt stöd för lokalt ledd utveckling. 
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Uppföljning av samverkansavtal 
avseende lokalt folkhälsoarbete 2019    
tecknat mellan södra hälso‐ och 
sjukvårdsnämnden och Borås Stad 
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Om uppföljningen 
Det lokala folkhälsoarbetet ska följas upp varje år. Frågorna i uppföljningen utgår från de 
samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete som undertecknats av södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och kommunen.  

Besvara frågorna kortfattat och hänvisa inte till eventuellt medsänt material. Om det finns 
ytterligare dokumentationer som genomförts inom ramen för det lokala folkhälsoarbetet 
t.ex. verksamhetsberättelse, projekt, utvärderingar eller liknande, så kan dessa skickas in 
tillsammans med uppföljningen. 

Mejla in uppföljningen till lars.paulsson@vgregion.se senast den 25 januari. Uppföljningen 
ska även skickas till kommunstyrelsen eller annan ansvarig nämnd. Om den ekonomiska 
redovisningen inte är helt klar den 25 januari, skriv i in det preliminära resultatet i del 4 
”Ekonomisk redovisning”. Ange där även datum när ni skickar in det slutgiltiga resultatet. 
Detta får senast vara den 28 februari.   
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1. Utgångspunkter	för	folkhälsoarbetet.		
	

Beskriv kortfattat kommunens utgångspunkter för folkhälsoarbetet 

Stora delar av stadens folkhälsoarbete formas utifrån den nationella folkhälsopolitiken, 
Västra Götalandsregionens styrdokument och Borås Stads vision. Målet är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta 
de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. I Borås Stad är det Fritids- och 
folkhälsonämnden som är ansvarig för samordningen av folkhälsofrågorna. 
Välfärdsbokslutet är centralt för de prioriteringar som görs. 
 

Styr-/måldokument som folkhälsoarbetet utgår ifrån och var de är beslutade: 

Styrdokument av bet 
ydelse 

- WHO´s kriterier för en Säker och Trygg Kommun. Återcertifiering 
godkänd i slutet av 2018 av utsedda certifierare från International Safe 
Community Certifying Centre.  

- Den nationella folkhälsopolitiken. Riksdagen 
- De regionala övergripande dokumenten i Västra Götaland VG2020 m fl. 

Regionstyrelsen 
- Borås Stads Vision 2025. Kommunfullmäktige 
- Borås Stads budget. Kommunfullmäktige 
- Borås Stads avtal med polisen. Kommunstyrelsen. 
- Borås Stads Program för Föräldraskapsstöd. Kommunfullmäktige 
- Borås Stads Drogpolitiska program. Kommunfullmäktige. 
- Borås Stads välfärdsbokslut. Kommunfullmäktige. 

 

Kommunens prioriterade områden och grupper: 

- Säker och trygg kommun (skadeförebyggande och 
brottsförebyggande/trygghetsskapande) 

- Lokalt utvecklingsarbete på områdena Hässleholmen, Norrby och Sjöbo  

- ANDT 

- Barn och ungas uppväxtvillkor (föräldraskapsstöd) 

- Äldres hälsa 

- Psykisk hälsa 

Prioriterade grupper: 

Barn, unga och äldre samt de geografiska områdena Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. 
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2. Utvecklingsområden	utifrån	hälso‐	och	sjukvårdsnämndens	mål‐	och	
inriktningsdokument	samt	samverkansavtalet	om	lokalt	folkhälsoarbete.		

	

 
Folkhälsoarbetet ska enligt avtalet ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt. Under 
avtalsperioden ska fokus vara på följande utvecklingsområden: 

 att integrera folkhälsoperspektivet i kommunens ordinarie verksamhet 

 att de insatser som görs främjar utvecklingen av och förutsättningarna för 
en jämlik hälsa 

 att främja och utveckla prioriterade gruppers inflytande och delaktighet i 
de insatser som görs.  

 

a) Styrning, ledning och organisering 

Beskriv kort och övergripande hur folkhälsoarbetet styrs, leds och organiseras. 
I Borås Stad är det Fritids- och folkhälsonämnden som är ansvarig för samordningen av 
folkhälsofrågorna. I de fall frågor behöver lyftas på en övergripande nivå beslutas de först 
av Fritids- och folkhälsonämnden och skickas vidare till Kommunstyrelsen.  För att möta 
behovet av ett strategiskt övergripande arbete med folkhälsofrågor har Kommunstyrelsen 
fattat beslut om en organisation för det främjande, förebyggande och trygghetsskapande 
arbetet. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i 
vad som är ”det bästa” för kommuninvånaren. Kommunstyrelsen följer upp arbetsformen. 
Ett antal nämnder har i den nya organisationen fått ett särskilt samarbetsuppdrag. Den 
strategiska utvecklingsgruppen ses som ett forum där flera av dessa uppdrag kan 
återkopplas. Deltagare i den strategiska utvecklingsgruppen är nämndernas presidier, 
förvaltningschefer samt kommunens viktigaste externa samverkansparter SÄRF, polisen 
och hälso- och sjukvårdsnämnden. Frågor på verksamhetsnivå prioriteras och beslutas av 
respektive facknämnd.  

Under 2019 har rapporten Välfärdsbokslutet 2018 – för ett socialt hållbart Borås, arbetats 
fram. Statistik har insamlats och sammanställts. Välfärdsbokslutet 2018 presenterar 
statistik på mindre geografiska områden än tidigare. Rapporten har tagit ett nytt grepp 
kring den sociala hållbarheten genom att tydligare kopplas samman med det globala, 
nationella och det lokala arbetet i form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, 
målområdena för det nationella folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025. Detta för att 
tydligare visa de sociala utmaningar som finns och skapa förutsättningar för prioriteringar. 
Effekten av arbetet med rapporten och spridningen av densamma har blivit att 
Kommunfullmäktige i oktober 2019 tog beslutet att samtliga nämnder och bolagsstyrelser 
årligen ska redovisa hur de har använt Välfärdsbokslutet i planerings- och budgetarbetet. 
Beslutet innebär att Välfärdsbokslutet framöver kommer att användas på ett helt annat sätt 
av hela Borås Stad.  
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b) Integrering av folkhälsoperspektivet i ordinarie verksamhet 

Besvara följande påståenden där grönt betyder helt integrerat, gult på väg mot 
integrering och rött inte alls integrerat.                                                 Grönt    Gult      Rött 

Folkhälsoperspektivet är integrerat kommunens ordinarie 
verksamhet.  

X   

 

Skriv en kort förklaring till valet av färg.  

Det finns ett välfärdsbokslut som kontinuerligt och långsiktigt sedan 2001 visat på 
skillnader i hälsa, mellan olika geografiska områden, kön, åldrar och olika 
befolkningsgrupper. Utifrån dessa skillnader har man tagit ett antal strategiska beslut som 
påverkat folkhälsan. Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga nämnder och 
bolagsstyrelser årligen ska redovisa hur de har använt Välfärdsbokslutet i planerings- och 
budgetarbetet. 

 

c) Mål och redovisning 

Besvara följande påståenden med ja eller nej. Eventuella 
kommentarer görs i fältet under tabellen. 

Ja          Nej 

c1) Folkhälsoarbetet har egna mål som enbart gäller för 
folkhälsoarbetet? 

 X 

c2) Folkhälsoarbetet egna mål som gäller för alla förvaltningar? 
 

 X 

c3) Folkhälsoarbetet har inga egna mål utan kommunens 
ordinarie mål gäller även för folkhälsoarbetet. 

X  

c4) Folkhälsoarbetet redovisas i kommunens ordinarie 
årsredovisning. 

X  

Kommentarer till tabellen Mål och redovisning. 

Verksamheten i Borås Stad styrs av en rad dokument. De benämns som policy, program, 
plan eller liknande. Program som rör folkhälsoområdet är bland annat program för 
föräldraskapsstöd, drogpolitiskt program, program för ett integrerat samhälle, program för 
jämställdhetsintegrering och ungdomspolitiskt program.  

Vision 2025 är ett strategiskt dokument och varje nämnd får genom budgeten ett antal mål 
och uppdrag inom de sju målområdena. Varje verksamhet sätter sedan upp egna 
indikatorer och mål för verksamheten.  

Kommunfullmäktige har beslutat att samtliga nämnder och bolagsstyrelser årligen ska 
redovisa hur de har använt Välfärdsbokslutet i planerings- och budgetarbetet. 
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d) Beskriv hur det lokala folkhälsoarbetet utformats för att minska skillnader i hälsa. 
Beskriv också hur ni arbetar för att nå kommunens prioriterade grupper i syfte att 
minska skillnader i hälsa.  

Kommunen har genom välfärdsbokslutet identifierat prioriterade arbetsområden, vilka är 
tre geografiska områden (Norrby, Hässleholmen och Sjöbo) samt målgrupperna barn och 
unga och äldre. På de geografiskt utvalda områdena arbetar utvecklingsledare med 
folkhälsokompetens med att samordna områdesutvecklingen och stärka det lokala 
folkhälsoarbetet tillsammans med lokala aktörer.  

För att förbättra barn, ungas och äldres livsvillkor är samverkan med civilsamhället viktigt 
och det sker genom särskilda forum, i form av nätverk och utsedda råd. Särskilda nätverk 
finns mellan professionerna som möter barn och unga genom sitt arbete. Folkhälsoarbetet 
bygger i grunden på en generell ansats med universella insatser men riktade insatser 
behövs, både riktade till utsatta områden och grupper för att minska skillnaderna i hälsa. 
Exempel är SSPF, tandhälsosatsningar, MHFA-utbildningar.  

e) Beskriv hur ni främjat och utvecklat kommunens prioriterade gruppers 
möjligheter till delaktighet och inflytande. 

Främst genom olika forum där vi möter invånarna. Dessa forum är bland annat 
mötesplatser, familjecentraler, ortsråd, områdesnätverk, råd, boendemöten och 
trygghetsvandringar. Flera mötesplatser bedrivs i samverkan med befintliga lokala 
föreningar vilket innebär att lokalsamhället i praktiken formar och utvecklar verksamheten.  

Genom Överenskommelsen bedrivs ett omfattande arbete mellan staden och civilsamhället 
i syfte att öka kunskapen om varandra. Genom att lära av varandra och förstå varandra 
bättre kan samverkan öka. Staden har även tecknat knappt 20 st IOP (Idéburet offentligt 
partnerskap) med civilsamhället. 

f) Beskriv samarbetet med vårdaktörerna i det lokala folkhälsoarbetet och i vilka 
forum det sker.  

Via närvårdssamverkan sker en kontinuerlig dialog mellan staden och flera vårdaktörer. 
Grupper där dialoger inom våra målområden pågår är arbetsgruppen psykisk hälsa och 
barn och unga. Utöver dessa finns en ANDT-grupp i vilken personal från SÄS medverkar. 
Styrgruppen för familjecentralerna består av personal från staden, BVC, folktandvården 
och primärvården. Forumen bedöms fungera bra.  

 
 

 

 

 

 



 
7   

g) Samarbete med vårdaktörer i det gemensamma lokala folkhälsoarbetet: 

Markera vilka vårdaktörer ni samarbetar med i det gemensamma folkhälsoarbetet. 
Grönt = Vi har ett systematiskt samarbete. Gult = Vi är på väg mot ett systematiskt 
samarbete. Rött = Vi har inget systematiskt samarbete. 
Ange i ”Kommentarer” vilka områden ni samarbetar inom och hur ni upplever att 
samarbetet fungerar: ”fungerar bra”, ”under utveckling”, ”fungerar inte bra”.     

Aktör Grönt Gult Rött Kommentarer 

Primärvård 
 X  

Närvårdssamverkan. Svårt med 
primärvårdens många olika enheter.   

BMM X   Familjecentraler. Fungera bra. 

BVC X   Familjecentraler. Fungerar bra 

Tandvård X   Boda FTV. Fungerar bra. 

Ungdomsmottagning  X  Samverkan med IFO och skolorna.  

Ange här eventuell 
annan vårdaktör 

X   
SÄS. Fungerar bra  

 

När det gäller primärvården så upplever IFO att de sällan kommer med på möten enligt 
Västbus och SIP trots att de kallas. IFO upplever även att det är svårt att veta vart de ska 
vända sig när det gäller läkarundersökningar inför placeringar. Det finns regionala rutiner 
men de behöver kompletteras med mer specifika lokala rutiner. Vi hänvisar till 
vårdcentralen när det gäller barn och föräldrars psykiska eller fysiska hälsa men det är ofta 
svårt att veta vart vi ska vända oss och att få till en samverkan som fungerar över tid.  
 
Med enheten Ungas psykiska hälsa finns goda erfarenheter av samverkan och att 
verksamheterna konsulterar varandra i enskilda ärenden. Ungas psykiska hälsa kommer 
framöver ingå i Barnahus organisation vilket kommer påverka samverkan positivt. 
Barnahus önskar att det skulle finnas en systematik i att fånga upp alla barn och familjer 
som är i behov av krisstöd efter barnförhör. På andra Barnahus i Sverige finns ett sådant 
upparbetat samarbete Primärvården kommer ingår i styrgruppen för Barnahus. 
 
På familjecentralerna finns en väl uppbyggd samverkan. Senaste året har staden i vissa 
områden systematiskt genomfört gemensamma hembesök med BVC och socialrådgivare 
på familjecentral. Det finns även samverkan på gruppnivå mellan familjerådgivningen och 
BVC:s föräldragrupper samt regelbundna miniföreläsningar på familjecentralerna. Kurser i 
föräldrastödet ABC genomförs på alla Familjecentraler.  
 
Samverkan med ungdomsmottagningen fungerar bra i de enskilda fall där samverkan 
behövs. Det är främst myndighetsutövningen inom IFO som har erfarenheter av 
samverkan. Tidigare har det funnits en styrgrupp med enhetschefer från IFO barn och 
unga, Ungdomsmottagningen och BUP. Denna grupp har avslutats då det istället fanns 
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planer på att inrätta en styrgrupp på verksamhetschefsnivå. Detta ska ha beslutats om för 
cirka ett år sedan på möte med förvaltningschef från IFO och personal på regionens 
koncernledningskontor men gruppen har inte startats upp. 
 

h) Beskriv om och hur det lokala folkhälsoarbetet, inom ramen för folkhälsoavtalet, 
bidragit i arbetet med att öka andelen elever med fullföljda studier. 

Utbildningsförvaltningarna arbetar intensivt med att öka måluppfyllelsen i skolan och för 
att fler elever ska gå ut skolan med en gymnasiekompetens. Inom ramen för 
folkhälsoavtalet har ett intensifierat arbete genomförts på Norrby där man mobiliserat de 
lokala aktörerna på området och gemensamt skapat en handlingsplan för att arbeta för att 
öka andelen elever med fullföljda studier. Behovet är tydligt utifrån välfärdsbokslutets 
resultat.  

Satsningar på att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och unga kvinnors situation på 
våra utsatta områden syftar till förbättra tjejernas situation så att andelen unga kvinnor 
klarar skolan bättre. Nätverket barn och unga på Hässleholmen har satsat på utbildningar 
och temaveckor. I området är andelen tjejer med fullföljda studier lågt.  

På Sjöbo arbetar berörda aktörer tillsammans med att öka andelen barn i förskolan, då det 
visat sig lågt i förhållande till staden. Att få in barn i förskolan är ett viktigt steg för att få 
in barnen tidigt i utbildningsförvaltningarnas verksamhet för att ta del av den pedagogiska 
verksamheten och etablera en god samverkan med föräldrarna.  

Ett viktigt arbete för att öka måluppfyllelsen på de utsatta områdena är att förbättra 
bostadssituationen då det förekommer trångboddhet på områdena. Trångboddheten 
försvårar läxläsningen. Samverkan pågår med bostadsbolagen.  

Under året har satsningar genomförts på att utbilda utbildare inom MHFA. Dessa kommer 
från elevhälsans personal och avser att arbeta långsiktigt för att förbättra den psykiska 
hälsan hos unga tjejer. 

j) Folkhälsostrategens yrkesroll 

I din yrkesroll som folkhälsostrateg, ge exempel på processer och aktiviteter där 
du/ni har varit: 

Drivande: I Borås Stad finns flera personer anställda som arbetar med strategiska och/eller 
lokala folkhälsofrågor. Områdena som prioriteras är 
trygghetsskapande/brottsförebyggande, föräldraskapsstöd, drogförebyggande, lokalt 
inflytande och arbetet mot prioriterade stadsdelar, skadeförebyggande, psykisk hälsa, 
äldres hälsa och välfärdsbokslut. I dessa processer är vi som arbetar inom förvaltningen 
drivande genom olika råd och tvärsektoriellt sammansatta arbetsgrupper.  

Deltagande: Utvecklingsledarna för folkhälsofrågor deltar i stadens övergripande 
processer likväl som i lokala initiativ. Exempel på arbetsområden är i 
samhällsbyggnadsprocessen, föreningssamverkan, friluftsliv och aktivitetsplatser, mobilty 
management m fl.  I samtliga grupper handlar det om att anlägga ett folkhälsoperspektiv så 
att planerna går i linje med det nationella målet om jämlik hälsa. 
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3. Insatser	inom	ramen	för	folkhälsoavtalet	
 

Beskriv kort och övergripande årets insatser, inom ramen för folkhälsoavtalet, som 
skett inom respektive målområde. Ange de mål som målområdet har utgått ifrån. 
Kopiera och använd en mall per målområde. 

Målområde:		
Säker	och	trygg	kommun	

- Skadeförebyggande arbete 

- Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete  

 

Insatser:	
Skadeförebyggande 
 

- Utbildning för åk fem i ”säker cykling” i samarbete med NTF. Totalt 
deltog 25 skolklasser. 
 

- Utbildning för åk fem i hjärt- och lungräddning i samarbete med 
Svenska livräddningssällskapet, SLS.  Totalt deltog 30 klasser.  

- Riktad simskola till kvinnor som inte har vattenvana för att öka simkunnigheten 
bland utsatta grupper. 60 kvinnor deltog.  

 

Brottsförebyggande och trygghetsskapande 

- Ett medborgarlöfte har tagits fram tillsammans med polisen och AB 
Bostäder, vilket avser ett förstärkt arbete på Norrby under 2019-2020. 

- EST –arbetet (effektiv samordning för trygghet) har utvecklats från att omfatta 
Hässleholmen/Hulta till att även omfatta Norrby. Arbetet syftar till att öka 
tryggheten på områdena.		

Har	målområdet	genomförts	med	utgångspunkt	från	kommunens	
prioriterade	grupper	för	att	minska	skillnader	i	hälsa				
																																																																																																																							Ja	X														Nej											
	
Om	ja,	i	så	fall	vilka	grupper?	
Barn och unga, äldre och boende på våra utsatta områden.  
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Målområde:		
Lokalt utvecklingsarbete  

- Norrby 

- Hässleholmen 

- Sjöbo  
 

Insatser:	
Hässleholmen 

- En plan för områdesutveckling för jämlik hälsa har tagits fram för 
området. Planen bygger på befintlig kunskap och statistik i området och 
syftar till göra arbetet mer synligt. 

- Utbildat personal och spridit information inför EU-valet i syfte att öka 
valdeltagandet.  

- Utbildat 10 romska hälsoinspiratörer som ska finnas på området som en 
resurs på området för att inspirera och påverka främst den romska 
gruppen till en positiv livsstil. 

- Tandhälsoarbete vilket innebär att förskolorna hjälper barn och föräldrar till 
bättre tandhälsa genom att borsta tänderna varje dag.  

- Nätverksträffar för områdesnätverket, vilket inkluderar lokala aktörer på 
området som vill vara med och medverka för ett bättre och tryggare 
område samt för nätverket barn och unga, vilket består av 
professionerna från skola, ifo, polisen, kulturen och öppen 
ungdomsverksamhet. 

- Temavecka och föreläsningar för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld. 
Temaveckan genomfördes på högstadieskolan och föreläsningarna riktade sig till 
personal som möter barn och unga och föreningar/andra organisationer.  

- Under två veckor anordnades workshops med kulturteman samt att en 
vägg och scen målades av barn tillsammans med professionella 
konstnärer. Barnen har fått vara med och bestämma motiv. Barn och 
ungas delaktighet och inflytande är i centrum.  

Norrby 

- Medborgardialoger avseende utvecklingen av Kronängsparken, en 
större park mitt i bostadsområdet. Barn, boende på Norrby, har 
tillfrågats särskilt. Cirka 60 barn i åldrarna 10-16 har tillfrågats hur de 
vill att framtida Kronängsparken ska se ut. Resultatet kommer att ligga 
till grund för framtagandet av parken och dess innehåll som beräknas 
färdigställas under 2021. 
 

- Arbetet med att förbättra kvinnors hälsa fortgår. Under året har kvinnor 
erbjudits Yoga och simskola. Ett populärt kvinnocafé erbjuds varje 
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vecka.  
 

- Ett arbete för ett ökat valdeltagande i EU-valet genomfördes med bland 
annat utbildningen Rusta dig för valet samt kampanjen #klart jag ska 
rösta.  
 

- Under året har dialoger och work-shops genomförts och ett antal 
utvecklingsområden identifierats, vilket resulterat i en lokal plan för 
områdesutveckling för jämlik hälsa.  Samverkan har varit 
förvaltningsöverskridande inom Borås Stad men också samverkan med 
AB Bostäder, Polisen och föreningar samt organisationer.  
 

- Under 2020 fortsätter förankringsarbetet och implementeringen i olika 
forum, bland annat Nätverk Barn och Unga och Områdesnätverk.  

Sjöbo 

- Samverkansarbetet sker via nätverksgrupper, Barn och Unga Nätverk 
och Områdesnätverk. De har varit välbesökta och samverkan har både 
fördjupats och förbättrats under året. I Barn och Unga Nätverket deltar 
sedan i höstas även friskolan på området, Engelska Skolan. 
 

- För att höja resultaten på Sjöboskolan och för att förbättra kontakten 
med vårdnadshavarna, har ett utvidgat och fördjupat samarbete med 
Sjöboskolan påbörjats i syfte att under ”Ett socialt hållbart Borås” få 
skolan till en s.k. Arena-Skola. 

- Tillsammans med Västra Götalands idrottsförbund och föreningar på och kring 
Sjöbo anordnades tre föreningsdagar. Två av dagarna var riktade till samtliga 
elever på Sjöboskolan åk 1-6 och den andra dagen var riktad till allmänheten. 
Syftet med föreningsdagarna var att erbjuda prova på-aktiviteter i olika former i 
samverkan med skola och föreningar för att i förlängningen få fler barn in i 
föreningsidrotten.  

- En trygghetsvandring för de boende genomfördes i oktober, tillsammans 
med bostadsbolag, polisen och berörda förvaltningar. 
 

- Gatukultur på Sjöbo; ett utbud av konstandsfria prova på-aktiviteter 
med inriktning på kultur. Gatukulturen bidrog till en stärkt samverkan 
mellan de förvaltningar, bostadsbolag och föreningar som deltog.  
 

- En pedagogisk upplevelsestig i direkt anslutning till allaktivitetsparken 
har anlagts på Sjöbo. Minst 5 500 personer har besökt Trollstigen sedan 
invigningen i början av sommaren. 
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Har	målområdet	genomförts	med	utgångspunkt	från	kommunens	
prioriterade	grupper	för	att	minska	skillnader	i	hälsa				
																																																																																																																							Ja	X														Nej											
	
Om	ja,	i	så	fall	vilka	grupper?	
Invånare/boende på våra utsatta områden med fokus på barn och unga. 

Målområde:		
ANDT 

- minska tillgängligheten till alkohol, tobak, narkotika och dopningsmedel 
- minska antalet barn och unga som börjar med droger 

Insatser:	

- Drogvaneundersökningen genomfördes på samtliga grundskolor och 
gymnasieskolor i Borås under våren, i samarbete med regionen. 
Resultatet har presenterats till politiker och tjänstepersoner. Resultatet 
har även tagits fram på skolnivå, där analysen av indikatorerna visar på 
bakomliggande risk- och skyddsfaktorer, vilket utgör grunden för 
prioriterade insatser för kommande år.   
 

- Ett ANDT-dialogcafé genomfördes på Viskastrandsgymnasiet tillsammans med 
ansvariga för ”Göteborgsmodellen” för att skapa en gemensam bild över skolans 
behov. Förutom att skolans personal fick en kunskapshöjning startades en 
process med framtagande av policy och handlingsplan som ska gälla hela 
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 
 

- Föreläsningar om unga och droger med Erik Leijonmarck genomfördes under tre 
dagar då främst skolpersonal uttryckt att de saknar kunskaper om hur de ska 
bemöta ungas argument om droger. Samtliga elever i åk 1 och personal på de 
kommunala gymnasieskolorna deltog. Utöver det deltog två friskolor, andra 
yrkesverksamma och allmänheten (totalt cirka 1800 elever och 600 vuxna) 
Föreläsningarna bidrog till ökad kunskap om argument om cannabis och andra 
droger.  
 

- Ett samarbete med gymnasiechefer inleddes för att stärka arbetet kring kritiska 
datum. Gymnasiecheferna har tillsammans med FOF, IFO och Polisen tagit fram 
förslag på hur insatser kring kritiska datum kan stärkas genom tydligare 
samverkan och utveckling av redan rådande insatser.  
 

- En samverkansgrupp med representanter från FoF och elevhälsan startades i 
slutet av våren och har träffats kontinuerligt under resterande delen av året. En 
process inleddes med framtagande av ”årshjul”, som ska innehålla en treårig 
kompetensutvecklingsplan för skolpersonal, samt en idébank som bland annat 
ska innehålla metoder att använda i det drogförebyggande arbetet i skolorna. 
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- En kortubildning (42 deltagare) och en tvådagarsutbildning (33 
deltagare) av ansvarsfull alkoholservering. Utbildningen ska bidra till 
minskat våld och skador på Borås krogar och restauranger samt utveckla 
en restaurangkultur som motverkar överservering och servering till 
underåriga.  
 

- Under året har samverkan stärkts mellan gym och träningsanläggningar 
i Borås, Polisen och Borås Stad. Nätverket har utökats från 12 till 34 
gym. Gympersonal från 30 gym deltog på utbildningen i 100 % Ren 
Hårdträning och 18 gym har diplomerats. Arbetet har bidragit till ökad 
kunskap bland gympersonal och ett mer aktivt och synligt arbete ute på 
gymmen.  
 

- Tillsammans med De Glömda barnen, Nykterhetsförbundet, IOGT-NTO 
och NVB arrangerades ett frukostseminarium om ”Vit jul” riktat till 
beslutsfattare och yrkesverksamma. Vit jul uppmärksammar att alla 
barn har rätt till en Vit jul, utan oro för vuxna som dricker. Under 
seminariet delades 240 mjukisdjur (”Peppisar”) ut till Polisen i Sjuhärad 
som i sin tur delade ut ”Peppisar” till utsatta barn under jul- och 
nyårshelgen.   

	
Har	målområdet	genomförts	med	utgångspunkt	från	kommunens	
prioriterade	grupper	för	att	minska	skillnader	i	hälsa				
																																																																																																																							Ja	X														Nej											
	
Om	ja,	i	så	fall	vilka	grupper?	
Barn och unga och grupper som är i riskzonen för eller har någon form av 
beroendeproblematik.  
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Målområde:		
Barn	och	ungas	uppväxtvillkor	

- Samverkan kring barn och unga  
- Föräldraskapsstöd   

Insatser:	
 
Samverkan  

- En samverkan med elevhälsan har startat upp och identifierat 
gemensamma beröringspunkter har vilka kommer att mynna ut i 
gemensamma satsningar för kommande år, både i form av utbildningar 
och en materialbank. Här ingår bland annat föräldraskapsstöd, psykisk 
hälsa och drogförebyggande insatser. 

Föräldraskapsstöd 

- ABC Föräldrakurs har erbjudits på stadens familjecentraler regelbundet 
under året. Ca 70 personer har deltagit, varav merparten är kvinnor.  
 

- Ytterligare två kursledare i föräldraskapsmetoden ABC har utbildats för 
att tillmötesgå efterfrågan.  
 

- En föräldraföreläsning om cannabis genomfördes med Mattias Gullberg för att 
öka kunskapen om cannabis (120 deltagare).  
 

- Föräldrabrev om alkohol kopplat till kritiska datum postades till alla 
föräldrar/vårdnadshavare till elever som slutade åk 9.  
 

- ”DAGS – föräldramöten” uppdaterades och genomfördes på två skolor. Insatser 
till vårdnadshavare är prioritet utifrån att det bidrar till en minskning av 
droganvändning bland unga. 
 

- Satsning på kunskapshöjning om nätet, sociala medier och onlinespel 
genomfördes för alla stadens högstadieelever. De erbjöds en föreläsning 
i ämnet och ytterligare 1200 föräldrar och andra viktiga vuxna lyssnade 
till samma föreläsning. 

- Föräldrakursen Älskade Barn har inte erbjudits enligt IOP-avtalet. 
Samarbetsparten Studiefrämjandet har haft svårt att både rekrytera ledare och 
deltagare 

	
Har	målområdet	genomförts	med	utgångspunkt	från	kommunens	
prioriterade	grupper	för	att	minska	skillnader	i	hälsa				
																																																																																																																							Ja	X														Nej											
	
Om	ja,	i	så	fall	vilka	grupper?	
Barn och unga generellt och med riktade insatser mot barn och unga samt utsatta 
grupper.  
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Målområde:		
Äldres hälsa 

Insatser:	

- En webbsida byggts upp för boråsare som är 65 år eller äldre. Sidan 
finns på Borås stads webbsida och har kortadressen boras.se/senior. 
Fokus är hälsofrämjande och inte inriktat på vård. Sidan har hittills runt 
2 600 besökare/månad och är översatt på finska. 
 

- Alkoholkonsumtionen ökar mest bland gruppen 65 år och äldre. En 
arbetsgrupp upprättades med representanter från FOF, VÄF, 
Nykterhetsförbundet och studieförbundet NBV. En temadag anordnades 
för både yrkesverksamma och allmänheten (ca 70 deltagare) som bidrog 
till ökad kunskap om riskkonsumtion bland äldre. 
 

- På 80-årsdagarna bjöds alla som är födda 1939 in till Träffpunkt 
Simonsland för en halvdag med korta föreläsningar om allt ifrån 
säkerhet till hemmen, boende, trygghet, kost, rörelse och fullmakt. 
Syftet är att 80-åringar ska känna till vad som finns i kommunen när de 
behöver hjälp samt vad som kan vara bra att tänka på ur ett främjande 
och förebyggande perspektiv. 

	

Har	målområdet	genomförts	med	utgångspunkt	från	kommunens	
prioriterade	grupper	för	att	minska	skillnader	i	hälsa				
																																																																																																																							Ja	X														Nej											
	
Om	ja,	i	så	fall	vilka	grupper?	
Äldre. 
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Målområde:		
Psykisk hälsa  

- MHFA 

- Närvårdssamverkan  

Insatser:	

- Två MHFA-utbildningar har hållits under hösten 2019, för äldre och en 
för barn och unga. Totalt deltog 33 personer på utbildningarna.  
 

- Två nya instruktörer med fokus på unga har utbildats. Förhoppningen är 
att många ska lära sig första hjälpen till psykisk hälsa och att vi ska bli 
bättre på att fånga upp och möta personer som lider av psykisk ohälsa, 
oavsett ålder.   
 

- Suicidpreventionsgruppen är en samverkan mellan kommunen, regionen 
och civilsamhället och vill verka för att synliggöra frågorna om psykisk 
ohälsa och underlätta att hitta rätt stöd. Gruppen har därför tagit fram 
två olika foldrar, arrangerat föreläsningar och medverkat på temavecka. 

	
Har	målområdet	genomförts	med	utgångspunkt	från	kommunens	
prioriterade	grupper	för	att	minska	skillnader	i	hälsa				
																																																																																																																							Ja	X														Nej											
	
Om	ja,	i	så	fall	vilka	grupper?	
Barn och unga och äldre.  
 
 
 
 

	
	

4. Ekonomisk	redovisning 
Denna redovisning avser uppföljning av utfall i förhållande till budgetunderlag.   
Den ekonomiska redovisningen är  slutgiltig ____ preliminär*__X__ 
*=ange datum när ni skickar in den slutgiltiga redovisningen (senast 28 februari): efter 
Fritids- och folkhälsonämndens sammanträde den 25 februari 2020. 
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 Budget	 Utfall	

HSN	 Kommun Övrigt HSN	 Kommun	 Övrigt	

Ingående	från	
föregående	år:	

      

Folkhälstjänst	

‐	lön	(inkl.	
lönebikostnader)	

1123,5 693,0  1123,5 693,0  

‐	omkostnader	
(admin.,	
kostnader,	resor,	
kurser	etc.)	

 81,0   81,0  

Folkhälsoinsatser	
enligt	plan	för	
folkhälsoarbete:	

1544,4 3066,0*  1544,4 2950,2  

Skadeförebyggande 140,0   183,0   

Brottsförebyggande  180,0   188,2 40,0  

Drogförebyggande  190,0    186,1   

Föräldraskapsstöd 210,0   201,4 50,0  

Lokalt arbete 330,0   337,2 50,0  

Övergripande 
(välfärdsbokslut, 
utbildningar) 

214,4   209,6   

Psykisk hälsa 190,0   199,5 7,7  

Äldres hälsa 100,0   99,4   

SUMMA	 2667,9 3840,0  2667,9 3871,9  

Kvarvarande	
medel:		

   
 

-
31,9 

 

*Motfinansieras med lönekostnader för anställda på Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
med uppdrag att arbeta med folkhälsoinsatser. 
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Kommentarer	kring	den	ekonomiska	redovisningen:		

Utfallet för lönekostnaderna som kommunen lägger in som medfinansiering blev totalt 
115,8  tkr lägre än budgeterat på grund av att en medarbetare har arbetat fackligt.  
Totalt förbrukades 147,7 tkr mer på folkhälsoinsatser än budgeterat, vilket Borås Stad har 
finansierat. Det rör sig främst om metodutveckling inom det brottsförebyggande arbetet, 
lokalt arbete, att staden utbildat utbildare inom MHFA och en stor satsning på barn och 
ungas hälsa (föreläsningar till elever, personal och föräldrar) med Maria Dufva. Utfallet för 
äldres hälsa ser lägre ut än budgeterat, men ytterligare insatser har gjort inom ramen för 
ANDT och MHFA för målgruppen.  
 

5. Övrigt		
 

Om ni har något ytterligare ni vill förmedla som kanske inte passat in under övriga rubriker 
kan det skrivas här.   

Hör av er vid frågor!   



 

Datum 
Borås 2020-01-29 

 
Vårt dnr 
 
Ert dnr 
 

Sida 
     1 

Handläggare: Tommy Jingfors    

 
 

 
Uppsägning av fastighet – Sundholmens kurs- och konferensgård 
 
På uppdrag av Fritids- och folkhälsonämnden säger vi upp hyreskontraktet på 
Sundholmen från den 1 augusti 2020. Under våren och till viss del sommaren så 
finns det ett antal bokningar som kurser, konferenser samt bröllop, som vi känner 
ett ansvar för att fullfölja. Efter den 1 augusti har vi inte tagit emot några 
bokningar. 
 
Om någon annan aktör vill komma in i anläggningen före den 1 augusti, så kan 
det säkert lösas genom en dialog och överenskommelse om hur det praktiskt kan 
ordnas. 
 
Enligt uppdrag! 
 
 
 
Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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