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Tertialrapport 1 – Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 1 - 2018 och att
överlämna denna till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Periodens resultat visar i sin helhet på ett mindre underskott för fritidsramen
och ett mindre överskott på bidragsramen. Orsakerna varierar inom respektive
verksamhetsområde men Stadsparksbadets stängning har en stor påverkan
främst på intäktssidan. I nuläget är många avvikelser kända och sedan tidigare
kommunicerade.
I nuläget prognostiseras ett underskott vid årets slut på fritidsramen där den
största delen förväntas justeras vid årsbokslutet eller på annat sätt under året.
Även för bidragsramen prognostiseras ett mindre underskott vid årets slut.

Ärendet i sin helhet
Periodens resultat visar i sin helhet på ett mindre underskott för fritidsramen
och ett mindre överskott på bidragsramen. Orsakerna varierar inom respektive
verksamhetsområde men Stadsparksbadets stängning har en stor påverkan
främst på intäktssidan. I nuläget är många avvikelser kända och sedan tidigare
kommunicerade.
I nuläget prognostiseras ett underskott på totalt 11 500 tkr på fritidsramen. Av
dessa är 10 800 tkr kostnader som förväntas justeras i årsbokslutet eller på
annat sätt under året. Därutöver finns en avsatt buffert på 1 000 tkr.
Det prognostiserade underskottet återfinns inom följande enheter:


Överenskommelsen, -100 tkr som avser fakturerade lönekostnader.



Mötesplatser/förebyggande arbete, -1 600 tkr som avser sociala
investeringsprojektet "En kommun fri från våld".
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Fritidsgårdsverksamhet, -600 tkr som består av ökade hyreskostnader
och ökade driftskostnader som en konsekvens av nya lokaler för
Daltorp/Göta fritidsgård (-300 tkr). Ny hyreskostnad beräknas från 1
augusti. Därutöver består prognostiserat underskott
av personalkostnader (-300 tkr) i övrig verksamhet.



Folkhälsa, -1 300 tkr som avser sociala investeringsprojektet
"Kraftsamling Sjöbo" (- 1 000 tkr) samt projektet Jämlik hälsa år 3 (ca 300 tkr).



Badenheten, -7 300 tkr som avser främst uteblivna intäkter som en
konsekvens av Stadsparksbadets stängning. I nuläget innefattar
prognosen inte den förväntade ökade hyreskostnaden.



Evenemang, -600 tkr som avser ianspråktagande i förtid av redan
beviljade driftmedel för "Junior EM i friidrott 2019".

Bidragsramen prognostiserar ett minusresultat på ca 500 tkr vid årets
slut. Avvikelsen kan till största delen härledas till invandrarföreningar som har
mer verksamhet än tidigare år samt de riktade föreningsbidragen.
14 uppdrag från Kommunfullmäktige följs upp för perioden. 6 av dem anses i
nuläget vara genomförda. Därutöver följs 4 indikatorer från
Kommunfullmäktige upp. Under perioden har målvärdet för dessa ännu inte
uppnåtts.
Nämndens olika investeringsprojekt är i full gång. Kostnaderna inkommer
löpande efter avslutade uppdrag.
Beslutsunderlag
1. Tertial 1 2018 Fritids- och folkhälsonämnden.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsens diarium/KS.diarium@boras.se

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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1 Inledning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar vidare med de mål och uppdrag som Kommunfullmäktige
och nämnden har fastställt. Fokus i drifts- och investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla
dess former och på ett målmedvetet jämställdhetsarbete.
Under 2018 kommer Mötesplatserna att vara i fokus. Ett successivt utvecklingsarbete har startat med
Norrbyhuset som ett bra föredöme. Målsättningen är att Hässlehus, Sjöbo, Hulta och Kristineberg ska
utvecklas i en liknande form. Mötesplatserna kommer att spela en stor roll i arbetet med att öka det
lokala inflytandet och engagera människor i en positiv utveckling av närområdet. Överenskommelsen
kommer att vara en del i detta arbete och syftar till att ta vara på alla goda krafter som finns inom de
idéburna organisationerna för att utveckla den gemensamma välfärden i kommunen.
En stor del av det förebyggande folkhälsoarbetet bland barn och unga samt trygghets- och
brottsförebyggande arbete har sin utgångspunkt från förvaltningen, då resurserna är samlade inom
förvaltningen.
Ett nytt ansvarsområde är "Lokalt inflytande och demokratiutveckling", vilket är ett samarbetsuppdrag
från Kommunfullmäktige. Här har vi tagit ett samlat grepp med samverkan med andra förvaltningar
och med civilsamhället inom totalt 20 olika samverkansgrupper/nätverk med uppdelningen; Nio
nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år, sju områdesnätverk och fyra
landsbygdsutveckling/ortsråd.
Stadsparksbadet är fortsatt stängt för renovering och planeringen för en nyöppning i början av
september är i full gång.
Arbetet med att utveckla idrotten för människor med funktionsvariationer fortsätter. Jämlik Hälsa, med
stöd från Arvsfonden har avslutats under den första tertialen. Å andra sidan har ett IOP-avtal (idéburet
offentligt partnerskap) tecknats med Västra Götalands idrottsförbund/SISU om en fortsättning av
arbetet i Parasporthallen/Sjuhäradshallen.
Ett annat IOP-avtal som tecknats under den första tertialen är med Studiefrämjandet Sjuhärad inom
föräldrakursen "Älskade barn". Två kurser har startats upp, en på Norrbyhuset och en på VI
Hässleholmen. Avtalet innebär att erbjuda 3-4 kurser i Älskade Barn varje år med utgångspunkt från
förvaltningens Mötesplatser. Föräldraskapsstödet ingår som en del i projektgruppen för En kommun fri
från våld. Syftet med deltagandet är att utveckla föräldraskapsstödet, göra det synligt och vara en del i
det våldspreventiva arbetet.
Arbetet med att se över föreningsstödet har startat. En styrgrupp med nämndens presidie och en
referensgrupp med en representant från respektive parti i Kommunfullmäktige leder arbetet.
Föreningsrådet kommer att vara en annan referensgrupp som samordnar arbetet med civilsamhället.
I Knalleland och runt Borås Arenaområdet pågår det i praktiken ett utvecklingsarbete på samtliga
arenor för att stärka förutsättningarna för idrott. Isyta är en bristvara i Borås och nämnden kommer att
prioritera en satsning på en konstfrusen yta.
Uppdraget om en ny evenemangsarena fortskrider, idag finns ett konkret förslag från Borås Basket om
en ny arena. Arbetet kommer att beredas under våren och presenteras för Kommunstyrelsen senare i
år.
Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har beslutat att tilldela Borås Stad SM-veckan vinter år
2021. Under året firar Borås 400 års jubileum, så det passar utmärkt som en bra start på året.
Förberedelsearbetet startar omgående med flera föreningar inblandade, inte minst på Borås skidstadion,
där länglöpareliten kommer att samlas och tävla om SM-medaljer.
Arbetet med att utveckla våra spår och leder i kommunen fortsätter under 2018. Ett nytt elljusspår vid
Gässlösa/Kristineberg kommer att invigas under försommaren.
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Borås Stad har tecknat avtal om det gemensamma folkhälsoarbetet, ett tillsvidareavtal gällande tre
tjänster och ett avtal om folkhälsoinsatser, med Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avtalet om
folkhälsomedel är 14 kronor per invånare och gäller i fyra år. Vid dialogmötet i april lyftes
gemensamma frågor att fokusera kring under året.
Den 7 mars hölls en heldag om Borås – en säker och trygg kommun med deltagande från nämndernas
presidier, AB Bostäder, polisen och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Temat för dagen var
medinflytande, invånarperspektiv, civilsamhället och Mötesplatser.
Fritids- och folkhälsonämnden tog i aprilnämnden beslut om att lämna in en avsiktsförklaring om att
bli återcertifierade som en Säker och trygg kommun. Processen är påbörjad och två certifierare är
utsedda av International Safe Community Certifying Centre.
Träffpunkt Simonsland har hittills i år haft drygt 73 800 besökare, vilket är en ökning med 9 400
besökare från motsvarande period. Under perioden har en mängd olika aktiviteter genomförts i
samverkan med föreningar och studieförbund.
"Kraftsamling Sjöbo" är ett socialt investeringsprojekt som nämnden har fått ansvar för att genomföra.
Tillsammans med Arbetslivsnämnden utgör de båda nämndernas presidier en styrgrupp för arbetet. Ett
tiotal nämnder och bolag deltar i arbetet. Tillsammans med boende och verksamma på Sjöbo kommer
arbetat att formas utifrån de idéer, tankar, förslag som kommer att komma fram i de många dialoger,
samtal, workshops med mera som har startat upp på Sjöbo. Parallellt och i samverkan pågår ett
Vinnova-projekt på Sjöbo, där Vinnova har beviljat projektmedel på 3 miljoner kronor under 2018 och
2019. Arbetet är i ett inledningsskede men bygger på invånardrivna initiativ och förslag. I
Vinnovaprojektet samverkar Borås Stad med Högskolan i Borås, Rise, Drivhuset, Science Park samt
Hemgården.
En visionsplan över Bodavallens idrottsområde har tagits fram i samverkan med Borås AIK,
Bodaskolan, nätverken på Hässleholmen och Hulta samt boende på området. Inom staden har vi
arrangerat en projektstudio med alla inblandade kommunala förvaltningar och bolag, för att samordna
och effektivisera arbetet utifrån olika behov och förutsättningar. Arbetet fortgår med samtal och
processer med alla berörda parter. Ett uppstartsmöte hölls i slutet av april där de som vill verka på
Bodavallens idrottsområde träffades och förde en dialog om en gemensam målbild om den verksamhet
som vi tillsammans vill skapa i området. Boverket stöttar tankarna med ett investeringsbidrag på
2 600 tkr till en aktivitetsyta på Bodavallen.
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2 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
2.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde
2018

Utfall T1
2018

4

4

3

0

Antal genomförda
medborgardialoger.

2.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2018

Kommentar

Föreningar och privatpersoner skall kunna
boka lokaler direkt på nätet i
förvaltningens bokningssystem under
2015. Arbetet förutsätter att låssystemen
till idrotts- och friluftsanläggningarna är
synkroniserade till bokningssystemet, så
att anläggningarna blir tillgängliga för
hyresgästen på den aktuella tiden.

Delvis
genomfört

Verksamhetssystemet Booking har
uppdaterats och anpassats för digitala
bokningar. Nu återstår en synkronisering
med låssystemen, så att hyresgästen kan
komma in utan vaktmästarnas hjälp.
Samtidigt har förvaltningen anmält sig till
en kommunövergripande ny upphandling
som SKL arrangerar kring ett helt nytt
bokningssystem. Över 200 kommuner har
anmält sig till att vara med i
upphandlingen, vilket visar på ett stort
behov i kommunsverige att hitta
modernare och mer anpassade system
för bokningar. Vi är en av
pilotkommunerna och kommer att sätta
igång det nya bokningssystemet våren
2019.

Fritids- och folkhälsonämnden ska i
samverkan med berörda nämnder samt
föreningslivet utreda behov och
förutsättningar för att bygga en modern
evenemangshall på lämplig plats.

Delvis
genomfört

Ett antal överläggningar har varit mellan i
första hand IF Elfsborg och Borås Basket
om en framtida evenemangshall. Båda
föreningarna har varit på en
kommunalrådsberedning och presenterat
sina egna tankar kring hur en framtida
evenemangshall kan komma att se ut.
Den nya evenemangshallen kommer inte
att ligga i direkt anslutning till Borås
Arena, som var en av tankarna. Nu går
Borås Basket vidare med andra alternativ
och kommer under våren 2018 att
presentera ett alternativ till lösning
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Uppdrag

Status T1 2018

Kommentar

Knalleland har år efter år blivit allt mer av
en mötesplats kring idrott och
evenemang. Under 2016 ska Borås stad
och föreningslivet utreda hur området kan
kompletteras till ett fullskaligt
eventområde, och vilka investeringar
detta skulle kräva.

Delvis
genomfört

Området kring Knalleland är föremål för
många tankar och diskussioner, inte minst
i arbetet kring "Borås växer". Borås Stads
olika förvaltningar samt fastighetsägare
och näringsidkare i området diskuterar
den framtida utvecklingen. När det gäller
föreningslivets behov i området, så finns
där många idéer och tankar hur man kan
utveckla området. Fritids- och
folkhälsonämnden har begränsade
möjligheter att påverka utformningen av
området, då det finns andra intressen
kring handel och bostäder, men ska
självklart vara en medspelare i den
framtida utformningen.

Skaterampen på Norrby ska i samråd
med ungdomar i området ersättas,
antingen med ramp eller annan ersättning
beroende på hur samrådet utfaller.

Genomfört

Nuvarande ramp är borttagen då den var i
undermåligt skick. I samråd med
ungdomar undersöktes sommaren 2017
vad ungdomar och övriga invånare på
Norrby skulle vilja ha i stället. Majoriteten
av de svarande uttryckte följande
önskemål: Utegym, klätterställningar,
hinderbana, sittplatser i olika nivåer,
grillplats, fotbollsplan (en till, liten)

Tillgängligheten på kommunens
badplatser ska öka och eventuellt behov
av badbryggor på ytterligare platser ska
kartläggas.

Genomfört

Badplatsutredningen är klar och har
redovisats på nämndens aprilmöte.

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram
en friluftsplan för Borås.

Delvis
genomfört

Fritids- och folkhälsonämnden får i
uppdrag att erbjuda stöd till ortsråden.

Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo
ska skapas på Hässleholmen och Norrby.
Förstudie görs under 2018 i samverkan
med Tekniska nämnden.

Genomfört

Delvis
genomfört
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En arbetsgrupp är bildad och arbetet har
startat. En första delredovisning kommer
senast i juni månad och planen kommer
att antas i Fritids- och folkhälsonämnden
under tertial 3 2018.
Under året har vi startat upp ett
organiserat samarbete i de fyra olika
serviceorterna; Dalsjöfors, Fristad,
Viskafors samt i Sandared. Vi har en
kontaktperson från förvaltningen i
respektive Ortsråd/Intresseförening som
fungerar som "en väg in" avseende de
kommunala frågorna. Kontaktpersonerna
är adjungerande i respektive styrelse.
Arbetet har påbörjats med prioritet på
Kronängsparken vid Norrby. En
helhetslösning planeras i området i
samband med att en ny förskola ska
byggas. På Hässleholmen är fokus vid
Bodavallen och genomförande av den
visionsskiss som har godkänts av Fritidsoch folkhälsonämnden och som är på väg
för beslut till Kommunstyrelsen. En
allaktivitetsyta kommer att byggas i
anslutning till Bodaskolan med finansiellt
stöd från Boverket. Platsen beräknas
kosta ca 3,0 milj kr.
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2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.

2.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2018

En hälsofrämjande fond för ungdomar
mellan 13 och 25 år som önskar söka
medel för t.ex. aktiviteter, material,
föreläsare eller studiebesök ska inrättas
av Fritids- och folkhälsonämnden.

Det finns ingen kommunal fritidsgård i
centrala Borås. Stadsdelsnämnd Norr får
uppdrag att utreda förutsättningarna för
att starta en fritidsgård på Norrmalm.
Uppdraget tas över av Fritids- och
folkhälsonämnden.

Genomfört

Delvis
genomfört

Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 1 2018

Kommentar
Kriterierna och underlaget för att starta en
Hälsofrämjande fond är framtagna och
klara, men då omorganisationen
genomfördes 2016/2017 framkom det att
liknande medel fanns i andra
verksamheter. Ett arbete startade då med
att sammanföra dessa under ett och
samma ansökningsförfarande för att
underlätta ur ett medborgarperspektiv.
Numera är förslaget antaget och klart i
Fritids- och folkhälsonämnden.
En inledande utredning gjordes 2012 och
denna kan eventuellt användas som
underlag för en fördjupande utredning. I
samband med den nya organisationen så
ser vi över hela fritidsgårdsverksamheten i
kommunen och kommer att utveckla
verksamheten tillsammans med de
idéburna organisationerna där så är
lämpligt.
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Uppdrag

Status T1 2018

Kommentar

Fritids- och folkhälsonämnden ska
tillsammans med Grundskolenämnden ta
fram en plan för att införa simfritids.
Avsikten är att kunna erbjuda särskilda
insatser på skolor med mycket låg
simkunnighet.

Delvis
genomfört

Vi har bildat en grupp med 6
representanter från
Grundskoleförvaltningen och 3
representanter från Badenheten. Vi har
tittat på hur vi bäst kan få till en bättre
uppslutning på de grupper som redan
finns idag men även hur vi kan skapa fler
grupper. Det var inga problem med att
hitta bassängtider och simlärare för att
skapa fler grupper. Problemet uppstår när
skolan måste ha en vuxen
person/transportör med som följer elever
till våra simhallar. Som det fungerar idag
så anmäler skolan de elever som behöver
extra simträning. Eleverna kommer själva
till våra kurser, många avviker innan de
har kommit till simhallen. Det har även
hänt att de skickar en kompis istället så
att de snabbt blir godkända. Vi känner inte
eleverna utan måste tro på det de säger.
För att komma bort från detta vill vi då
gärna att det ska finnas en vuxen med
från de aktuella skolorna. Vi planerar även
att starta lovaktiviteter med
simundervisning för de elever som har
möjlighet att sätta sitt lov till förfogande för
detta. Skolan tar här kontakt med elevers
föräldrar för att planera in detta. Vi siktar
nu på novemberlovet som en första start
på denna lovaktivitet.
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2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.

2.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2018

Kostnad och tillvägagångssätt för att
avveckla användningen av
plast/gummigranulat i konstgräsmattor
ska utredas.
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Genomfört

Kommentar
Gummigranulat på konstgräsmattor och
dess påverkan på miljön och människor är
ett aktuellt ämne. Hittills har rapporter
eller undersökningar visat att inget tyder
på någon risk för människors hälsa.
Gummigranulatets bidrag till ökandet av
mikroplaster i sjöar och hav har inte
verifierats i någon vetenskaplig studie,
utan det finns fortfarande stor osäkerhet
om hur mycket som sprids, vilka vägar det
tar och vart det hamnar till slut. Någon
fullgod ersättning till gummigranulat på
konstgräsmattor finns inte idag.
Förvaltningen följer och deltar i ett
utvecklingsarbete tillsammans med
Naturvårdsverket och Svenska
fotbollsförbundet i syfte att minska
miljöpåverkan och minimera spridningen
av granulatet samt försöka hitta en
lämplig ersättning till gummigranulatet.
Under 2018 kommer förvaltningen att
vidta nödvändiga miljöåtgärder på två av
våra anläggningar. Dels så ska vi
investera i en hårdgjord yta för upplag av
snömassor på vintern, där
gummigranulatet kan återvinnas på plan
när snön har smält och dels ska vi
komplettera avloppsbrunnar med
rensgaller för att förhindra spridning av
granulatet till våra reningsanläggningar
och vattendrag.
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Uppdrag

Status T1 2018

När staden arrangerar konferenser, bokar
hotell och köper mat ska Svanen-, Kravoch Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel efterfrågas och
målnivå/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda
hur ideella föreningar som vill
miljödiplomera sig skulle kunna få stöd
och råd av nämnden i detta arbete.

Genomfört

Kommentar
Förvaltningen försöker alltid så långt det
är möjligt att välja ekologiska och
närproducerade alternativ. Utbudet är
däremot inte alltid optimalt hos de
upphandlade leverantörer vi måste
använda oss av. Där bör staden ta ett
större helhetsgrepp och ställa de
miljömässiga kraven i de kritierier som är
grunden i upphandlingen. När
förvaltningen arrangerar konferenser,
bokar hotell, konferensanläggningar med
mera försöker vi, så långt det är möjligt,
säkerställa de miljömässiga aspekterna
genom att ställa frågor om
miljöcertifiering, krav-och
fairtrademärkning med mera. Vi bör dock
ställa oss frågan vilka effekter detta får i
jämförelse med om de miljömässiga
aspekterna tillgodosetts redan i
upphandlingsförfarandet. I flera fall väger
andra aspekter tyngre än de
miljömässiga, där pris ofta är en
avgörande faktor.
En arbetsgrupp är under bildande och
kommer att påbörja sitt arbete under
tertial 2 2018. Arbetet beräknas vara klart
under tertial 3 2018.

Delvis
genomfört

2.4 Ekonomi och egen organisation
Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde
2018

Utfall T1
2018

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.

5,4

6,8

6,5

7,2

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

5,2

15,9

12

14,2

Hälsa – friska medarbetare under
ett år i % av andel anställda.

36

35,7

45

31,8

Kommunfullmäktiges indikatorer

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Målet är inte uppnått. Förvaltningen visar på högre sjukskrivningstal än normalt för årets två första
månader (uppdaterad tillgänglig statistik finns fram till februari 2018). Januari och februari är vanligtvis
de månader på året där sjukskrivningstalen är som högst.
Det vanliga arbetet mot ohälsa med tidiga rehabiliteringsinsatser och att tidigt komma tillbaka till del av
tjänst är fortsatt viktiga områden att arbeta med. Ett prioriterat utvecklingsområde är att göra insatser
för de 20% av medarbetarna som står för 80% av all sjukfrånvaro, att göra riktade insatser för dessa
medarbetare eller arbetsgrupper ger troligtvis bättre effekt än att rikta insatser till den stora gruppen
medarbetare.
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Målet är inte uppnått. Förvaltningen har ett behov av att använda timavlönade i flera verksamheter där
det inte finns möjlighet att "gå kort" eller inte ersätta vid korttidsfrånvaro. Sedan omorganisationen
2017 tillkom verksamheter som har ett stort behov av timanställda viket gjorde att siffrorna ökade
drastiskt.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.
Målet är inte uppnått. Målvärdet är för högt och bör justeras till 30% i samband med budet 2019, så att
det blir mer realistiskt. En satsning på vad som skapar hälsa på arbetsplatsen genom ett tydligare fokus
på hälsoinspiratörernas roll liksom hälsofrämjande ledarskap kan vara två sätt att öka målvärdet, vilket
kommer att genomföras med start i början av maj månad.
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3 Intern kontroll
3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad eller varje
tertial
3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt.
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas
dessa risker tillsammans med åtgärder.
I 2018 års riskanalys finns inga risker med en riskbedömning på 16. Riskanalysen följs upp genom
nämndens interna kontrollplan som redovisas i samband med årsbokslutet.
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4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Fritid och folkhälsa
4.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201704

Utfall 201804

Budget
2018

Prognos
2018

Avvikelse
Tkr

1 612

2 705

5 987

5 987

0

Avgifter och övriga intäkter

11 327

14 134

52 355

44 775

-7 580

Summa intäkter

12 939

16 839

58 342

50 762

-7 580

Personal

-28 867

-29 048

-93 558

-94 258

-700

Lokaler

-27 895

-27 835

-82 767

-83 067

-300

Övrigt

-20 231

-21 832

-63 590

-66 510

-2 920

-3 550

-3 992

-12 077

-12 077

0

-80 543

-82 707

-251 992

-255 912

-3 920

0

0

-1 000

0

1 000

-67 604

-65 868

-194 650

-205 150

-10 500

Kommunbidrag

63 820

65 270

194 650

194 650

0

Resultat efter kommunbidrag

-3 784

-598

0

-10 500

-10 500

0

0

0

0

0

-3 784

-598

0

-10 500

-10 500

2 299

0

1 864

1 864

0

Tkr
Statsbidrag

Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med tillgängliga
medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Den bokförda nettoavvikelsen i jämförelse med budget är för perioden -598 tkr.
Intäkterna avviker i jämförelse med budget med ca - 2 260 tkr. Detta underskott kan härledas till
Badenheten som för perioden visar en budgetavvikelse med närmare - 2 700 tkr. Avvikelsen ligger på
Stadsparksbadet i sin helhet där underskottet är 3 500 tkr.
Intäkter som avser externa projekt visar ett överskott med ca 580 tkr i jämförelse med budget.
Eventuella kvarstående medel vid årets slut flyttas till kommande år. Intäkterna består av främst olika
former av EU-medel men även av stadsbidrag.
På kostnadssidan finns ett totalt överskott på 1 660 tkr. Den positiva avvikelsen kan härledas till avsatta
medel för personalkostnader på Badenheten (ca 1 500 tkr). I samband med öppningen av
Stadsparksbadet finns ett behov av att tillsätta ett antal nya tjänster. Därav kommer
personalkostnaderna motsvara budget då alla bad återigen är öppna. Den positiva avvikelsen avseende
personalkostnader beräknas bestå fram till Stadsparksbadets öppning men kommer att behöva
användas till diverse övriga kostnader som inte ingår i investeringsbudgeten och som därmed enheten
behöver bekosta själv.
Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 1 2018
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Inom nämndens ansvarsområde finns två sociala investeringsprojekt där kostnaderna redovisas inom
befintlig budgetram men där de särredovisas för att justeras vid årets slut. För perioden uppgår de totala
nettokostnaderna till -597 tkr, fördelat på "Kraftsamling Sjöbo" - 224 tkr och "En kommun fri från
våld" -373 tkr.
Prognosavvikelse
I nuläget prognostiseras ett underskott på totalt 11 500 tkr på fritidsramen. Av dessa är 10 800 tkr
kostnader som förväntas justeras i bokslutet eller på annat sätt under året. Därutöver finns en avsatt
buffert på 1 000 tkr.
Det prognostiserade underskottet återfinns inom följande enheter:








Överenskommelsen, -100 tkr som avser fakturerade lönekostnader.
Mötesplatser/förebyggande arbete, -1 600 tkr som avser sociala investeringsprojektet "En
kommun fri från våld".
Fritidsgårdsverksamhet, -600 tkr som består av ökade hyreskostnader och ökade driftskostnader
som en konsekvens av nya lokaler för Daltorp/Göta fritidsgård (-300 tkr). Ny hyreskostnad
beräknas från 1 augusti. Därutöver består prognostiserat underskott av personalkostnader (-300
tkr) i övrig verksamhet.
Folkhälsa, -1 300 tkr som avser sociala investeringsprojektet " Kraftsamling Sjöbo" (- 1 000 tkr)
samt projektet Jämlik hälsa år 3 (ca - 300 tkr).
Badenheten, -7 300 tkr som avser främst uteblivna intäkter som en konsekvens av
Stadsparksbadets stängning. I nuläget innefattar prognosen inte den förväntade ökade
hyreskostnaden.
Evenemang, -600 tkr som avser ianspråktagande i förtid av redan beviljade driftmedel för
"Junior EM i friidrott 2019".
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4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201704

Utfall 201804

Budget
2018

Prognos
2018

Avvikelse
Tkr

0

0

0

0

0

Kostnad

-360

-525

-1 326

-1 326

0

Nettokostnad

-360

-525

-1 326

-1 326

0

75

14

0

20

20

Kostnad

-3 432

-3 564

-11 753

-11 773

-20

Nettokostnad

-3 357

-3 550

-11 753

-11 753

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-12

-115

-400

-500

-100

Nettokostnad

-12

-115

-400

-500

-100

654

1 367

1 638

1 638

0

Kostnad

-6 979

-6 392

-18 120

-19 720

-1 600

Nettokostnad

-6 325

-5 025

-16 482

-18 082

-1 600

1 995

2 491

7 173

7 173

0

Kostnad

-13 812

-14 757

-41 484

-42 084

-600

Nettokostnad

-11 817

-12 266

-34 311

-34 911

-600

0

1

176

176

0

Kostnad

-149

-151

-2 738

-2 738

0

Nettokostnad

-149

-150

-2 562

-2 562

0

715

2 824

5 382

5 382

0

Kostnad

-2 098

-3 179

-8 454

-9 754

-1 300

Nettokostnad

-1 383

-355

-3 072

-4 372

-1 300

1 310

1 176

2 455

2 455

0

Kostnad

-3 539

-3 527

-11 489

-11 489

0

Nettokostnad

-2 229

-2 351

-9 034

-9 034

0

Tkr
Fritids- och
folkhälsonämnden
Intäkt

Gemensam
fritidsadministration
Intäkt

Överenskommelsen
Intäkt

Mötesplatser/förebyggande
arbete
Intäkt

Fritidsgårdsverksamhet
Intäkt

Badresor/barnkoloni
Intäkt

Folkhälsa
Intäkt

Träffpunkt Simonsland
Intäkt
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Utfall 201704

Utfall 201804

Budget
2018

Prognos
2018

Avvikelse
Tkr

4 003

4 970

20 433

20 433

0

Kostnad

-34 736

-36 808

-110 920

-110 920

0

Nettokostnad

-30 733

-31 838

-90 487

-90 487

0

4 187

3 996

21 084

13 484

-7 600

Kostnad

-14 858

-12 656

-43 035

-42 735

300

Nettokostnad

-10 671

-8 660

-21 951

-29 251

-7 300

0

0

0

0

0

Kostnad

-568

-1 033

-2 272

-2 872

-600

Nettokostnad

-568

-1 033

-2 272

-2 872

-600

Intäkt

0

0

0

0

0

Kostnad

0

0

-1 000

0

1 000

Nettokostnad

0

0

-1 000

0

1 000

12 939

16 839

58 341

50 761

-7 580

Kostnad

-80 543

-82 707

-252 991

-255 911

-2 920

Nettokostnad

-67 604

-65 868

-194 650

-205 150

-10 500

Tkr

Anläggningsenheten
Intäkt

Badenheten
Intäkt

Evenemang
Intäkt

Buffert

Totalt
Intäkt
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4.3.1 Gemensam fritidsadministration
Analys av verksamheten
Gemensam fritidsadministration är den samlade benämningen för de gemensamma administrativa
kostnaderna (förvaltningschef, ekonomi, HR, IT, kvalitet, kommunikation). Den gemensamma
fritidsadministrationen innehåller kostnader som kontorshyra, lönekostnader för administrativ personal,
övergripande marknadsföringsinsatser, diverse kontorskostnader och IT-kostnader samt övergripande
telefonikostnader. Budgeten rymmer också kostnader för kommungemensamma stödsystem som
fördelas till varje förvaltning och gemensamma kompetenshöjande insatser.
En intern omorganisation har skett på förvaltningen där bland annat en ny enhet inom
verksamhetsområdet har skapats, kvalitets- och utvecklingsenheten. Enheten ansvarar för
samordningen av diverse uppdrag som tillfaller nämnden men också för arbetet med
Överenskommelsen och lokalt inflytande - samarbetsuppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnden
i uppdrag att ansvara för. De löpande kostnaderna som tillhör de sistnämnda hanteras dock inom andra
verksamhetsområden. Från och med januari 2019 kommer arbetet med bland annat riskanalys- och
internkontroll lyftas ifrån ekonomiklustret och hanteras inom den nya enheten.
HR- och ekonomikluster
Sedan januari 2017 är administrationen samordnad tillsammans med Kulturförvaltningen och är indelad
i två klusterområden. HR-klustret som innefattar de administrativa funktionerna HR, kommunikation
och nämndadministration samt ekonomiklustret som innefattar ekonomi, IT och kvalitet. Det finns en
god samverkan mellan de båda klusterområdena med gemensamma målsättningar som tagits fram
utifrån Borås Stads ledord, professionalism, engagemang och lärande. Den övergripande målsättningen
är "att agera förebilder för ett nytt arbetssätt där utgångspunkten är att minska sårbarheten. Genom
öppenhet och lyhördhet ska vi hjälpa varandra att utvecklas och lyckas i våra uppdrag".
Klustersamverkan följs upp månadsvis tillsammans med fackliga representanter.
Under april månad har en större utvärdering gjorts, där medarbetare och chefer har fått lämna sin syn
på hur de upplever hur samverkan har fungerat. Utvärderingarna ligger till grund för beslut om att
permanenta denna form av samverkan. Ett beslut beräknas att tas under maj månad.
Många enheter är involverade i arbetet med GDPR (nya dataskyddsförordningen) som träder i kraft 25
maj. Information har delgetts ledningsgruppen och ett mer ingående arbete pågår i berörda enheter.
En större översyn av nuvarande dokumenthanteringsplan har påbörjats för att komplettera med
tillkommande enheter efter omorganisationen 2017. Strukturen i planen kommer att ses över för att bli
mer processinriktad.
Nämndens regler och anvisningar för intern kontroll har uppdaterats och kommer delges nämnden för
beslut på mötet i maj. Detta efter beslut i KS om att nämndernas riskanalyser och internkontrollplaner
för kommande år ska inlämnas i samband med budget och inte, som tidigare gjorts, i samband med
bokslutet.
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Kvalitet och utvecklingsenheten
Överenskommelsen - redovisas under rubrik 4.3.1.1
Lokalt inflytande
Inom ramen för arbetet med Lokalt inflytande har kontinuerliga möten i samtliga nätverksgrupper
genomförts. Dessutom har följande genomförts:
- Gemensam träff för samtliga kontaktpersoner, tema kommunikation.
- Temamöten öppna för medborgare, med särskilda teman.
- Förvaltningsövergripande träffar specifika teman: trafik och landsbygdsutveckling
Arbetet inom projektet Leader Sjuhärad går enligt plan. Projektet kompletterar förvaltningens befintliga
uppdrag ”Stöd till Ortsråden” och inryms därmed som en naturlig del inom det dagliga arbetet.
Riktlinjer utifrån projektets indikatorer har utformats och börjat kommunicerats genom Ortsråden samt
även varit innehållet i ett temamöte på förvaltningen (utökad förvaltningsledning) 27/3.
Ett särskilt avtal har under våren tagits fram, gällande anställning och uppdrag där Ortsråden själva får
ansvar att driva delar av arbetet (10% av tjänst samt administrativa tillägg). Gäller för Framtid Fristad
sedan den 1 april och kommer vid intresse framöver även att ligga till grund för liknande erbjudande till
motsvarande Ortsråd/Intresseföreningar.
Väsentliga budgetavvikelser
I nuläget prognostiseras en budget i balans vid årets slut.

4.3.1.1 Överenskommelsen
Analys av verksamheten
Överenskommelsens (ÖK) arbete drivs från 2018 av ett Samråd, med representanter från civila
samhället och Fritids- och folkhälsonämnden/förvaltningen och Arbetslivsförvaltningen. Samrådets
roll, tillsammans med processledarna från kommunen och de idéburna, är att arbeta enligt en
gemensam plan med att skapa förutsättningar för att realisera samverkan mellan parterna. För att öka
förståelsen och förankra ÖK behövs det spridas information på olika nivåer i staden och i
civilsamhället.
Den gemensam hemsida på Borås Stads webbplats, som är huvudkanalen för information om och vad
som händer i ÖK, har fortsatt uppdaterats och utvecklats under kvartalet. Studiematerialet för ÖK har
färdigställts och kommuniceras via studieförbunden i Borås. En kort informationsfilm om Ordpalatset
har tagits fram, vilken publiceras i maj.
Ett nätverk kring suicidprevention och ett nätverk kring integration har initierats.
Flera större dialogmöten med idéburna och kommunala aktörer har genomförts. Under april lanserade
FRÖ-möten (Forum för relationer inom Överenskommelsen) ”FRÖ” skall vara ett forum för
kunskapsspridning och informella samtal inom Överenskommelsen i Borås. Bakgrunden är att vi
behöver känna till och lära om varandra om vi skall kunna samverka.
Ett nytt IOP kring utveckling av Parasporten har beslutats om under tertial 1.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Kostnader för processledaren från "De idéburna" fakturerades för sent därav en ökad kostnad för 2018
med motsvarande 100 tkr.
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4.3.2 Mötesplatser/förebyggande arbete
Analys av verksamheten
Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med
folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.
Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv
människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser.
Inom ansvarsområdet finns fem mötesplatser: Mötesplats Hässleholmen, Mötesplats Hulta, Mötesplats
Sjöbo, Norrbyhuset och Mötesplats Kristineberg. Dessa har öppet måndag-fredag i varierande
utsträckning.
Mötesplatserna har tre huvuduppdrag: att vara en social mötesplats, att vara en ”motor” för
verksamhetsöverskridande samverkan samt att tillhandahålla medborgarservice. Verksamheten ska ha
en lokal prägel och de tre inriktningarna ska bidra till en likvärdighet över staden. Den förändring som
genomfördes 2017 och som innebär ett sammanhållet geografiskt ansvar inom mötesplatser/öppen
ungdomsverksamhet och en ökad samverkan med bland annat äldreomsorgen har inneburit en bra start
för att verkställa "det nya" uppdraget.
Verksamheten har under året ett ekonomiskt anpassningskrav på 3%. Detta tillsammans med pågående
diskussioner med samverkanspartners om finansiering/bemanning på Norrbyhuset och den kommande
ombyggnaden av Mötesplats Hässleholmen gör att det är svårt att lämna en tillförlitlig prognos. För att
klara de ekonomiska ramarna kan en minskning av öppethållandet bli aktuell.
Verksamheten har i uppdrag att arbeta för en jämn könsfördelning bland besökarna. För närvarande
kan inte ett tillförlitligt resultat redovisas. Redovisning kommer att ske i tertial 2.
Lokalt inflytande. Se gemensam fritidsadministration under 4.3.1.
EVS (Europeisk volontärtjänstgöring) har under 2018 18 olika ungdomar från Europa inom
verksamheten. De är här i olika perioder och placerade på fem olika enheter. 43 ungdomar från Borås
har deltagit i olika ungdomsutbyten och 28 medarbetare har deltagit i internationella
seminarier/utbyten.
En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet
bygger på samverkan mellan IFO (individ- och familjeomsorgen) skola och fritid/civilsamhället. Från
2017 ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden för projektet. Projektplanen har delvis reviderats med
anledning av att skolans deltagande minskat då deras personalsituation är ansträngd. Detta medför att
projektet fokuserar mer på civilsamhället och förvaltningens personal och verksamheter. Bland annat
har all personal inom mötesplatser/öppen ungdomsverksamhet fått grundläggande utbildning i
våldsprevention. Samverkan med olika aktörer från civilsamhället pågår, såsom Svenska kyrkan, SISU,
Borås folkhögskola med flera. Det pågår även samtal med ytterligare några om våldspreventiva insatser.
Brygghuset. Verksamheten fortsätter att utvecklas som en Do-It-Yorself-arena (D.I.Y) för unga från
16 år. Andelen aktiva och deltagande ungdomar ökar hela tiden. Brygghuset är ett hus fullt av
möjligheter för unga att använda på sin fritid men också en mötesplats för unga och vuxna att skapa ett
innehåll tillsammans.
Lundby Park. Se anläggningsenheten under 4.3.8.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Verksamheten har under året ett ekonomiskt anpassningskrav på 3%. Detta tillsammans med pågående
diskussioner med samverkanspartners om finansiering/bemanning på Norrbyhuset och den kommande
ombyggnaden av Mötesplats Hässleholmen gör att det är svårt att lämna en tillförlitlig prognos. För att
klara de ekonomiska ramarna kan en minskning av öppethållandet bli aktuell.
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4.3.3 Fritidsgårdsverksamhet
Analys av verksamhet
Den öppna ungdomsverksamheten inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla
invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet,
trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt
förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter
och resurser. Verksamheten består av 13 kommunala enheter som på olika sätt bedriver öppen
ungdomsverksamhet och tre enheter som bedrivs i annan regi med bidrag från Fritids- och
folkhälsonämnden. Borås Stad är medlemmar i KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan), ett
nationellt nätverk, som ger stöd i kvalitetsarbetet.
På uppdrag från nämnden pågår en översyn av verksamheten i syfte att få en grund för framtida
planering. Parallellt genomförs justeringar av öppettiderna för ett större helhetsperspektiv men också
för att verksamheten har ett anpassningskrav på 5%. Från och med höstterminen 2018 ingår
verksamheten i tre olika förändringsprocesser. Göta Fritidsgård flyttar sin verksamhet till Daltorpskolan
vilket eventuellt påverkar kostnaden för hyra och nya inventarier. Hässlehus fritidsgård kommer att
bedriva verksamheten i flera tillfälliga lokaler i området då nuvarande lokal byggs om och kommer
också att ingå i processen för att skapa en ny Mötesplats Hässleholmen. Hela fritidsgårdsverksamheten
kommer att påverkas av arbetet med att försöka tillmötesgå de önskemål skolan har vad gäller
förändringar i fördelning av skolfritidsledartimmar mellan olika skolor. Detta sammantaget gör det svårt
att göra en tillförlitlig budgetprognos och för att hålla verksamheten inom de ekonomiska ramarna kan
förändringar i öppethållandet behöva göras.
Verksamheten har i uppdrag att arbeta för en jämn könsfördelning bland besökarna. En viss förbättring
har skett sedan föregående år men fördelningen 40-60 uppnås inte. För närvarande är 34 % av
besökarna flickor.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Anpassningskrav på 5% och de ovan beskrivna förändringsprocesserna inför höstterminen gör det
svårt att göra en tillförlitlig budgetprognos.
Åtgärder
För att hålla verksamheten inom givna ekonomiska ramar kan det bli nödvändigt att minska
personalkostnaderna. Detta kan ske genom att inte ersätta personal vid sjukdom och ej förlänga vikariat
med konsekvensen att verksamheten kan tvingas stänga vissa tider.

4.3.4 Badresor/barnkoloni
Analys av verksamheten
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för dagkolonin badresor till Sjömarken som äger rum
under sommarlovet och vänder sig till barn i åldern 7-13 år. Bussar hämtar vid hållplatser runt om i
staden. Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet i Borås
Stad.
Även Borås Stads barnkoloni i Espevik administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Verksamheten vänder sig till barn 8-12 år och pågår under tre treveckorsperioder på sommarlovet. Det
finns möjlighet för 108 barn att delta. Till dessa platser har under 2018 171 barn ansökt om att få delta.
Då båda dessa verksamheter bedrivs under sommaren är det för tidigt att lämna en tillförlitlig
budgetprognos.
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4.3.5 Folkhälsa
Analys av verksamheten
Borås Stad har tecknat avtal om det gemensamma folkhälsoarbetet, ett tillsvidareavtal gällande tre
tjänster och ett avtal om folkhälsoinsatser, med Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Tjänsterna
genererar 360 tkr per tjänst med indexuppräkning varje år, från 2017. Avtalet om folkhälsomedel är 14
kronor per invånare och gäller i fyra år. Vid dialogmötet i april lyftes gemensamma frågor att fokusera
kring under året.
SKL-nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna hade möte i januari. Vid mötet deltog
verksamhetschefen och temat var Omvärldsspaning och hur vi kan förhålla oss till och dra nytta av det
som sker på nationella nivån.
Den 7 mars hölls en heldag om Borås – en säker och trygg kommun med deltagande från nämndernas
presidier, AB Bostäder, polisen och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Vi diskuterade runt
dagens teman medinflytande, invånarperspektiv, civilsamhället och Mötesplatser.
Fritids- och folkhälsonämnden tog i aprilnämnden beslut om att lämna in en avsiktsförklaring om att
bli återcertifierade som en Säker och trygg kommun. Processen är påbörjad och två certifierare är
utsedda av International Safe Community Certifying Centre.
I april hölls en work shop om Kraftsamling Sjöbo utifrån Samhällsbyggnadsnämndens
samarbetsuppdrag. Där deltog representanter från nämndernas presidier och andra berörda.
Antibiotikaresistens
I mitten av januari till och med mars genomfördes informationskampanjen Löddra mera, ett samarbete
mellan Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Navet. Syftet med kampanjen är att minska sjuk- och
VAB-dagar, och att i förlängningen påverka utvecklingen av antibiotikaresistens. Nytt för detta år var
fyra poddavsnitt, som släpptes varje vecka i februari på teman som barnperspektivet och
antibiotikaresistens. Kampanjen nådde över 66 000 personer via Facebook, 2 134 personer besökte
webbsidan under kampanjtiden. Den mest besökta sidan var quizet som gjordes av 1103 vuxna och 273
barn. Poddarna hade 155 lyssningar.
Drogförebyggande
En cannabisföreläsning har arrangerats. Cirka 130 personer deltog, bland annat våra samarbetspartners,
professionella samt politiker. Den drogpolitiska ledningsgruppen har haft två möten och de prioriterade
områdena för gruppens arbete är cannabis och ANDT-utbildning i skolan. Inför Valborg,
skolavslutning och skolstart har gemensamma insatser planerats tillsammans med polisen, skolan och
fältgruppen.
Under perioden har samverkansgruppen Borås Gym i samverkan för en dopningsfri miljö träffats två
gånger. Elva gym ingår i samverkan tillsammans med Borås Stad (folkhälsoenheten, Cedern och
Yxhammarsmottagningen) och Polisen. Ett uppdaterat material har tagits fram och avtalen har
uppdaterats utifrån den nya lagen om GDPR.
Föräldraskapsstöd
Två kurser i Älskade Barn har startats upp, en på Norrbyhuset och en på VI Hässleholmen. En COPEkurs riktad till föräldrar med tonåringar har påbörjats. Föräldraföreläsningen ”Våga ta snacket”, om sex,
relationer, kärlek och samtycke, genomfördes i mars med cirka 60 deltagare. Ett IOP-avtal (idéburet
offentligt partnerskap) med Studiefrämjandet Sjuhärad har undertecknats för föräldrakursen Älskade
Barn. Avtalet innebär att erbjuda 3-4 kurser i Älskade Barn varje år med utgångspunkt från
förvaltningens Mötesplatser.
Föräldraskapsstödet ingår som en del i projektgruppen för En kommun fri från våld. Syftet med
deltagandet är att utveckla föräldraskapsstödet, göra det synligt och vara en del i det våldspreventiva
arbetet.
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Healthy Cities
Healthy Cities hade årsmöte i Linköping i mars. Vid mötet deltog ordförande i Fritids- och
folkhälsonämnden och verksamhetschefen. Temat för mötet var den politiska beställningen på
internationell, nationell och lokal nivå samt stadsutveckling på lokal nivå.
Lokalt arbete
Simskola för kvinnor har framgångsrikt genomförts i samverkan med SK Elfsborg och AB Bostäder.
35 kvinnor från 16 år och äldre har deltagit.
Valkansliet har sammankallat flera förvaltningar för uppdraget att öka valdeltagandet hos målgrupper i
områden med lågt valdeltagande, förstagångsväljare, utrikes födda som tidigare inte röstat i Sverige och
personer med funktionsnedsättning. En kampanj håller på att tas fram. En utbildning för att öka
valdeltagandet i områden med lågt valdeltagande (Sjöbo, Hulta, Hässleholmen, Norrby och
Kristineberg) har tagits fram och genomförts tillsammans med Valkansliet med sammanlagt 100
deltagare. Utbildningen har filmats och en kort film som kan visas i olika sammanhang håller på att tas
fram.
Hässleholmen
Resultatet av den i december genomförda medborgardialogen har presenterats för nämnden och
underlaget kommer att användas i samband med ombyggnation av den nya Mötesplats Hässleholmen.
I samverkan med Kulturförvaltningen har vi gjort en satsning på urban kultur med inriktning på unga
och delaktighet. En projektplan har tagits fram och inom ramen för projektet finns ungdomar,
fritidsgård, sommarverksamhet, AB Bostäder och föreningar på Hässleholmen. Projektet syftar till att
öka intresset för kultur bland barn och unga på området.En föreläsning om kvinnlig könsstympning
hölls på VI-Hässleholmen i april.
Områdesnätverket Hässleholmen har haft två möten. Det har handlat om förändringar som genomförs
på Hässleholmen samt arbetet kring ökat valdeltagande. Vi får mycket positiv återkoppling på vårt
arbete i området. Barn och unga-nätverket träffas varje månad och jobbar med hur vi ska samverka på
bästa sätt framöver.
Norrby
Arbetet löper på i nätverksgruppen för barn och unga på Norrby samt Områdesnätverket. Ett
boendemöte har planerats och genomförts på Norrbyhuset i samarbete med Norrbyhuset, Polisen och
AB Bostäder. Det var god uppslutning med 50 deltagare från området. Planering för Norrbydagen har
påbörjats, vilken ingår i Områdesnätverkets uppdrag.
På Norrbyhuset har man startat Yoga för kvinnor med 12 deltagare. Det är en del i satsningen på
”Kvinnors hälsa”.
Kraftsamling Sjöbo
Inom det lokala arbetet på Sjöbo används projektet Kraftsamling Sjöbo som hävarm.
Året inleddes med Vinnovas startkonferens i Stockholm med syftet att samtliga tio deltagande
kommuner skulle presentera sina projekt. Projektledaren för Sjöbo 2.0 deltog och visade planen med att
etablera ett medborgarlabb, en fysisk mötesplats där invånare och verksamma aktörer på Sjöbo ska få
möjlighet att testa sociala innovationer. En ny lokal håller på att tas fram i samverkan med
Kulturförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen och AB Bostäder.
Parters i Vinnovaprojektet har påbörjat arbetet utifrån projektplan och samarbetet fortlöper med möten
en gång i månaden. Ett projektavtal mellan parter är under genomförande och beräknas vara klar innan
sommaren.
En projektorganisation har växt fram som består av styrgrupp, politisk referensgrupp, expertgrupp,
projektgrupp, Sjöboråd och arbetsteam. Projektgruppen som ska bestå av representanter från
förvaltningarna är ännu inte tillsatt men rekrytering pågår. Organisationen och tid- och aktivitetsplan
har förankrats i olika sammanhang till exempel på nämndpresidier, ledningsgrupper, verksamheters
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arbetsplatsträffar och konferensen Säker och trygg. En dialog har påbörjats med flera förvaltningar om
hur respektive förvaltning kan bidra till kraftsamlingen. Det är också en pågående dialog om hur
projektet kan stötta Erikslundskolan och Sjöboskolan. En kartläggning har sammanställts och ska nu
spridas i syfte att skapa en gemensam grund för utvecklingen av arbetet på Sjöbo. Det har också tagits
fram en kommunikationsplan som är ute på remiss med parters i projektet.
En dialog med invånarna har påbörjats. Det har varit ett informationstillfälle om projektet genom
Öppet Hus på Mötesplats Sjöbo i februari, då det kom cirka 50 besökare. Tre dialogcaféer genomfördes
i mars, en på fritidsgården och två på Mötesplats Sjöbo med totalt cirka 65 deltagare. Inbjudan till
dialogcaféerna spreds genom Facebook, Instagram, affischering i trappuppgångar, dörrknackning och
genom verksamma aktörer på Sjöbo. Resultatet har sammanställts och legat till grund för en workshop i
april med alla nämndpresidier samt bolag. Resultatet från workshopen ska sammanställas och
presenteras för styrgruppen i maj. Vidare under våren har en webbsida för Kraftsamlingen publicerats.
Det har också förekommit flera facebookinlägg samt en publikation i Borås Tidning.
Det har också påbörjats en dialog med föreningar som bland annat resulterat i att två föreningar visat
intresse att engagera sig på Sjöbo. I nuläget finns endast lösa tankar men fortsatt dialog ska leda till en
plan för hur föreningarna kan vara medskapande i projektet.
Psykisk hälsa
Samverkan med elevhälsan har skett inom flera områden såsom medverkande i gruppen ”Elever som
utmanar”, introduktions- och informationsmöte i framtagande av styrdokument för förebyggande av
psykisk ohälsa, information och kartläggning rörande rörelseaktivitet i skolan, skolfrånvaro på
Björkängsgymnasiet, samt samverkan med Närhälsan, barnhälsovården och deltagande i
Folkhälsokommittens årliga konferens ”Verktyg för en komplex verklighet”.
Inom projektet ”Kraftsamling Sjöbo” har haft flera möten i syfte att samverka runt den psykiska hälsan
med Närhälsan, familjecentralen, Förskoleförvaltningen, Sjöboskolan, Erikslundsskolan, och Sjöbo
fritid. Utvecklingsledaren deltar även i framtagandet av ”Trollstigen”, en upplevelsestig för mindre
barn. Två personer från enheten och ungdomsstrategen har varit på studiebesök i Västerås i syfte att få
direktinformation om hur man jobbar med verkligt inflytande och delaktighet för ungdomar, inom
ramarna för UNIK.
Utvecklingsledaren deltar i uppdragsgruppen ”Psykisk hälsa” inom Närvårdssamverkan.
Skadeförebyggande
Under perioden januari till april har fyra förskolor återcertifieras som Säkra och Trygga. En dialog har
förts med Förskoleförvaltningen om hur arbetet med Säkra och trygga förskolor ska fortsätta. En grupp
med representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen och
Lokalförsörjningsförvaltningen har påbörjat arbetet med certifieringsmallen och att anpassa den utifrån
dagens behov. Bland annat innebär det att skapa gemensamma rutiner och handlingsplaner utifrån
konceptet Säker och trygg förskola för förskoleverksamheten i Borås Stad. Själva certifieringen kommer
istället att fokusera på barnskyddsronden och de främjande säkerhetsåtgärder som lyfts fram där.
Trafiksäkerhetsutbildningen "Säker cykling" för årskurs 5 i Borås Stad startar under perioden.
Utbildningen genomförs av NTF Väst och finansieras av folkhälsomedel.
Folkhälsoenheten har i samverkan med Svenska kyrkan initierat att en grupp som jobbar med
suicidprevention åter är verksam. I gruppen deltar flera verksamheter och ideella organisationer.
Fem kurser i MHFA (Mental Health First Aid) är planerade under 2018. Två ungdomskurser, två
äldrekurser och en för vuxna på BREC (Boråsregionens etableringscenter). Hittills har en ungdomskurs
genomförts med 17 deltagare. Upplevelsen är att intresset är stort och att kunskapen behövs.
Utvärderingarna är utan undantag mycket positiva.
Utdelningen av broddar till personer 65 år avslutades den här perioden. Totalt delades 506 brod-dar ut
till de drygt 1000 som fyllde 65 år 2018, vilket är ett bra resultat. Utdelningen har skötts av Träffpunkt
Simonsland.
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Välfärdsbokslut
Under perioden har 2017 års siffror samlats in och sammanställts. En text till Borås Stads
årsredovisning har skrivits. Där lyfts det bland annat fram att andelen elever i årskurs 8 som är
medlemmar i föreningar minskar, att andelen elever i årskurs 9 med godkända betyg minskar och att
andelen elever i årskurs 8 som inte druckit alkohol ökar.
Arbetet med att sprida resultatet av Välfärdsbokslutet har pågått under perioden. Sex av nio lokala
nätverk för barn och unga 10-16 år har fått en presentation om hur de unga mår. Återstående nätverk
kommer få en presentation i maj och juni. Under perioden har också spridningen påbörjats i Borås
Stads olika nämnder.
Ett framtagande av en strategi för hur man ska arbeta med resultatet av Välfärdsbokslutet och hur
analysarbetet ska ske har påbörjats och beräknar vara klar under hösten 2018.
Äldres hälsa
Idégruppen har träffats, en plan för året har tagits fram. Bland annat ska folkhälsoenheten jobba med
att ta fram en webbsida för årsrika i Borås baserat på den tidigare webbsidan boras.se/aldre. 80årsdagarna planeras tillsammans med Vård- och äldreförvaltningen, Träffpunkt Simonsland och
äldreombudsmannen.
Det lokala pensionärs- och funktionshinderrådet hade möte i februari och där hade förvaltningen enligt
önskemål en dragning om det tillgängliga friluftslivet.
Övrigt
Folkhälsoenheten har varit en del av planering och genomförande av Hälsoblocket inom
Samhällsorienteringen på Boråsregionens etableringscenter (BREC).
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
För hela verksamheten blir resultatet plus 527 tkr, fördelat på folkhälsoinsatser + 405 tkr, Kraftsamling
Sjöbo medel från Vinnova + 346 tkr och Kraftsamling Sjöbo sociala investeringsmedel - 224 tkr.
Enheten antas ha en budget i balans vid årets slut då flertalet folkhälsoaktiviteter kommer att vara
genomförda.
Åtgärder
Inga åtgärder behöver vidtas.
Jämlik hälsa
Analys av verksamheten
Jämlik Hälsa har varit ett Arvsfondsprojekt för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Arbetet
har utgått från Sjuhäradshallen/Parasportcenter och bedrivits i nära samarbete med Sociala
omsorgsförvaltningen och många olika föreningar.
Inom projektets ramar har personal på Sociala omsorgsförvaltningen utbildats i coachande
förhållningsätt, vi har hållit coachning, haft studiecirklar i hälsa, anordnat idrottsskola och andra
ledarledda gruppaktiviteter samt aktivitetsdagar för målgruppen. Inom ramen för Boråsklassikern har
det även anordnats Boråsklassikern special inom samtliga grenar.
I februari hölls en regional spridningskonferens med ca 50 deltagare från föreningar och kommuner.
Där berättade vi om projektet och våra samarbetspartners fick möjlighet att berätta om hur de arbetat
tillsammans med oss, under de tre åren projektet varit igång.
Projektet avslutades den 28 februari och verksamheten fortsätter nu genom ett IOP-avtal med Västra
Götalands Idrottsförbund. Det innebär att vi implementerar arbetet i en befintlig organisation som har
stora möjligheter att utveckla verksamheten.
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Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Projektet är avslutat och en slutrapport ska lämnas in till Arvsfonden. Resultatet för år 3 är -333 tkr.
Åtgärder
Inga åtgärder behöver vidtas.

4.3.6 Träffpunkt Simonsland
Analys av verksamheten
Träffpunkt Simonsland (TS) har under tertial ett 2018 haft drygt 73 800 besökare, vilket är en ökning
med 9 400 besökare från motsvarande period 2017. Under perioden anordnades ca 1 829 aktiviteter.
Träffpunkt Simonsland har arrangerat 155 aktiviteter tillsammans med frivilliga, såsom
musikunderhållning och matlagning. Aktivitetsutbudet har varit i samverkan med studieförbund med
allt från föreläsningar med Angelika Ekengren, Suicid Zero och Jonas Colting till musikunderhållning.
En samverkan med studieförbunden har påbörjats för att underlätta och stötta föreningarna och deras
aktiviteter. Frivilliga har stöttat över 30 personer i hemmamiljö i samverkan med Borås
besöksverksamhet.
Under årets början har även en samverkan mellan Hestra Midgårds Äldreboende och Hestra Midgårds
årskurs 1 påbörjats, som en del av Vision 2025 ” Där människor möts över generationer”.
Sedan årsskiftet finns en kombinationstjänst som hörsel- och syninstruktör. 65 % av besöken är till
dövblinda eller personer med en kombinerad hörsel- och synnedsättning. 85 % av besöken är till
personer över 65 år.
Träffpunkt Simonsland har tillsammans med Curamus och IF Elfsborg startat Walking fotball som
första stad i Sverige. Målet med walking fotball är inte primärt fotbollen utan den sociala samvaron.
Cirka 20 deltagare är med och spelar och fikar.
Träffpunkt Simonsland ansvarade för broddutdelningen till Boråsare som fyller 65 år 2018. 506 stycken
broddar hämtades på TS och cirka 80 % av dessa besökare var på Träffpunkt Simonsland för första
gången.
Personalen har efter omorganisationen förstärkts med en receptionist, vilken möjliggjorts genom en
justering i förvaltningens ram samt medfinansiering av Vård- och äldreförvaltningen.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Träffpunkt Simonslands resultat för tertialen är plus 167 tkr, vilket kan förklaras med ett överskott på
interna hyreskostnader och medel från Prioprojektet, vilka är flyttbara mellan åren.
Enheten antas ha en budget i balans vid årets slut.
Åtgärder
Inga åtgärder behöver vidtas.
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4.3.7 Anläggningsenheten
Analys av verksamheten
I Anläggningsenheten pågår ett omfattande arbete på många olika platser inom kommunen.
Bad
Badplatsutredningen med tillhörande 5-årsplan antogs av Fritids- och folkhälsonämnden i april.
Nya badbryggor har köpts in till Byttorpssjöns badplats, Storsjöns badplats och till Östra Valsjöns
badplats i Hedared.
I slutet av april påbörjades arbetet med att utvidga gräsmatta och parkering vid Transås badplats.
Spår och leder
Under vintern har förvaltningen och Servicekontoret arbetat energiskt med anläggandet av nya
elljusspåret på Kristineberg/Gässlösa. Till dags dato är själva gräv- och markarbetet färdigställt, samt
även nedgrävning av fundamenten till belysningsstolparna. Under närmsta månaden kommer
kabeldragning och uppsättning av belysningsstolparna att ske. Invigning planeras till 31/5.
Under vårvintern har fortsatt planering skett av barnvandringsleden Trollstigen på Sjöbo. Under april
månad har nya stigsträckningar dragits, och offert för tillverkning av motorsågade trädjur har begärts in.
Planen är att övervägande delen av barnvandringsleden skall vara färdigställd till Sjöbodagen i
september.
Slyröjning har skett utmed den planerade promenadslingan längs Viskan i Svaneholm.
Attraktiva Toarp har under vårvintern fortsatt arbetet (med hjälp av bidrag från nämnden) med elbelyst
promenadslinga runt Dalsjön i Dalsjöfors. Under hösten färdigställdes sträckan på västra sidan av sjön,
och under vårvintern har man startat upp arbetet på östra sidan av sjön.
Under vårvintern har enheten fortsatt deltagit i samhällsutbildningen på Boråsregionens
etableringscenter genom att föreläsa om allemansrätten och nära friluftsliv i Borås.
Den långa vintern har gjort att uppstart av övriga arbeten vad gäller spår och leder har fått flyttas fram,
och de flesta jobb påbörjas nu i maj istället.
Konstgräsplaner
Förvaltningen har ett uppdrag att se över vart granulatet som ligger på konstgräsplanerna tar vägen. En
del granulat försvinner i naturen samt i brunnar med mera. Förvaltningen kommer att prova att sätta ut
granulatuppsamlare vid lämpliga ställen. Detta görs på prov och utvärderas löpande året.
Borås skidstadion
På skidstadion har vi investerat i en ny pistmaskin då den gamla är uttjänt. Vägen till skidstadion har
länge varit dålig. Förvaltningen har påbörjat en renovering för att säkerställa framkomligheten till
kommande säsong. Årets säsong som avslutades under april månad har hittills varit den mest
välbesökta.
Byttorps IP
På anläggningen har det uppförts ett utegym och en hinderbana med hjälp av föreningen. Föreningen
har gjort ett omfattande internt arbete tillsammans med medlemmar och Fritids- och
folkhälsoförvaltningen för att utveckla området.
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Bodavallens visionsplan
En visionsplan över Bodavallens idrottsområde har tagits fram i samverkan med Borås AIK,
Bodaskolan, nätverken på Hässleholmen och Hulta samt boende på området. Arbetet fortgår med
samtal och processer med alla berörda parter. Ett uppstartsmöte hölls i slutet av april där de som vill
verka på Bodavallens idrottsområde träffades och förde en dialog om en gemensam målbild om den
verksamhet som vi tillsammans vill skapa i området.
Sundholmens kursgård
Under tertial 1 har vi haft 48 st uthyrningar. Trägolven i hallen, matsalen i huvudbyggnaden har blivit
slipade och oljade, så även trappan upp till konferenslokalerna. Golvet på handikappstoaletten är
åtgärdat, samt all sanitet är utbytt. En storköksdiskmaskin har instalerats, även en degblandare. Ny
tvättmaskin har instalerats i anexet. En snöslunga har inköpts, samt ny åkgräsklippare. En fast projektor
med tillhörande ljudsystem har installerats. Arkitekt har varit här inför utbyggnad av
personalutrymmen, samt glasveranda. En container har köpts in för förvaring av maskiner, eftersom
det har varit inbrott i skjulet.
Borås Arena och Rydaområdet
På grund av mycket snö och kyla i södra Sverige flyttade tre lag i superettan sina premiärmatcher till
Borås Arena. Både ombyggnationen av Borås Arena och bygget av en fotbollshall på Ryda befinner sig
fortfarande på projekteringsstadiet. På Ryavallen har förberedelserna inför JEM 2019 precis påbörjats.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Anläggningsenheten visar sammantaget på en budgetavvikelse på ca - 251 tkr för perioden. Varav
intäkterna är - 285 tkr och kostnader + 34 tkr.
I dagsläget prognostiseras en budget i balans vid årets slut.
Åtgärder
Inga åtgärder planeras.
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4.3.8 Badenheten
Analys av verksamheten.
Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och
Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet i och vid vatten till bad,
träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning.
Asklandabadet är anpassat och hyrs ut främst till personer med olika funktionsnedsättningar.
Mål som vi på badenheten arbetar efter enligt Vision 2025 är att skapa mötesplatser och ta ansvar för
barn och unga. Dessa mål arbetar vi kontinuerligt med både genom att erbjuda vattenträning i grupp,
simundervisning för alla från 0-100 år som babysim-simlekis-elementär simundervisningvuxensimskola- crawl kurser för både nybörjare och erfarna. Vi arbetar också ständigt med att öka
tillgängligheten oavsett om man har någon typ av funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund som
begränsar möjligheten till att vistas på någon av våra anläggningar.
Under våren 2018 har vi fortsatt vårt samverkansprojekt ”Sommardoppet" med simklubbarna SK70
och SK Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad. Tillsammans erbjuder vi alla 5åringar i Borås Stad gratis kurser i vattenvana. Gratis vattenvanekurser kommer i sommar att hållas på
Borås Simarena, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Viskaforsbadet och Asklandabadet. Nytt för i år är att vi
utökar verksamheten med att genomföra Sommardoppet även i Viskaforsbadet och Asklandabadet.
Vi har avslutat vår kurs i ”Service i världsklass”. Alla badanläggningar har nu ett certifikat att hänga upp
på anläggningen och personalen är diplomerad. All personal har, under en heldag, träffats och arbetat i
grupper med att ta fram ett underliggande dokument till certifikatet. Dokumentet beskriver vad vi står
bakom och vad certifikatet betyder för oss mot våra gäster men även mot varandra som kollegor.
Tillsammans med Grundskoleförvaltningen håller vi på att ta fram förslag på hur vi ska öka
simkunnigheten för elever i år 4-6 och år 7-9. Ett förslag finns snart framme som vi planerar att starta i
samband med höstterminen. Vi har även beviljats statliga pengar för att starta vattenvaneträning för
elever i förskoleklass. Även här arbetar vi tillsammans med Grundskoleförvaltningen. Det kommer att
medföra stora förändringar för de klasser vi redan idag har i simundervisning. Skolor kommer att få
byta simdag och tid mot vad de är vana att ha sedan tidigare. Vi är inte oroliga att alla skolor inte ska få
plats, då vi även tänker använda oss av Asklandabadet och Viskaforsbadet. Vi hoppas att vi ska få en
förstärkning från de båda simklubbarna med hjälp att leda vissa av dessa grupper.
Arbetet med vår Badutvecklingsgrupp har fortgått under årets första månader. Även här ser vi nu att vi
snart kan summera det arbetet. Vi har jobbat inom områden som utbildning/kompetensutbildning,
arbetsmiljö, titulaturer, verksamhetsutveckling och lön. Det område där det återstår lite kvar att göra är
inom området arbetsmiljö. Här jobbar vi med förslag på hur man kan lösa en bra arbetssituation, för
den personal som har kommit upp lite i åldrarna, för att man ska kunna jobba fram till pensionsålder.
Vi tittar här bland annat på hur man har jobbat med mentorskap inom andra yrken.
Vi har arbetat och planerat för en stor förändring inom Badenheten. All personal har fått önska sin
placering 1-3 på något av våra bad till hösten. Detta gäller alla från enhetschefer, badmästare och
drifttekniker. Det medför att personalen har getts möjlighet att söka en annan anläggning än vad de
tidigare var placerad på och vi har då fått en viss rotation av vår personal. Vi utökar även vår enhet med
en verksamhetsutvecklare.
På Stadsparksbadet fortsätter renoveringen. Under våren har personalen således varit på andra bad i
badenheten och jobbat. Vi hoppas få med oss många bra och nya idéer när väl Stadsparksbadet öppnar
igen i höst. Nya personalscheman och aktivitetsscheman har också skapats för att bättre ta vara på de
resurser vi har.
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Borås Simarena besöksstatistiken har ökat med ca 5 000 bad/månad, vilket till största delen beror på
att nästan alla skolbarn i åk 2-3 har sin simundervisning på Borås Simarena under renoveringen av
Stadsparksbadet.
Under första tertialen har följande arrangemang genomförts: 3 simtävlingsarrangemang, 1 Swim run, 7
träningsläger, 2 simlärarutbildningar. Under vardagarna erbjuder vi vattengymnastik vid 6 tillfällen,
vilket lockar i synnerhet seniorer och det blir närmare 300 deltagare i veckan.
Motions- och rehabiliteringsverksamheten har blivit en uppskattad del för många besökare. Vi hjälper
och erbjuder de kunder som så önskar med lite kom igång tips. Vår samverkan med föreningslivet har
fortsatt med simundervisning för nyanlända ungdomar. Vi samverkar här även med Svenska
Livräddningssällskapet, som har utbildat 4 nya simlärare till dessa grupper. Våra nyutbildade simlärare
har varit i Sverige i mindre än två år.
På Borås Simarena har sprickbildningar på golvbeläggningen tilltagit. Detta medför att vi allt oftare
måste utföra reparationer, vilket ger störningar i verksamheten.
Under våren har en grupp med olika representanter träffats kontinuerligt för att förbereda
Alidebergsbadet. Förberedelsearbetet har fungerat väl för alla parter, den ihållande vintern har skapat
lite försening av rengöringsjobbet av bassängerna. Alidebergsbadet planerar öppna 1 juni, men kommer
att erbjuda skolor och föreningsliv till vattenaktivitet med start i början av maj.
Sandaredsbadet har under de första fyra månader sett en stor ökning av gäster. Många har upptäckt
Sandaredsbadet i och med att Stadsparksbadet är under renovering. Det är framför allt familjer med
yngre barn som är återkommande gäster.
Samtliga våra simskolegrupper blev snabbt fyllda under våren. På sportlovet och påsklovet har vi haft
extra intensivsimskolor. Flera externa skolor som Rävlanda och Hindås väljer att förlägga sin
simundervisning hos oss. Detta är externa skolor utöver de från Bollebygds kommun. Då Alingsås
badhus fortfarande är under renovering har vi även flera skolor från Alingsås hos oss fortfarande.
På lördagskvällar hyr två kvinnoföreningar badet och badar varannan vecka var.
Simklubben 1970 har full aktivitet varje vecka. Tävlingen Sandaredsimmet lockade många tävlande i
åldrarna 10-18 år under 3-4 mars då badet hölls stängt.
Tillsammans med Öppen ungdomsverksamhet i Sandared anordnades ett disco för ungdomar mellan
10-12 år. Det kom cirka 100 nöjda discodeltagare.
Även i sporthallen är det full aktivitet med skolan på dagtid och föreningar kvällstid. Under sportlovet
anordnades ”20 kronan” i sporthall och simhall. Det är ett samarbete mellan idrottsföreningar i
Sandared, där man låter skollediga ungdomar prova på olika idrotter varje dag till ett pris av 20 kr. Det
ingår då även något att äta varje dag.
Dalsjöbadets första fyra månader visar, precis som föregående år, på stort deltagande i våra
gruppaktiviteter. Samtliga simskolegrupper har blivit fullbokade, och när det gäller vattenträningen så är
det framförallt vattengympan som drar.
Vår nya utebastu är även den uppskattad och har lett till att vi kunnat bredda vår kundkrets. Det är
alltid lättare att attrahera nya besökare om man har något att locka med. Vi har bland annat haft
arbetsplats- & kompisgäng i bastun utöver våra egna arrangemang såsom ett flertal arombastusittningar
varje vecka, ”SPA-eftermiddag” för kvinnor och ”Textilfrei-bad”, vilket innebär att man badar och
bastar utan kläder – som man gör i Tyskland - varifrån vi hämtar mycket inspiration till våra
arrangemang.
Vi har även försökt få barn att uppskatta vår bastuverksamhet och vi har vid ett flertal tillfällen haft
arombastu anpassad för dem i samband med ett annat av våra arrangemang i badet – Fredagsmys – där
vi ordnar aktiviteter för hela familjen. Som tidigare har vi fortsatt lite svårt att locka de vanliga
”engångsbadarna” och då framförallt barnfamiljer till Dalsjöbadet även om vi märkt en ökning nu när
Stadsparksbadet är stängt. Detta på grund av att vi saknar en varm barnbassäng. Dock uppskattar
många den mysigare känslan som vi kan erbjuda. Nu har vi börjat planera för en utveckling av
barndelen, detta samtidigt med den nödvändiga renoveringen av ytskikt med mera.
Besöksantalet har ökat med ca 2 700 jämfört med föregående år. Gymmet som drivs av Actic nådde
under våren 400 medlemmar, vilket är rekord här och imponerande för en såpass liten anläggning.
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Badenhetens ledningsgrupp träffas kontinuerligt för att samplanera personalresurser och arbeta
gemensamt kring personalfrågor, verksamhet, säkerhetsarbete, budget och marknadsföring. Fokus
under våren har legat på planering av personalresurser, och flytt av verksamheter inför öppnandet av
Stadsparksbadet.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Resultatet för tertial 1 visar ett underskott på 995 tkr. Underskottet kan i sin helhet härledas till de
uteblivna intäkterna för Stadsparksbadet (-3 518 tkr). De övriga tre baden har ökat sina intäkter så det
totala underskottet för intäkter blir -2 684 tkr. Utöver detta har vi inte kunnat debitera extern
hyresgäster för autogirointäkter på ca 88 tkr.
Att det totala resultatet inte visar ett större underskott beror på det vi har kunnat spara på
personalkostnader. Personalkostnaderna avviker i jämförelse med budget med ca 1 476 tkr. Detta har
sin förklaring i att vi under Stadsparksbadets renovering inte har ersatt personal som varit studielediga,
haft annan tjänstledighet eller föräldralediga.
Vi har inte fått den nya hyran som blir efter Stadsparksbadets renovering. Den kommer att öka
markant.
Åtgärder De förlorade intäkterna för Stadsparksbadet har vi svårt att påverka. Vi arbetar ständigt med
att vara så resurseffektiva som möjligt, efter vad våra verksamheter klarar av.
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4.3.9 Evenemang
Analys av verksamheten
Under rubriken evenemang samlas specifika satsningar som ligger utanför den traditionella
verksamhetsbudgeten. Ett stort och uppskattat arrangemang är Gina Tricot Horse Show som firade 10
års jubileum i år. Borås Fältrittklubb har fått mycket beröm och är en professionell arrangör som
levererar högkvalitativa tävlingar. Linnémarschen som i år slog rekord i antalet internationella vandrare
från 28 länder. Totalt vandrade 4 153 personer, varav 153 deltog i "Linnémarschen special", en
vandring för människor med någon form av funktionsnedsättning.
Inriktningsdokument för evenemang. Tillsammans med Borås TME så har både nämnd och bolag
antagit ett inriktningsdokument för evenemang. Målsättningen med dokumentet är att skapa
förutsättningar för att Borås Stad ska kunna växa som evenemangsstad. Det är viktigt att stadens
förvaltningar ser möjligheter och inte hinder med att knyta evenemang och större tävlingar till Borås.
Dokumentet förbereds för närvarande för att kunna fastställas i Kommunstyrelsen.
Junior EM i friidrott 2019. Det senaste i raden av evenemang till Borås är Junior EM i friidrott 2019.
Ca 1 600 tävlande från 47 länder kommer till Borås under en julivecka. De tävlande har med sig tränare,
funktionärer samt nära och kära, vilket innebär att samtliga hotell redan är uppbokade i en radie av sju
mil från Borås. Göteborg undantaget då Gothia Cup i fotboll redan har lagt beslag på samtliga hotell.
Förberedelsearbetet är igång och kommer att intensifieras allt närmare arrangemanget vi kommer.
SM-veckan - vinter. Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har beslutat att tilldela Borås Stad
SM-veckan vinter år 2021. Under året firar Borås 400 års jubileum, så det passar utmärkt som en bra
start på året. Förberedelsearbetet startar omgående med flera föreningar inblandade, inte minst på
Borås skidstadion, där länglöpareliten kommer att samlas och tävla om SM-medaljer.
Tillsammans med Borås TME och fyra orienteringsföreningar, har Fritids- och folkhälsonämnden
lämnat in en ansökan om att få arrangera Junior VM i orientering 2021. Svenska
Orienteringsförbundet har, efter en gallring av svenska städer, föreslagit att Borås ska vara Sveriges
representant. Internationella Orienteringsförbundet kommer under de närmaste månaderna att
återkomma med vilket land och stad som får arrangemanget.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
I nuläget prognostiseras ett underskott vid årets slut på 600 tkr och som avser ianspråktagande i förtid
av beviljade medel för Junior EM i friidrott 2019. Kostnaden bör regleras i det anslag som
Kommunstyrelsen beviljat för arrangemanget. Kostnaderna kommer således att fördelas på ett
annorlunda sätt 2018 och 2019, än vad nämnden begärde inför budgeten 2018.
Åtgärder
Inga åtgärder behöver vidtas.
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5 Nämndens verksamhet 2
5.1 Föreningsbidrag
5.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall 201704

Utfall 201804

Budget
2018

Prognos
2018

Avvikelse
Tkr

Statsbidrag

0

0

0

0

0

Avgifter och övriga intäkter

0

89

45

100

55

Summa intäkter

0

89

45

100

55

-896

-886

-3 047

-3 047

0

0

0

0

0

0

-19 627

-17 734

-37 998

-38 553

-555

0

0

0

0

0

-20 523

-18 620

-41 045

-41 600

-555

0

0

0

0

0

-20 523

-18 531

-41 000

-41 500

-500

Kommunbidrag

18 280

18 683

41 000

41 000

0

Resultat efter kommunbidrag

-2 243

152

0

-500

-500

0

0

0

0

0

-2 243

152

0

-500

-500

0

0

0

0

0

Tkr

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med tillgängliga
medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Se vidare rubrik 5.3.
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5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall 201704

Utfall 201804

Budget
2018

Prognos
2018

Avvikelse
Tkr

-850

-692

-2 803

-2 803

0

-14 104

-14 378

-31 522

-31 822

-300

Bidrag till invandrarföreningar

-3 302

-1 326

-1 820

-2 020

-200

Bidrag till sociala föreningar

-1 318

-1 427

-2 800

-2 800

0

Bidrag till funktionshindrade

-305

-663

-1 355

-1 355

0

Bidrag till pensionärsföreningar

-644

-45

-700

-700

0

-20 523

-18 531

-41 000

-41 500

-500

Tkr
Administration föreningsenhet
Föreningsbidrag

Summa

Analys av verksamheten
Översyn av föreningsbidrag är inne i en intensiv period. Efter att ha tagit fram en inledande text som
beskrivs utifrån Borås Stads Överenskommelse med Civilsamhället kommer nu en ny fas som ska
utreda behovet av ändringar i befintliga bidrag eller tillägg därtill. Utredningen har en styrgrupp som
består av Fritids- och folkhälsonämndens presidie och en referensgrupp som består av en representant
från varje parti i Kommunfullmäktige. Den tredje referensgruppen som bildas nu under våren är
Föreningsrådet i Borås, som kommer att leda arbetet gentemot civilsamhället.
Jämställt föreningsliv och det kvinnliga nätverket för elitidrottande kvinnor går nu in i år två. En serie
föreläsningar och utbildningar är planerade tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. Från och med
2018 kan vi mäta hur fördelningen män/kvinnor i styrelsen ser ut samt pojkar/flickor som är aktiva i
föreningarnas verksamhet. Materialet kommer att användas för information i syfte att medvetandegöra
det faktiska förhållandet.
Digitala verksamhetssystem är nu infört som redovisningssystem för hela föreningslivet i Borås.
Under tertial 1 har föreningar bjudits in för utbildning och samtal kring de nya systemen. Vi har träffat
ett 100-tal föreningar och ca hälften återstår. Vi bedömer att vara klara med utbildningen under tertial
två 2018.
Föreningsbidrag avser i huvudsak bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet 6-20 år. Riktade
bidrag är bidrag till föreningar som idag inte riktigt passar in det vanliga föreningsbidraget, men som
bedöms ha kopplingar inom ramen för Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag. Under senare år har
de riktade bidragen ökat på grund av att fler föreningar bedöms utifrån ett annat perspektiv.
Odenslunds 4H har under 2018 fått ett tillfälligt utökat stöd med 150 tkr för sin verksamhet.
Föreningsbidragen förväntas avvika från budget med ca -300 tkr.
Bidrag till invandrarföreningar förväntas avvika från budget med ca -200 tkr. Antalet föreningar har
ökat något på grund av tillströmningen av flyktingar från framförallt Syrien och verksamheten ökar
även i andra föreningar. Kurser i föreningsekonomi har genomförts med ett trettiotal deltagare som
lärde sig bokföring och bokslut. Målgruppen är både nya och gamla föreningar som behöver utöka sina
kunskaper. Även kurser i våra digitala verksamhetssystem har genomförts.
Bidrag till sociala föreningar. Den sociala informationsdagen uteblev 2017 men kommer att
återuppstå under 2018. Flitigt nätverkande har lett till goda kontakter mellan föreningarna och Borås
Stad. Fritids- och folkhälsonämnden har lämnat bidrag till Pride-festivalen som arrangeras av RFSL
Borås.
Bidragen till funktionshinderföreningar förväntas följa budget.
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Bidrag till Pensionärsföreningarna förväntas följa budget.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Enheten prognostiserar ett minusresultat på ca -500 tkr vid årets slut. Avvikelsen kan till största delen
härledas till Invandrarföreningar som har mer verksamhet än tidigare år samt de riktade
Föreningsbidragen.
Föreningsenhetens budget är svårt att periodisera för att fullständigt stämma överens med de
utbetalningar som görs. Därav uppstår, som oftast, budgetavvikelser som en konsekvens av detta.
Åtgärder
Inga åtgärder behöver vidtas.
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6 Samarbetsuppdrag
Fritids- och folkhälsonämnden har i samband med den nya organisationen fått uppdraget att ansvara
för "Lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser".
Lokalt inflytande
En del i det lokala inflytandet handlar om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.
Utifrån en kartläggning av det lokala arbetet skapades en ny struktur för arbetet under paraplyet en
Säker och Trygg kommun, vilken beslutades av Kommunstyrelsen. Förvaltningarnas presidier,
förvaltningschefer, AB Bostäder, Polisen, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och Södra hälsooch sjukvårdsnämnden, kommer att träffas två gånger per år för att samverka kring frågorna. Den 15
mars var den första samlingen.
Andra delar i det lokala inflytandet handlar om att samverka kring barn och unga 10-16 år samt i
områdesnätverk, där andra förvaltningar, Polis och civilsamhälle finns med i samverkan.Totalt är 16
grupper igång. Dessutom arbetar förvaltningen med landsbygdsutveckling och ortsråd. Här är fyra
grupperingar igång, Attraktiva Toarp, Framtid Fristad, Sandared och i Viskafors. Tillsammans med
serviceorterna har en projektansökan skickats in till Leader Sjuhärad där externa medel sökes under
2018/2019 för att ytterligare utöka samverkan inom serviceorterna.
Mötesplatser och demokratiutveckling
Se 4.3.2 Mötesplatser.
Under området demokratiutveckling så har en samverkan med Valkansliet påbörjats. Målet är att öka
valdeltagandet med fokus på de områden så har ett traditionellt lågt valdeltagande. En gemensam
kampanj har utarbetats med bland annat utbildning som filmats och kommer att visas i olika
sammanhang.

7 Jämställdhetsperspektivet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar, på uppdrag av nämnden, målmedvetet med
jämställdhetsfrågor i alla våra verksamheter. Vår utgångspunkt är rättighetsperspektivet där jämställdhet
är en del i arbetet. I förvaltningen har vi 173 tillsvidareanställda med en fördelning av 103 kvinnor och
70 män, 60/40.
Badenheten bedriver en "öppen" verksamhet som välkomnar alla oavsett kön, ålder och etnisk
bakgrund. Under 2018 ska vi försöka hitta ett system för att mäta könsfördelningen på de som köper
årskort till våra anläggningar. Personalen har deltagit i en kompetensutveckling avseende bildspråk, för
att ge människor med en kognitiv funktionsnedsättning möjlighet att besöka och deltaga i
verksamheten på simhallarna utifrån sina förutsättningar.
Föreningsenheten. Kontantstödet till Borås föreningar, inom nämndens ansvarsområde, uppgår
årligen till ca 37 milj kr. Stödet är fördelat till idrotts-, religösa-, nykterhets-, invandrar-,
funktionshinder-, pensionärs- samt övriga föreningar. Barn och ungdomar, 6 - 20 år, är prioriterade i
Borås Stads föreningsstöd. Det finns 22 855 medlemmar (2015) i den aktuella åldersgruppen, fördelade
på 45% flickor och 55% pojkar. I stort sett kan vi säga att kontantstödet följer medlemsfördelningen.
Under 2018 kommer vi att införa digital närvarorapportering, vilket innebär att vi får en bra bild av
könsfördelningen av de aktiva i föreningarna samt hur nyckelfunktionerna i styrelserna ser ut.
Ett kvinnligt nätverk som har till uppgift att stödja idrottstjejer flickor/kvinnor som bedriver elitidrott
eller är i gränslandet att idrotta på elitnivå har startats upp. Fokus är på dem som utövar individuella
idrotter. Nätverket skall främja gemenskap, ge inspiration och vara ett forum för att dela och sprida tips
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och idéer. Medverkande skall uppleva att Borås Stad står bakom dem. Nätverket kommer att bjuda in
till ca 4 träffar per år. Flickorna/kvinnorna bestämmer själva vilka aktiviteter de ser skall ske på
nätverket.
Anläggningsenheten ansvarar bland annat för att hyra ut idrottshallar och anläggningar av olika slag.
Föreningar hyr idrottshallar i "block", det vill säga att föreningen själv fördelar tider inom sin egen
verksamhet. Under 2018 kommer vi att utföra ett antal "stickprov" för att undersöka hur fördelningen
av tider i praktiken ser ut. Får flickor sämre och färre tider än killar?
En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet
bygger på samverkan mellan IFO (individ- och familjeomsorgen) skola och fritid/civilsamhället.
Projektet fokuserar för närvarande på civilsamhället och förvaltningens personal och verksamheter.
Bland annat har all personal inom mötesplatser/öppen ungdomsverksamhet fått grundläggande
utbildning i våldsprevention. Samverkan med olika aktörer från civilsamhället pågår, såsom Svenska
kyrkan, SISU, Borås folkhögskola med flera.
Öppen ungdomsverksamhet arbetar strukturerat med att fritidsgårdarna ska vara så jämställda som
möjligt. Genom kvalitetsnätverket KEKS, följer vi verksamheten över tid och mäter bland annat
jämställdheten.
Folkhälsoenheten, Borås Stads Välfärdsbokslut speglar boråsarnas livsvillkor utifrån både jämlikhet
och jämställdhet. All statistik tas fram för såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Statistiken
analyseras och olikheter i förutsättningar lyfts fram, vilket ger goda möjligheter att rikta medel och
insatser till den förfördelade gruppen. Goda exempel på detta är de särskilda insatserna för kvinnors
simkunnighet och kvinnocaféer på Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Det strategiska trygghetsarbetet
utgår från kvinnors upplevda otrygghet och där gör vi satsningar för att öka tryggheten, utifrån
kvinnors perspektiv. I det skadeförebyggande arbetet, inom ramen för Säker och trygg kommun, har vi
som utgångspunkt att arbetet ska ske för alla åldrar, situationer, miljöer och för båda könen. I program
för föräldraskapsstöd har vi identifierat papporna som en grupp som inte tar del av föräldraskapsstödet,
i lika hög grad som mammorna. Därför har vi gjort särskilda insatser för att nå papporna.
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8 Verksamhetsmått
8.1 Fritidsgårdsverksamhet
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2017

Budget 2018

Utfall Apr 2018

50%

34%

Utfall Apr 2017

Budget 2018

Utfall Apr 2018

Antal besökare Stadsparksbadet

87 313

50 000

0

Antal besökare Borås Simarena

65 404

180 000

85 485

Antal besökare Sandaredsbadet

25 028

85 000

29 155

Antal besökare Dalsjöbadet

16 511

47 000

19 253

Budget 2018

Utfall Apr 2018

Antal slutna bokningar av unga

400

284

Antal öppna bokningar av unga

100

54

Antal bokningar av vuxna som skapar innehåll
för unga

300

107

50%

50%

Andel besökare som är flickor/kvinnor

8.2 Badenheten
8.2.1 Besökare
Verksamhetsmått

8.3 Mötesplatser/Förebyggande arbete
8.3.1 Brygghuset
Verksamhetsmått

Andel besökare som är flickor/kvinnor

Utfall Apr 2017

Antal slutna bokningar av unga
Från och med januari 2018 har vi nya verksamhetsmått som visar vad unga gör på Brygghuset. Vi
specificerar ungas slutna och öppna bokningar samt vuxnas bokningar som skapar innehåll för unga. Vi
strävar efter jämn könsfördelning, personalen välkomnar alla och förhåller sig könsneutral i innehåll,
utbud och marknadsföring. Vi ser en betydlig ökning av ungas bokningar. Exempel på slutna bokningar
är: Musikproduktion, dans, olika typer av möten, foto och mediaproduktion, plugga, spela spel etc.

Antal öppna bokningar av unga
Från och med januari 2018 har vi nya verksamhetsmått som visar vad unga gör på Brygghuset. Vi
specificerar ungas slutna och öppna bokningar samt vuxnas bokningar som skapar innehåll för unga. Vi
strävar efter jämn könsfördelning, personalen välkomnar alla och förhåller sig könsneutral i innehåll,
utbud och marknadsföring. Vi ser en betydlig ökning av ungas bokningar. Exempel på öppna
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bokningar är: Olika typer av möten, språkcafé, konserter, event, utställningar etc.

Antal bokningar av vuxna som skapar innehåll för unga
Från och med januari 2018 har vi nya verksamhetsmått som visar vad unga gör på Brygghuset. Vi
specificerar ungas slutna och öppna bokningar samt vuxnas bokningar som skapar innehåll för unga. Vi
strävar efter jämn könsfördelning, personalen välkomnar alla och förhåller sig könsneutral i innehåll,
utbud och marknadsföring. Vi ser en betydlig ökning av ungas bokningar. Exempel på innehåll som
skapats av vuxna till förmån för unga är: Utbildningstillfällen, olika typer av möten, event, föreläsningar,
konserter etc.

Andel besökare som är flickor/kvinnor
Andel besökare som är flickor/kvinnor avser åldern 16-29 år.

8.3.2 Mötesplatser
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2017

Budget 2018

Utfall Apr 2018

50%

0%

Utfall Apr 2017

Budget 2018

Utfall Apr 2018

Antal köpta årskort på Skatehallen

19

50

10

Antal föreningsaktiviteter

30

50

31

50%

3%

Andel besökare som är flickor/kvinnor

Andel besökare som är flickor/kvinnor
Finns ingen tillgänglig statistik för perioden.

8.3.3 Lundby Park
Verksamhetsmått

Andel besökare som är flickor/kvinnor

Andel besökare som är flickor/kvinnor
Andelen besökare som är flickor/kvinnor avser aktiva besökare.
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9 Investeringar
Investeringsprojekt
Godkänd
utgift

Utgift
tom 2017

Utfall
Jan-April
2018

Prognos
2018

Återstår

7 678

-

559

7 678

0

605

-

0

605

0

3. Utveckling av evenemangstaden Borås
(inkl. junior EM friidrott)

3 530

-

7

3 530

0

4. Utveckling av konstgräsplaner

2 000

-

0

2 000

0

5. Utveckling av näridrottsplatser
(aktivitetsplatser)

3 046

-

82

3 046

0

6. Investeringsbidrag Bodavallen samt
Fjärdingsparken

2 014

-

0

2 014

0

7. Utveckling av idrottsanläggningar inne
och ute (diverse inventarier)

1 500

-

674

1 500

0

15 000

-

0

15 000

0

650

-

0

650

0

1 322

36 023

0

Tkr
1. Utveckling av spår och leder
2. Utveckling av badplatser (utebad)

8. Isbana Boda
9. WiFi idrottsanläggningar
Summa

36 023

Analys
Godkänd utgift = Godkänd budget 2018 (14 650 tkr) + kvarstående medel från 2017 (19 359 tkr).
1. Utveckling av spår och leder
Arbetet med ett nytt elljusspår på Kristineberg/Gässlösa har påbörjats och beräknas färdigställas under
tertial två. En preliminär invigning sker den 31 maj.
2. Utveckling av badplatser (utebad)
Nya badbryggor har köpts in till Byttorpssjöns badplats, Storsjöns badplats och till Östra Valsjöns
badplats i Hedared.
3. Utveckling av evenemangstaden Borås (inkl. junior EM friidrott)
Förberedelser för Junior EM i friidrott 2019 pågår för fullt och en del investeringsarbeten på Ryavallen
planeras under både 2018 och 2019. Bland annat kommer den gamla belysningen runt planen att bytas
ut och det arbetet sker under andra tertialen.
4. Utveckling av konstgräsplaner
Miljöåtgärder för att omhänderta gummigranulat på våra konstgräsplaner planeras och kommer att
utföras under tertial två.
5-6. Utveckling av näridrottsplatser (aktivitetsplatser)
Boverket har godkänt en ansökan från förvaltningen till en ny aktivitetsyta på Bodavallen samt på
Fjärdingsparken. Fritids- och folkhälsoförvaltningen får tillgodoräkna sig de arbeten som kommer att
ske med bland annat en ny isyta i området som en motprestation till Boverkets bidrag.
7. Utveckling av idrottsanläggningar inne och ute (diverse inventarier)
Ett antal investeringar utförs regelbundet på våra idrottsanläggningar med bland annat nya fotbollsmål,
mindre anläggningsmaskiner och annan utrustning till idrotts- och motionsanläggningarna.
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8. Isbana Boda
Upphandlingen för en ny isyta på Boda är avslutad och tilldelningsbeslut kommer att sändas ut inom
den närmaste tiden. Förberedelsearbete med grundläggning startar i mitten av maj månad.
9. WiFi idrottsanläggningar
Planeringsarbetet med att införa wi-fi på vissa prioriterade anläggningar har startat och kommer att
genomföras under året med prioritet på Boråshallen, Ishallen och Ryavallen.
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SKRIVELSE

Sakiba Ekic
Handläggare
033 358282

Datum

Instans

2018-05-15

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00093 1.2.3.2

Regler och anvisningar för intern kontroll 2018, Fritidsoch folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås godkänna förslaget avseende Fritidsoch folkhälsonämndens regler och anvisningar för intern kontroll samt
översända dessa till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.
Ärendet i sin helhet
Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där
ansvarsfördelning för arbetet beskrivs. I denna framgår att nämnderna och
bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde och att varje nämnd ska upprätta en organisation för sin
interna kontroll, samt anta regler och anvisningar för denna.
Kommunfullmäktige har beslutat om att förändra tiderna för nämndernas
inrapportering av arbetet med intern kontroll i syfte att tydligare koppla ihop
arbetet med den interna kontrollen till budgetprocessen. I de nya
kommunövergripande reglerna för intern kontroll fastställs att nämnderna
ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande
år i samband med budgeten. I samband med årsredovisningen ska nämnden
redovisa uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.
I Fritids- och folkhälsonämndens regler och anvisningar har förändringar gjorts
kopplat till tiderna för inrapportering, i syfte att följa de kommunövergripande
reglerna för intern kontroll.
Enligt gällande regler ska Fritids- och folkhälsonämnden redovisa riskanalys
och intern kontrollplan inför 2019 års arbete i samband med beslut om budget i
augusti.
Beslutsunderlag
1. Regler och anvisningar för intern kontroll Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Regler och anvisningar Intern kontrollFritids- och folkhälsonämnden

Fastställd av: Fritids- och folkhälsonämnden XXXX-XX-XX
För revidering och uppföljning ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
Gäller för: Fritids- och folkhälsonämnden
Gäller till och med: Tills vidare

Bakgrund
Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för arbetet
beskrivs. I denna framgår att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna
kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att varje nämnd ska upprätta en organisation
för sin interna kontroll, samt anta regler och anvisningar för denna.
Regler och anvisningar för intern kontroll inom Fritids- och folkhälsonämnden beskriver ansvarsfördelning, vad som ska uppnås med den interna kontrollen, vad som ska utföras samt med vilka
arbetsrutiner.

Intern kontroll
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och att organisationen analyserar befintliga
risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem.
Nämnden ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande år i
samband med budgeten. Genomförande av den interna kontrollplanen och förbättringsarbete utifrån denna sker kontinuerligt under året. I samband med årsredovisningen ska nämnden redovisa
uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.

Ansvarsfördelning
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Varje år ska
nämnden anta en plan för denna uppföljning. Till grund för denna plan ligger en risk- och väsentlighetsanalys. Denna är viktig för att kartlägga nämndens riskområden och blir därmed en grundläggande del i arbetet med intern kontroll.
Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att;




verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs

Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt den interna kontrollplanen görs, och
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.
Nämnden deltar varje år i riskarbetet för att ur ett politiskt perspektiv diskutera risker inom
nämndens ansvarsområde.
Förvaltningschef

Förvaltningschefen ska se till att en risk- och väsentlighetsanalys upprättas och med den som
grund se till att förslag till intern kontrollplan tas fram och kommer nämnden till dels. Förvaltningschefen ansvar också för att det finns konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll.
Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för intern kontroll följs och ska säkerställa att
nämnden rapporteras löpande.
Förvaltningschefen ska årligen rapportera till nämnden hur arbetet med den interna kontrollen
genomförts, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den interna kontrollen är tillräcklig.
Förvaltningschefen ska omgående informera nämnden om det hos förvaltningen avslöjas misstanke om avvikelser eller brott som kan innebära stora konsekvenser för verksamheten.
Verksamhetsutvecklare

På uppdrag av förvaltningschefen är det verksamhetsutvecklaren med ansvar för kvalitetsfrågorna
som har uppgiften att samordna nämndens arbete med intern kontroll. Uppdraget innefattar;







vara nämnden och förvaltningschefen behjälplig i att upprätta en god intern kontroll
vara motor i och samordna processerna för intern kontroll
utbilda och stödja chefer och andra medarbetare i intern kontroll
utbilda och stödja i befintligt system för uppföljning
vara kontaktperson mot stadsrevisionen och andra, i frågor som avser intern kontroll
ta fram förslag och anvisningar för intern kontroll

Verksamhets- och enhetschefer

Verksamhets- och enhetscheferna ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att det finns rutiner
och system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Verksamhets- och
enhetscheferna ansvarar för att identifiera risker inom sitt ansvarsområde och ta fram förslag till
vad som årligen ska kontrolleras. Verksamhets- och enhetscheferna ska säkerställa att de kontrollmoment som ingår i den årliga interna kontrollplanen, inom respektives ansvarsområde, följs upp
med kontinuitet.
Så långt det är möjligt ska medarbetare involveras i arbetet med intern kontroll.
Medarbetare ska informeras om nämndens risk- och väsentlighetsanalys, den årliga interna kontrollplanen, uppföljningen och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas utifrån den gjorda
uppföljningen.
Närmast överordnad chef ska informeras omgående vid avvikelser som kan innebära stora konsekvenser för verksamheten.
Medarbetare

Medarbetare ska så långt som möjligt aktivt delta i arbetet med intern kontroll. Medarbetare ska
ha en kännedom om vilka risker som finns och vad som årligen ska kontrolleras, med fokus på
sitt eget verksamhetsområde/sin egen profession.
Uppföljning av kontrollmoment inom respektive verksamhetsområde kan delegeras av chef till
medarbetare.
Närmast överordnad chef ska informeras omgående vid avvikelser som kan innebära stora konsekvenser för verksamheten.

Arbetsgång
Risk- och väsentlighetsanalys

”Risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar en organisations förmåga att nå sina
mål” (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO)
Kartlägga risker - Själva kartläggningen kan genomföras på olika sätt. Riskanalysen kan börja
med frågan: ”vilka rutiner eller processer får inte gå fel?”
Det kan vara till hjälp att steg för steg gå igenom nedanstående riskområden.





Ekonomi
Styrning och ledning
Personal
Egen verksamhet.

Risker ska identifieras och värderas utifrån;
 Verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv
 Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar

Prioritering

Prioritering behöver genomföras då alla risker inte kan kontrolleras årligen. För att göra en samlad bedömning ska en uppskattning göras av två faktorer, konsekvenser (väsentlighet) och sannolikhet, som graderas på skalan 1-4 enligt följande:
Konsekvenser (väsentlighet)
1. Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen)
2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen)
3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen)
4. Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa)
Sannolikheter
1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå)
2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå)
3. Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå)
4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)
Siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms vara hög (9 och
högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska
detta kommenteras.

Intern kontrollplan

Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen anges de konkreta
åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga, minimera eller i vissa fall eliminera identifierade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna
ska göras.
Planen delas likt risk- och väsentlighetsanalysen in i fyra områden; ekonomi, styrning och ledning,
personal och egen verksamhet.

Den interna kontrollplanen för nästkommande år beslutas av nämnden i samband med beslut om
budgeten.
Genomförande, ständiga förbättringar och uppföljning

Efter att ha kartlagt, prioriterat och tagit fram planen för intern kontroll ska granskningen genomföras och möjligheter till förbättring identifieras.
Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar. Att identifiera risker och aktivt
finna förbättringsområden för att förebygga framtida avvikelser och minska riskerna för att fel
uppstår gör att vi, så långt det är möjligt, uppnår följande mål som också nämndes inledningsvis;




Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m

Kontrollerna som är specificerade i den interna kontrollplanen ska göras enligt den frekvens som
är angiven i planen. Varje kontrollmoment analyseras och slutsatsen ska, så långt det är möjligt,
besvara följande frågor;





Vad har vi gjort?
Hur många kontroller/granskningar genomfördes?
Vad kom vi fram till?
Vad behöver åtgärdas?

Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen och lämnas till Kommunstyrelsen i samband
med årsredovisningen.
Rapportering

Nämnden ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande år i
samband med budgeten. I samband med årsredovisningen ska nämnden redovisa uppföljningen
av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.
I tjänsteutlåtandet görs en kortfattad sammanfattande analys av uppföljningen och områden som
särskilt bör belysas och arbeta vidare med specificeras.
Resultatet skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.
System

All dokumentation sker i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad för planering och
uppföljning. Där finns risk- och väsentlighetsanalyser, intern kontrollplaner samt uppföljningar.
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SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-05-15

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00094 3.4.1.4

Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

Hyresavtal Fotbollshallen
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner det upprättade hyresavtalet för
fotbollshallen på Ryda.
Ärendet i sin helhet
Borås Arena AB (helägt bolag av IF Elfsborg) har upprättat ett förslag till
hyresavtal för fotbollshallen på Ryda. Borås Arena AB har fått bygglov för en
permanent fotbollshall och planerar att starta byggarbetet före semestern.
Preliminär färdigställande är november 2018.
Redan 2014 var frågan om en fotbollshall uppe för beslut i Fritids- och
folkhälsonämnden, Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige i Borås Stad.
Som en konsekvens av tillkomsten av Gymnastikens Hus och Parasporthallen i
Sjuhäradshallen (tidigare IF Elfsborgs inomhushall för fotboll), blev IF
Elfsborg utan inomhushall. Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-20 §23 att
godkänna en ökad borgen till Borås Arena AB för att investera i en
tältöverbyggnad av den befintliga konstgräsytan vid Borås Arena 2. Tältet var
tänkt att resas upp i oktober månad och monteras ned i april månad varje år.
Av olika anledningar blev aldrig investeringen över Borås Arena 2 verklighet,
utan Borås Stad hänvisade till en ny plats vid Ryda sportfält. Fritids- och
folkhälsonämnden fattade ett nytt beslut 2017-01-23 §6 och förordade
placeringen vid Ryda. Kommunfullmäktige tillstyrkte nämndens förslag och
fattade ett beslut 2017-02-23 §37 om en utökad borgen på grund av att
investeringen beräknades bli högre jämfört med en upp- och nedmonterad
tälthall. Beslutsunderlag
1. Förslag till nytt hyresavtal
2. Kommunfullmäktiges beslut 2017-02-23, § 37

Beslutet expedieras till
1. Borås Arena AB

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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2. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2017-02-23
§ 37
2016/KS0443 821
Beviljande av borgen till Borås Arena AB för en fotbollshall vid
Ryda sportfält
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2017, nr 24, sid B 409)
Den ursprungliga tanken var en Air Dome (upp- och nedmonterbart tält) över fotbollsplanen. Borås Arena AB och IF Elfsborg har nu reviderat sina planer och
avser istället att uppföra en permanent inomhushall till en investeringsutgift om ca
40 milj kr. Borås Arena AB och Elfsborg bedömer att detta är det mest fördelaktiga
alternativet. Anledningen är en längre avskrivningstid för en permanent hall jämfört
med tältet och att drifts- och uppvärmningskostnaderna bedöms som likvärdiga.
Enligt uppgift från Samhällsbyggnadsförvaltningen tillåts att marken på Ryda
sportfält får bebyggas med idrottsverksamhet. Det skulle då vara möjligt att bygga
fotbollshallen på en av gräsplanerna utan att göra någon planändring. Endast
bygglov krävs då.
Kommunstyrelsen har ingen annan uppfattning än Borås Arena AB ́s och
Elfsborgs bedömning att en permanent hall ger ett större mervärde och till en
marginellt högre årlig kostnad än ett tält. Principen för driften och den ekonomiska
hanteringen av hallen följer den som gäller för huvudarenan Borås Arena. Borås
stad genom sin Fritids- och folkhälsonämnd kommer att förfoga över utnyttjandet
och bokningen av anläggningen enligt den upparbetade modell som är etablerad.
Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att den årliga kostnaden i huvudavtalet
kommer att öka med ca 500 tkr i och med tillskottet av denna hall.
I dagsläget har Borås Arena AB en beviljad och utnyttjad kommunal borgen på sam
manlagt 91,5 mnkr före denna ansökan. Borås Arena AB erlägger ingen borgensavgift för de lån som bolaget upptar vilket är brukligt gentemot föreningslivet.
Tidsrymden för hur länge den kommunala borgen gäller följer löptiden för de lån
som borgensbeviljandet avser.
Kommunstyrelsens beslut 2017-02-13, § 88
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta:
Borås Arena AB beviljas en utökad borgen med 30,0 mnkr. Det totala borgensåtagandet gentemot Borås Arena AB uppgår då till 131,5 mnkr inräknat den
tidigare outnyttjade borgen på 10 mnkr som nu aktiveras.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Borås Arena AB beviljas en utökad borgen med 30,0 miljoner kronor. Det totala
borgensåtagandet gentemot Borås Arena AB uppgår då till 131,5 miljoner kronor inräknat den
tidigare outnyttjade borgen på 10 miljoner kronor som nu aktiveras.

2017-02-23

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 1 mars 2017
Per-Olof Höög (S)
Leila Pekkala (S)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Marie Fridén (M)
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SKRIVELSE

Hans Andersson
Handläggare
033 357376

Datum

Instans

2018-05-15

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00074 3.6.7.2

Utredning kring effekterna av socialt riktat bidrag 2016
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna skrivningen samt föreslå
att bidraget behålls i sin nuvarande form.
Ärendet i sin helhet
De socialt riktade bidragen har stor betydelse för föreningarna som bedriver
verksamhet i de av välfärdsbokslutet definierade områdena. Dessa föreningar
har normalt svårt att hitta ideella ledare och kan inte ta ut medlems- eller
träningsavgifter som andra föreningar. Flera föreningar har kunnat erbjuda mer
träningstider eller mer öppettider så att fler kan få en meningsfull fritid. En del
idrotter har kostnadskrävande utrustning som kan subventioneras via bidraget.
För några av våra största föreningar har ett utökat stöd införts för att kunna
hålla en kontinuitet i verksamheten men också utöka verksamheten till att
omfatta fler. Det har också lett till att ett antal nya verksamheter har startats i
föreningarna. Bidraget är direkt avgörande för några av föreningarna, då
verksamhetskostnader samt bland annat avgifter till förbund inte kan fördelas
ut på de aktiva.
Samverkan
Samverkan kring idrottsföreningarna i utsatta områden sker med SISU Idrottens studieförbund. Bland annat genom ”Sports for you” som har till
uppgift att starta verksamhet för alla intresserade i området. De intresserade
bjuds därefter in till det befintliga föreningslivet för att fortsätta sitt intresse.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-05-15

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00084 1.1.3.1

Hans Andersson
Handläggare
033 357376

Utredning kring möjligheten att inrätta en "prova-på"
verksamhet för tonåringar
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utredningen är genomförd och
översänder den till Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden delar Boråsvalet och Kerstin Koivistos
inställning, om att det ur folkhälsoperspektiv är viktigt med fysisk aktivitet för
både kropp och själ. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har bland annat ett
samarbete med ”Sports for you”, ett projekt i samverkan med SISU Idrottsutbildarna i Borås och Arbetslivsförvaltningen som syftar till att skapa
aktiviteter för ungdomar i olika stadsdelar och sedan lotsa över verksamheten
till befintligt föreningsliv. Aktiviteterna är återkommande och lockade ca 10 000
deltagare (53 % män och 47 % kvinnor) under 2017.
Beslutsunderlag
1. Statistik från SISU 2017 Sports for You.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Januari 2017

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Datum
2017‐01‐17
2017‐01‐18
2017‐01‐19
2017‐01‐24
2017‐01‐25
2017‐01‐26
2017‐01‐31

Stadsdel
Hässleholmen
Norrby
Sjöbo
Hässleholmen
Norrby
Sjöbo
Hässleholmen

Vart
Bodahallen
Almåshallen
Sjöbohallen
Bodahallen
Almåshallen
Sjöbohallen
Bodahallen

Aktivitet
Frisbee golf
Frisbee golf
Frisbee golf
Handboll
Taekwondo
Handboll
Hopprep

man
kvinna

Förening
Ingen
Ingen
Ingen
Byttorp IF
Ingen
Byttorp IF
Ingen

68
56

Man Kvinna
7
4
0
0
22
17
5
2
2
10
29
21
3
2

IB 0‐12 år
6
6
0
0
16
26
6
5
9
2
33
40
5
4

13‐16 år 17‐18 år < 18 år SP
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
7
1
0
0
1
1
0
5
1
0
0
0
5
0
0
0
0

Förälder/Syskon
3
0
6
0
3
5
1

68
56
Man Kvinna

75
83
IB 0‐12 år

2
0
13‐16 år 17‐18 år

Förälder/Syskon

45%

5
<18

man
55%

kvinna

16
SP

18

Totalt
11
0
39
7
12
50
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
Totalt

feb‐17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Datum
2017‐02‐01
2017‐02‐02
2017‐02‐06
2017‐02‐09
2017‐02‐13
2017‐02‐16
2017‐02‐20
2017‐02‐21
2017‐02‐22
2017‐02‐23
2017‐02‐27
2017‐02‐28

Stadsdel
Norrby
Sjöbo
Norrby
Sjöbo
Norrby
Sjöbo
Norrby
Hässleholmen
Norrby
Sjöbo
Norrby
Hässleholmen

Vart
Almåshallen
Sjöbohallen
Norrbyhuset
Sjöbohallen
Norrbyhuset
Sjöbohallen
Norrbyhuset
Bodahallen
Almåshallen
Sjöbohallen
Norrbyhuset
Bodahallen

Aktivitet
Hopprep
Hopprep
Taekwondo
Fotboll
Taekwondo
Amerikansk fotboll
Taekwondo
Futsal
Futsal
Futsal
Taekwondo
Tennis

Förening
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Borås Rhinos
Ingen
Borås AIK
Ingen
Borås AIK
Ingen
Ingen

Man Kvinna
0
10
14
17
3
10
24
14
1
8
22
9
2
7
5
8
1
5
29
12
2
15
14
12

IB 0‐12 år
9
5
13
22
11
1
20
33
9
3
10
16
9
2
12
9
5
5
23
30
3
4
26
18

117
127 150 148
Man Kvinna IB 0‐12 år

Man
Kvinna

117
127

52%

13‐16 år 17‐18 år < 18 år SP
0
0
0
0
0
0
0
5
2
0
6
4
0
0
0
2
0
0
4
2
0
0
0
10
0
0
4
3
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
10
1
0
0
0
2

Förälder/Syskon
5
4
0
3
0
5
0
2
1
10
2
6

2
0
13‐16 år 17‐18 år

25
<18

Förälder/Syskon

48%

Man
Kvinna

31
SP

38

Totalt
10
31
13
38
9
31
9
13
6
41
17
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
244
Totalt

Mars 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Datum
2017‐03‐01
2017‐03‐02
2017‐03‐07
2017‐03‐08
2017‐03‐09
2017‐03‐14
2017‐03‐15
2017‐03‐16
2017‐03‐20
2017‐03‐21
2017‐03‐23
2017‐03‐27
2017‐03‐28
2017‐03‐29
2017‐03‐30

Stadsdel
Norrby
Sjöbo
Hässleholmen
Norrby
Sjöbo
Hässleholmen
Norrby
Sjöbo
Norrby
Hässleholmen
Sjöbo
Norrby
Hässleholmen
Norrby
Sjöbo

Vart
Almåshallen
Sjöbohallen
Bodahallen
Almåshallen
Sjöbohallen
Bodahallen
Almåshallen
Sjöbohallen
Norrbyhuset
Bodahallen
Sjöbohallen
Norrbyhuset
Bodahallen
Almåshhalen
Sjöbohallen

Aktivitet
Tennis
Tennis
Mästarnas mästare
Volleyboll
Fotboll
Basket
Dans
Basket
Taekwondo
Innebandy
Innebandy
Taekwondo
Volleyboll
Volleyboll
Volleyboll

Förening
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Borås GIF
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Man Kvinna
0
1
32
23
11
18
0
8
23
16
7
12
0
4
8
24
2
11
6
13
21
22
1
16
10
10
1
2
30
21

IB 0‐12 år 13‐16 år 17‐18 år < 18 år SP Media
1
1
0
0
0
0
0
29
46
0
0
0
3
0
15
23
0
0
0
2
0
8
4
0
0
4
0
0
19
25
4
0
0
1
0
14
16
0
0
0
0
0
4
0
0
0
4
0
0
28
27
0
0
0
2
0
11
7
0
0
1
1
0
12
13
0
0
0
2
0
18
33
0
0
0
3
1
15
4
3
0
6
1
0
18
15
0
0
0
1
0
4
2
0
0
0
0
0
35
34
0
0
0
1
0

Förälder/Syskon
0
6
4
0
9
3
0
3
4
4
6
3
4
2
16

17
1
SP Media

Förälder/Syskon

152
201 ### 250
7
0
Man Kvinna IB 0‐12 år 13‐16 år 17‐18 år

43%
57%

15
<18

64

Totalt
1
55
29
8
39
19
4
32
13
19
43
17
20
4
51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
354
Totalt

Man
Kvinna

Man
Kvinna

152
201

april 2017
Datum
2017‐04‐03
2017‐04‐04
2017‐04‐05
2017‐04‐06
2017‐04‐10
2017‐04‐11
2017‐04‐12
2017‐04‐18
2017‐04‐19
2017‐04‐20
2017‐04‐24
2017‐04‐25
2017‐04‐26
2017‐04‐27

Stadsdel
Norrby
Hässleholmen
Norrby
Sjöbo
Norrby
Göta
Göta
Hässleholmen
Norrby
Sjöbo
Norrby
Hässleholmen
Norrby
Sjöbo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 * Föreningar
Borås AIK
17
IK Ymer Boxning
18
Borås Brottarklubb
19
Borås Badminton
20
IK Athena
21
Borås Basket
22
Flugan
23
Borås Karateklubb
24
Pistolskytteklubben
25
FOK Gevärskytte
26
Bangolf
27
Ymer Bowling
28
Gymnastik
29
Cheerleading
30
31

Vart
Norrbyhuset
Bodahallen
Almåshallen
Sjöbohallen
Norrbyhuset
Borås hallen
Borås hallen
Bodahallen
Almåshallen
Sjöbohallen
Norrbyhuset
Bodahallen
Almåshallen
Sjöbohallen

Aktivitet
Taekwondo
Badminton
Badminton
Badminton
Taekwondo
Påsklovskul
Påsklovskul
Fotboll
Fotboll
Fotboll
Taekwondo
Dans
Dans
Dans

Förening
Man Kvinna IB 0‐12 år 13‐16 år 17‐18 år < 18 år SP Media
Ingen
5
14
19
9
0
0
2
4
0
Ingen
10
11
13
17
0
0
0
1
0
Ingen
1
1
2
1
0
0
0
0
0
Ingen
17
14
16
20
0
0
0
1
0
Ingen
0
10
10
2
0
8
0
0
0
*Flera
198
198 ### 325
50
0
0
5
1
*Flera
230
230 ### 375
60
0
0
5
0
Borås BAIK
9
8
16
9
0
0
0
1
0
Ingen
2
7
9
6
0
0
0
0
0
Borås GIF
22
20
21
34
0
0
0
1
0
Ingen
2
5
5
4
0
0
0
2
0
Borås Dansförening 8
15
14
18
0
0
0
1
0
Ingen
2
5
7
4
0
0
0
0
0
Borås Dansförening 15
17
7
18
0
0
0
3
0

Förälder/Syskon
4
3
1
10
0
15
20
7
3
7
1
4
3
11

24
1
SP Media

Förälder/Syskon

521
555 ### 842
110
8
Man Kvinna IB 0‐12 år 13‐16 år 17‐18 år

48%

52%

Man
Kvinna

2
<18

Man

521
555

Kvinna

89

Totalt
19
21
2
31
10
396
460
17
9
42
7
23
7
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1076
Totalt

Maj 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Datum
2017‐05‐02
2017‐05‐03
2017‐05‐04
2017‐05‐08
2017‐05‐09
2017‐05‐10
2017‐05‐10
2017‐05‐11
2017‐05‐15
2017‐05‐16
2017‐05‐17
2017‐05‐18
2017‐05‐20
2017‐05‐22
2017‐05‐23
2017‐05‐27
2017‐05‐29
2017‐05‐30
2017‐05‐31

Stadsdel
Vart
Hässleholmen
Bodahallen
Norrby
Norrbyvallen
Sjöbo
Sjöbohallen
Norrby
Norrbyhuset
Hässleholmen
Bodaskolan
Norrby
Norrbyvallen
Norrby
Norrbyvallen
Sjöbo
Sjöbohallen
Norrby
Norrbyhuset
Hässleholmen Bodaskolans skolgår
Norrby
Norrbyvallen
Sjöbo
Sjöbovallen
Hulta
Hulta torg
Norrby
Norrbyhuset
Hässleholmen
Bodavallen
Hässleholmen
Hässlepark
Norrby
Norrbyvallen
Hässleholmen
Bodahallen
Norrby
Norrbyvallen

Aktivitet
Parkour
Handboll
Parkour
Taekwondo
Inlines/Skateboard
Taekwondo
Prova på
Skateboard/Inlines
Taekwondo
Inlines/Skateboard
Minitennis
Amerikansk fotboll
Frisbeegolf
Badminton
Amerikansk fotboll
Hässlefesten
Frisbeegolf
Fotboll
Frisbeegolf

Förening
Borås GS
Ingen
Borås GS
Ingen
Ingen
Ingen
Byttorp
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Borås Rhinos
Ingen
Ingen
Ingen
BAIK
Ingen
Ingen
Ingen

Man Kvinna IB 0‐12 år 13‐16 år 17‐18 år < 18 år SP Media
5
9
12
13
0
0
0
1
0
0
9
9
9
0
0
0
0
0
34
26
33
46
0
0
0
3
0
3
10
11
8
0
0
2
3
0
4
11
13
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
43
###
75
38
0
0
4
0
36
26
32
46
0
0
0
1
0
1
8
7
7
0
0
0
2
0
14
20
26
30
0
0
0
0
0
5
8
13
6
0
0
0
0
0
7
6
3
10
0
0
0
2
0
125
65
### 150
0
0
0
0
0
18
23
18
23
7
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148
150 ### 170
21
10
0
12
0
4
1
5
4
0
0
1
0
0
4
7
11
7
0
0
0
1
0
1
4
5
4
0
0
0
0
0

Förälder/Syskon
0
1
11
0
0
0
25
15
0
4
7
1
40
10
0
85
0
3
1

29
1
SP Media

Förälder/Syskon

508
426 ### 623
66
10
Man Kvinna IB 0‐12 år 13‐16 år 17‐18 år

3
<18

Kvinna
Man

Kvinna
Man

426
508

203

Totalt
14
10
60
13
15
0
142
62
9
34
13
13
190
41
0
298
5
11
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
935
Totalt

Juni 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Datum
2017‐06‐01
2017‐06‐07
2017‐06‐08
2017‐06‐12
2017‐06‐13
2017‐06‐14
2017‐06‐15
2017‐06‐19
2017‐06‐20
2017‐06‐20
2017‐06‐21
2017‐06‐21
2017‐06‐22
2017‐06‐26
2017‐06‐27
2017‐06‐27
2017‐06‐27
2017‐06‐28
2017‐06‐28
2017‐06‐29
2017‐06‐29
2017‐06‐30

Stadsdel
Sjöbo
Norrby
sjöbo
Norrby
Hässleholmen
Norrby
Sjöbo
Norrby
Hulta
Hässleholmen
Norrby
Norrby
Knalleland
Norrby
Hulta
Häslleholmen
Sjömarken
Norrby
Norrby
Kristineberg
Sjöbo
Centrum

Vart
Aktivitet
Sjöbovallen
Futsal
Norrbyhuset
Hopprep
sjöboskolan
taekwondo/rullbasket
Norrbyhuset
Boule
Bodaskolan
Frisbeegolf
Gräsmattan Norrbyhuset
Badminton/Popup bibliotek
Lekparken Sjöbo
Orientering
Gräsmattan Norrbyhuset Basket/Fotboll/Badminton/Rullstolsrace
Hultatorg
Fotboll/Badminton/Frisbee/Golf
Hässlepark
Fotboll/Frisbee/Golf
Norrbyvallen
Basket/Boule/Brännboll
Lilla fotbollsplanen
Golf
Lundbypark
Parkour/Fotboll/Skate/Polis/Livräddning
Norrbyhuset
Badminton/Fotboll/Golf/Taekwondo
Hultatorg
Badminton/Frisbeegolf
Hässlepark
Badminton/Frisbeegolf
Badresor
Futsal
Norrbyvallen
Brännboll/Streetsoccer/Basket
Lilla fotbollsplanen
Strandpingis/volleyboll/Frisbee
Kristinebergsskolan
Badminton/Skatebord/Rollerblades
Sjöbotorg
Frisbee/Strandpingis/Futsal
Stadsparken/Stora torget
Prova på

Förening
Ingen
ingen
Borås basket
Ingen
Ingen
Ingen
Hestra IF
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
BSF/BGS
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
BFK/FOKB/MIK

Man Kvinna IB 0‐12 år 13‐16 år 17‐18 år < 18 år SP Media
8
2
4
5
4
0
0
1
0
2
7
5
5
0
0
1
2
0
52
36
65
76
0
0
0
7
0
14
1
15
11
2
0
2
0
0
5
8
11
9
3
0
0
1
0
4
11
14
8
1
0
0
2
0
16
28
15
33
2
0
0
7
0
13
0
13
5
4
3
0
1
0
15
13
23
9
5
0
5
2
0
33
11
43
40
0
0
0
4
0
23
2
22
17
6
0
2
0
0
1
13
11
8
4
0
0
2
0
69
33
15
90
0
0
0
12
0
36
18
50
30
11
3
0
5
0
3
4
8
6
0
0
0
0
0
21
15
30
28
1
3
0
2
0
63
47
41
98
0
0
0
12
0
35
9
34
28
9
1
0
0
0
0
25
22
23
1
0
0
1
0
41
37
38
52
11
5
2
8
0
21
3
15
18
3
0
0
2
0
108
132
75
149
35
30
12
8
0

Förälder/Syskon
0
1
5
0
0
4
2
0
7
0
0
0
0
5
1
2
0
6
0
0
1
6

0
79
SP Media

Förälder/Syskon

583
455 ### 748
102
45
Man Kvinna IB 0‐12 år 13‐16 år 17‐18 år

Man
Kvinn

24
<18

583
455
Man
Kvinna

40

Totalt
10
9
88
15
13
15
44
13
28
44
25
14
102
54
7
36
110
44
25
78
24
240
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1038
Totalt

Juli 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Datum
2017‐07‐01
2017‐07‐02
2017‐07‐03
2017‐07‐04
2017‐07‐05
2017‐07‐06
2017‐07‐10
2017‐07‐11
2017‐07‐11
2017‐07‐11
2017‐07‐12
2017‐07‐12
2017‐07‐13
2017‐07‐13
2017‐07‐17
2017‐07‐18
2017‐07‐18
2017‐07‐19
2017‐07‐20
2017‐07‐21
2017‐07‐24
2017‐07‐25
2017‐07‐25
2017‐07‐25
2017‐07‐26
2017‐07‐26
2017‐07‐27
2017‐07‐28
2017‐07‐31

Stadsdel
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Norrby
Hulta
Hässleholmen
Sjömarken
Norrby
Norrby
Sjöbo
Sjöbo
Norrby
Hulta
Hässleholmen
Norrby
Sjöbo
Sjöbo
Norrby
Hulta
Hässleholmen
Sjömarken
Norrby
Norrby
Sjöbo
Erikslund
Norrby

Vart
Stadsparken/Storatorget
Stadsparken/Storatorget
Stadsparken/Storatorget
Stadsparken/Storatorget
Stadsparken/Storatorget
Stadsparken/Storatorget
Norrbyvallen
Hulta torg
Hässlepark
Badresor
Gräsmattan
Lilla fotbollsplan
Sjöbotorg
Aktivitetsparken
Gräsmattan
Hulta torg
Hässlepark
Gräsmattan
Sjöbotorg
Erikslund Sommarfritids
Norrbyvallen
Hultatorg
Hässleparken
Badresor
Norrbyvallen
Lilla fotbollsplanen
Sjöbotorg
Erikslundskolan
Gräsmattan

Aktivitet
Prova på
Prova på
Prova på
Prova på
Prova på
Prova på
Badminton, Tennis, Basket
Inlines/Skateboard
Krocket/vattenpistol
Minitennis/Basket/Pingis
Kubb/Skate/Inlines/Dragkamp
Tennis
Boule/Volleyboll/Fotboll
Hinderbana
Minitennis/Inlines/Skateboard/Hopprep
Badminton/Minitennis/Boccia/Plockepinn
Badminton/Minitennis/Boccia/Plockepinn
Boccia/Plockepinn/Brännboll/Basket/Välta torn
Boule/Fotboll/Vollyboll/Doppboll/Plockepinn
Fotboll/Basket/Rullstols slalom
Kubb/Fotbollsbowling/Doppboll
Taekwondo/Fotbolls bowling
Taekwondo/Fotbolls bowling
Skateboard/Basket/Frisbeegolf/
Ultimate frisbee/Fotboll/Gåstavar
Taekwondo/Popupbibliotek
Frisbeegolf/Fotboll/Kubb/Badminton
Tennis
Skateboard/Basket/Frisbeegolf/Hoppstyltor

Förening
Man Kvinna
GRBK/BAK/FOKB/JH/m.m. 187
201
JH/BAK/AHK/FOKB/m.m. 210
245
FRF/Mormors gäng/m.m. 162
203
TC/BGK/FRF/FS/m.m.
205
216
MG/FRF/JH/FS/m.m.
172
161
BGK/BRK/JH/m.m.
228
199
Ingen
33
11
Ingen
3
2
Ingen
19
12
Ingen
34
50
Ingen
6
8
Ingen
1
12
Ingen
11
5
Ingen
2
2
Ingen
15
9
Ingen
9
8
Ingen
14
12
Ingen
13
8
Borås GIF
10
4
Ingen
7
10
Ingen
24
5
Ingen
4
7
Ingen
42
19
Ingen
29
31
Ingen
39
19
Ingen
3
9
Borås GIF
20
14
Ingen
6
12
Ingen
40
50

IB
152
135
112
145
123
113
44
5
30
40
14
13
1
2
24
14
26
19
10
8
29
11
61
37
58
12
28
5
60

0‐12 år
198
247
242
243
223
261
25
3
26
72
9
9
3
4
16
12
20
13
5
11
20
5
46
48
19
7
7
10
60

1548 1544 1331 1864
Man Kvinna
IB 0‐12 år

Man
####
Kvinna ####

13‐16 år 17‐18 år < 18 år
97
25
8
126
22
10
45
15
15
75
31
8
58
8
9
89
15
9
7
6
6
0
0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
13
0
0
0
4
0
0
2
0
0
3
0
0
1
0
4
0
0
8
0
0
0
4
1
1
0
0
3
0
4
3
0
0
0
11
7
9
0
0
0
4
0
16
0
0
0
19
0
0

SP Media
25
0
25
0
20
0
28
0
20
0
25
0
0
0
0
0
3
0
12
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
0
0
0
1
0
6
0
3
0
0
0
3
0
12
0
3
0
0
0
4
0
8
0
11
0

Förälder/Syskon
35
25
28
36
15
28
0
2
0
0
3
2
0
0
4
1
0
3
0
0
0
3
5
0
9
5
3
0
0

549
134
13‐16 år 17‐18 år

0
216
SP Media

Förälder/Syskon

122
<18

Man
Kvinna

207

Totalt
388
455
365
421
333
427
44
5
31
84
14
13
16
4
24
17
26
21
14
17
29
11
61
60
58
12
34
18
90
0
0
3092
Totalt

aug‐17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Datum
2017‐08‐01
2017‐08‐01
2017‐08‐02
2017‐08‐02
2017‐08‐03
2017‐08‐04
2017‐08‐07
2017‐08‐08
2017‐08‐08
2017‐08‐08
2017‐08‐09
2017‐08‐09
2017‐08‐10
2017‐08‐14
2017‐08‐15
2017‐08‐15
2017‐08‐15
2017‐08‐16
2017‐08‐16
2017‐08‐17
2017‐08‐21
2017‐08‐22
2017‐08‐23
2017‐08‐24
2017‐08‐28
2017‐08‐28
2017‐08‐29
2017‐08‐30
2017‐08‐31

Stadsdel
Hulta
Hässleholmen
Norrby
Norrby
Sjöbo
Svenljunga
Norrby
Hulta
Hässleholmen
Sjömarken
Norrby
Norrby
Sjöbo
Norrby
Hulta
Hässleholmen
Sjömarken
Norrby
Norrby
Sjöbo
Norrby
Hässleholmen
Norrby
Sjöbo
Hulta
Norrby
Hässleholmen
Norrby
Sjöbo

Vart
Hultatorg
Hässlepark
Norrbyvallen
Lilla fotbolssplanen
Sjöbotorg
Moga fritid
Gräsmattan
Hultatorg
Hässleparken
Badresor
Vid boulebanan
Vid boulebanan
Sjöbotorg
Gräsmattan
Hultatorg
Hässleparken
Badresor
Gräsmattan
Gräsmattan
Sjöbotorg
Norrbyvallen
Bodaskolan
Norrbyvallen
Sjöbotorg
Ekarängskolan
Norrbyhuset
Bodaskolan
Lilla fotbolssplanen
Sjöbohallen

Aktivitet
Handbike/Skateboard/Hoppstylta
Handbike/Skateboard/Hoppstylta
Strutfotboll/Handbike
Innebandy/Plockepin/Popup bibliotek
Streetfotboll/Frisbeegolf/Fotboll
Taekwondo
Hopprep/Rockringar
Fotboll/Kubb/Plockepinn/Jenga
Fotboll/Kubb/Plockepinn/Jenga
Hoppstylta/Hopprep/Basket/Fotboll
Schack/fia med knuff
Schack/fia med knuff
Fotbollsbowling/King
Tennis
Rockringar/Hopprep
Rockringar/Hopprep
Tennis/Hopprep/basket/frisbegolf
Såpafotboll
Såpafotboll för tjejer
Såpafotboll
basketboll
Fotboll
Badminton‐drakamp‐plockapinn
Volleyboll/Basket/Badminton
Doppboll, handbike, hopprep
Taekwondo
Badminton, Hopprep, Rockringar
Taekwondo, Popupbibliotek, Fotbollsbowling
Handbike, minitennis

Förening
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
ingen
ingen
ingen
ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Man Kvinna IB 0‐12 år 13‐16 år 17‐18 år < 18 år
10
7
17
9
2
0
2
24
21
45
33
6
0
0
23
4
26
15
8
4
0
0
12
12
10
0
0
0
22
13
24
17
5
0
8
9
2
1
6
0
0
1
24
22
45
40
1
2
0
11
2
13
3
3
0
6
25
13
34
27
2
0
6
20
30
32
38
0
0
0
7
7
14
12
0
0
2
0
7
7
5
0
0
2
33
37
28
25
3
0
32
40
29
67
52
0
0
12
7
10
17
11
0
0
2
25
28
43
44
2
2
0
22
40
25
50
0
0
0
15
20
32
22
2
0
0
3
20
23
12
1
0
0
46
48
69
45
14
0
20
5
10
13
11
0
0
0
23
18
36
29
3
0
0
0
13
4
4
0
0
0
17
27
22
30
0
0
0
29
24
47
44
0
4
0
2
1
0
0
0
0
1
19
22
38
33
0
0
0
1
7
8
4
0
0
0
15
21
18
29
0
0
0

SP Media
0
0
3
0
0
0
0
0
4
0
2
0
2
0
0
0
3
0
12
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
2
0
12
0
5
0
1
0
15
0
3
0
6
0
2
0
5
0
3
0
2
0
5
0
2
0
3
0

Förälder/Syskon
4
3
0
2
1
2
1
1
0
0
0
0
4
5
4
3
0
6
9
0
1
3
7
9
2
0
3
2
4

477
515 ### 660
52
12
Man Kvinna IB 0‐12 år 13‐16 år 17‐18 år

0
98
SP Media

Förälder/Syskon

Man
Kvinn

94
<18

477
514
Man
Kvinna

76

Totalt
17
45
27
12
35
11
46
13
38
50
14
7
70
69
17
53
62
35
23
94
15
41
13
44
53
3
41
8
36
0
0
992
Totalt

september 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Datum
2017‐09‐02
2017‐09‐03
2017‐09‐04
2017‐09‐04
2017‐09‐05
2017‐09‐07
2017‐09‐10
2017‐09‐11
2017‐09‐11
2017‐09‐12
2017‐09‐12
2017‐09‐13
2017‐09‐14
2017‐09‐17
2017‐09‐18
2017‐09‐18
2017‐09‐19
2017‐09‐20
2017‐09‐21
2017‐09‐25
2017‐09‐26
2017‐09‐26
2017‐09‐26
2017‐09‐27
2017‐09‐27
2017‐09‐27
2017‐09‐28

Stadsdel
Sjöbo
Centrum
Hulta
Norrby
Hässleholmen
Sjöbo
Centrum
Hulta
Norrby
Hässleholmen
Hässleholmen
Norrby
Sjöbo
Centrum
Hulta
Norrby
Hässleholmen
Norrby
Sjöbo
Hulta
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Norrby
Norrby
Norrby
Sjöbo

Vart
Sjöbotorg
Stora torget
Ekarängsskolan
Norrbyhuset
Bodaskolan
SJöbohallen
Stora torget
Hultaparken
Norrbyhuset
Styrkerummet
Bodahallen
Norr byhuset
Sjöbohallen
Stora torget
Ekaränskolan
Norrbyhuset
Bodahallen
Norrbyhuset
Sjöbohallen
Hultaparken
Bodahallen
Bodahallen
Bodahallen
Ramnavallen
Norrby IFs klubbstuga
Norrby IFs klubbstuga
Sjöbohallen

Aktivitet
Frisbeegolf, Handbike, Speedshooting
Badminton, Tennis, Handbike, Frisbeegolf
Taekwondo
Taekwondo
Speedshooting/Tennis
Speedshooting/Innebandy
Tennis/Skateboard
Basket/Tennis
Taekwondo
Taekwondo
Innebandy
Fia med knuff
Basket/Lekar
Speedshooting/Badminton/Dragkamp
Speedshooting/Badminton
Taekwondo
Taekwondo/Pingis
Schack
Dans
Handbike/Frisbeegolf
Pingis
Inte nudda mark
Taekwondo
Fotboll
Taekwondo
Pingis
Cirkel träning

Förening
Borås GIF
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Borås GIF
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
ÖSTK
Ingen
Ingen
Ingen
ÖSTK
Ingen
Ingen
Norrby IF
Ingen
Ingen
Ingen

Man Kvinna IB 0‐12 år 13‐16 år 17‐18 år < 18 år SP Media
23
22
18
26
11
0
4
2
0
44
32
32
34
4
0
10
0
0
12
12
13
20
0
0
0
3
0
2
1
1
0
0
0
1
2
0
15
21
30
28
0
0
0
4
0
30
46
25
57
0
0
0
5
0
13
9
13
7
4
2
5
0
0
11
12
21
18
0
0
0
3
0
2
6
8
2
0
0
1
1
0
0
38
25
36
0
0
0
2
0
9
6
10
13
0
0
0
2
0
3
5
7
5
0
0
0
3
0
28
28
31
50
0
0
0
2
0
50
24
37
21
8
8
28
0
0
29
40
41
53
3
0
0
6
0
1
10
11
8
0
0
0
1
0
18
17
30
25
0
0
0
5
0
4
5
9
2
0
0
0
3
0
28
28
21
41
0
0
0
5
0
23
29
39
44
5
0
0
2
0
8
10
9
16
0
0
0
1
0
13
17
20
26
0
0
0
4
0
13
0
10
13
0
0
0
0
0
4
6
6
8
0
0
0
0
0
4
6
6
8
0
0
0
0
0
4
4
8
8
0
0
0
0
0
36
26
42
52
0
0
0
4
0

Förälder/Syskon
2
28
1
0
4
14
4
2
4
0
0
0
4
9
7
2
5
4
10
1
1
0
0
2
2
0
6

0
60
SP Media

Förälder/Syskon

427
460 ### 621
35
10
Man Kvinna IB 0‐12 år 13‐16 år 17‐18 år

Man
Kvinn

49
<18

427
460
Man
Kvinna

112

Totalt
45
76
24
3
36
76
22
23
8
38
15
8
56
74
69
11
35
9
56
52
18
30
13
10
10
8
62
0
0
0
0
887
Totalt

Oktober 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Datum
2017‐10‐02
2017‐10‐03
2017‐10‐03
2017‐10‐03
2017‐10‐03
2017‐10‐04
2017‐10‐04
2017‐10‐04
2017‐10‐05
2017‐10‐06
2017‐10‐09
2017‐10‐10
2017‐10‐10
2017‐10‐10
2017‐10‐10
2017‐10‐11
2017‐10‐11
2017‐10‐11
2017‐10‐12
2017‐10‐15
2017‐10‐16
2017‐10‐17
2017‐10‐17
2017‐10‐17
2017‐10‐17
2017‐10‐18
2017‐10‐18
2017‐10‐18
2017‐10‐19
2017‐10‐20
2017‐10‐23

Datum
2017‐10‐24
2017‐10‐24
2017‐10‐24
2017‐10‐25
2017‐10‐25
2017‐10‐25
2017‐10‐26
2017‐10‐27
2017‐10‐31

Stadsdel
Hulta
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Norrby
Norrby
Norrby
Sjöbo
Norrby
Hulta
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Norrby
Norrby
Norrby
Sjöbo
Knalleland
Hulta
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Norrby
Norrby
Norrby
Sjöbo
Norrby
Hulta

Stadsdel
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Norrby
Norrby
Norrby
Sjöbo
Norrby
Göta

Vart
Hultaparken
Bodahallen
Bodahallen
Bodahallen
Bodahallen
Norrby IF.s klubbstuga
Norrby IF.s klubbstuga
Ramnavallen
Sjöbohallen
Almåshallen
Hultafritidsgård
Bodahallen
Bodahallen
Bodahallen
Bodahallen
Norrby IF:s klubbstuga
Norrby IF:s klubbstuga
Ramnavallen
Sjöbohallen
Borås Arena
Hulta fritidsgård
Bodahallen
Bodahallen
Bodahallen
Bodahallen
Norrby IF:s klubbstuga
Norrby IF:s klubbstuga
Ramnavallen
Sjöbohallen
Almåshallen
Hulta fritidsgård

Vart
Bodahallen
Bodahallen
Bodahallen
Norrby IF:s klubbstuga
Norrby IF:s klubbstuga
Ramnavallen
Sjöbohallen
Almåshallen
Boråshallen

Aktivitet
Pingis/Skateboard
Taekwondo
Pingis
Pingis
Lekar
Taekwondo
Pingis
Fotboll
Friiidrott
Fotboll
Innebandy
Taekwondo
Fotboll

Pingis
Pingis
Taekwondo
Pingis
Fotboll
Fotboll
Flera idrotter
Innebandy
Taekwondo
Friidrott
Pingis
Pingis
Taekwondo
Pingis
Fotboll
Friidrott
Fotboll
Tennis/Hopprep

Aktivitet
Taekwondo
Badminton
Pingis
Taekwondo
Pingis
Fotboll
Kampsport
Fotboll
Fotboll/Karate m.m.

Förening/SB
Man Kvinna IB 0‐12 år
Ingen
20
24
42
40
Ingen
0
11
8
11
ÖSTK
28
26
25
47
Ingen
3
0
3
3
Ingen
28
26
25
47
Ingen
3
0
3
3
Ingen
3
1
4
4
Norrby IF
3
1
4
4
IK Ymer
37
25
20
0
Norrby IF/Norrbyhuset 59
3
60
0
Ingen
12
8
19
17
Ingen
0
4
2
4
Ingen
15
9
10
21
ÖSTK
15
9
10
21
Ingen
0
0
0
0
Ingen
6
8
12
8
Ingen
2
4
6
6
Norrby IF
2
4
6
6
Ingen
34
41
42
59
IF Elfsborg
776
335 ### 550
Ingen
22
21
21
31
Ingen
1
15
10
13
Ymer IK
8
16
22
21
Ingen
2
5
5
6
ÖSTK
8
16
22
21
Ingen
6
3
9
9
Ingen
0
3
3
3
Norrby IF
6
3
9
9
Ymer IK
19
24
21
33
Norrby IF/Norrbyhuset 69
18
80
30
Ingen
8
9
17
16
1195
672 ### 1043
Man Kvinna IB 0‐12 år

13‐16 år 17‐18 år < 18 år
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
14
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220
21
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
15
15
0
0
0
262
50
44
13‐16 år 17‐18 år
<18

SP Media
3
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
14
0
7
0
3
0
0
0
3
0
3
0
0
0
2
0
0
0
0
0
4
0
13
0
9
0
1
0
2
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
7
0
0
0
83
0
SP Media

Förälder/Syskon
1
0
4
0
4
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
4
0
0
12
297
0
2
1
0
1
0
0
0
7
0
1

Förening/SB
Man Kvinna IB 0‐12 år
Ingen
0
26
20
23
Ingen
15
29
35
35
ÖSTK
15
13
20
19
Ingen
3
2
5
5
Ingen
3
2
5
5
Norrby IF
3
2
5
5
ingen
29
27
28
40
Norrby IF/Norrbyhuset 55
13
67
18
Ymer IK m.m
120
80
### 100

13‐16 år 17‐18 år < 18 år SP Media
0
0
0
3
0
0
0
0
5
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
12
20
10
8
0
50
10
10
10
0

Förälder/Syskon
0
4
4
0
0
0
10
0
20

0
37
SP Media

Förälder/Syskon

243
194 ### 250
Man Kvinna IB 0‐12 år

Man
Kvinn

62
30
13‐16 år 17‐18 år

20
<18

1432
861
Man
Kvinna

340
Förälder/Syskon

38

Totalt
44
11
54
3
54
3
4
4
20
62
20
4
24
24
0
14
6
6
75
1111
40
16
24
7
24
9
3
9
43
87
17
1822
Totalt

Totalt
26
44
28
5
5
5
56
68
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
437
Totalt

november2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Datum
2017‐11‐01
2017‐11‐03
2017‐11‐06
2017‐11‐07
2017‐11‐07
2017‐11‐07
2017‐11‐08
2017‐11‐08
2017‐11‐08
2017‐11‐09
2017‐11‐10
2017‐11‐13
2017‐11‐14
2017‐11‐14
2017‐11‐14
2017‐11‐15
2017‐11‐15
2017‐11‐15
2017‐11‐15
2017‐11‐16
2017‐11‐17
2017‐11‐20
2017‐11‐21
2017‐11‐21
2017‐11‐21
2017‐11‐21
2017‐11‐22
2017‐11‐22
2017‐11‐22
2017‐11‐22
2017‐11‐23

Datum
2017‐11‐24
2017‐11‐27
2017‐11‐28
2017‐11‐28
2017‐11‐28
2017‐11‐28
2017‐11‐29
2017‐11‐29
2017‐11‐29
2017‐11‐30

Stadsdel
Göta
Norrby
Hulta
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Norrby
Norrby
Norrby
Sjöbo
Norrby
Hulta
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Norrby
Norrby
Norrby
Fjärdingskolan
Sjöbo
Norrby
Hulta
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Norrby
Norrby
Norrby
Norrby
Hässleholmen
Sjöbo

Stadsdel
Norrby
Hulta
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Norrby
Hässleholmen
Norrby
Norrby
Sjöbo

Vart
Boråshallen
Almåshallen
Hultafritidsgård
Bodahallen
Bodahallen
Bodahallen
Norrby IF
Norrby IF
Norrby IF
Sjöbohallen
Almåshallen
Hultafritidsgård
Bodahallen
Bodahallen
Bodahallen
Norrby IF
Norrby IF
Norrby IF
Gymnastiksalen
Sjöbohallen
Almåshallen
Hultafritidsgård
Bodahallen
Bodahallen
Bodahallen
Norrbyhuset
Norrby IF
Norrby IF
Norrby IF
Fjärdingskolans gymnastiksal
Sjöbohallen

Vart
Almåshallen
Hultafritidsgård
Bodahallen
Bodahallen
Bodahallen
Norrbyhuset
Fjärdingskolans gymastiksal
Norrby IF
Norrby IF
Sjöbohallen

Aktivitet
Fotboll/Dans/Käpphästridning m.m.
Fotboll
Bågskytte/Rockringar
Taekwondo
Pingis
Bågskytte
Taekwondo
Bågsytte
Pingis
Innebandy/Handbike
Fotboll
Fottbollsbowling
Hopprep

Taekwondo
Pingis
Pingis
Fotboll
Taekwondo
Startup
Hopprep
Fotboll
Pingis
Taekwondo
Pingis
Fotboll
Pingis
Taekwondo
Pingis
Fotboll
Basket
Volleyboll

Aktivitet
Fotboll
Taekwondo
Taekwondo
Pingis
Volleyboll
Pingis
innebandy
Taekwondo
Pingis
Badminton/Pingis/Basket

Förening/SB
Man Kvinna IB 0‐12 år
Flugan m.m.
120
80
### 100
Norrbyhuset/Norrby IF 62
15
66
19
Ingen
21
12
29
27
Ingen
1
22
17
19
BAIK
5
4
8
8
Ingen
19
28
32
37
Ingen
5
3
6
6
Ingen
6
3
7
6
Ingen
5
3
6
6
Ingen
28
25
26
41
Norrbyhuset/Norrby IF 37
15
51
19
Ingen
9
20
27
27
IK Athena
9
14
11
15
Ingen
0
4
4
4
Borås AIK
0
2
1
1
Ingen
8
0
0
5
Ingen
8
0
0
5
Ingen
8
0
0
5
Ingen
1
1
0
0
IK Athena
28
42
56
49
Norrbyhuset/Norrby IF 48
19
67
22
Ingen
16
16
17
19
Ingen
0
11
7
9
BAIK
7
11
8
10
Ingen
18
11
17
21
Ingen
21
1
21
8
Ingen
2
0
2
2
Ingen
2
0
2
2
Ingen
2
0
2
2
ingen
20
16
27
29
Ingen
34
48
33
65
550
426 ### 588
Man Kvinna IB 0‐12 år

13‐16 år 17‐18 år < 18 år
50
10
10
22
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
142
39
10
13‐16 år 17‐18 år
<18

SP Media
10
0
10
0
5
0
1
0
1
0
6
0
0
0
0
0
0
0
6
0
7
0
2
0
5
0
0
0
1
0
2
0
2
0
2
0
2
0
10
0
7
0
9
0
0
0
4
0
4
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4
0
5
0
0
108
SP Media

Förälder/Syskon
20
1
1
3
0
4
2
2
2
6
1
0
3
0
0
1
1
1
0
11
0
2
2
4
4
3
0
0
0
3
12

Förening/SB
Man Kvinna
Norrbyhuset/Norrby IF 43
11
Ingen
16
21
Ingen
0
3
BAIK
17
15
Ingen
17
15
Ingen
15
1
ingen
8
5
Ingen
1
0
Ingen
1
0
Ingen
32
36

13‐16 år 17‐18 år < 18 år SP Media
27
0
0
6
0
5
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
5
0
5
0
0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
7
0

Förälder/Syskon
0
3
0
1
0
2
1
0
0
18

0
34
SP Media

Förälder/Syskon

IB 0‐12 år
53
21
30
25
3
3
24
27
9
27
15
6
9
9
0
0
0
0
25
43

150
107 ### 161
Man Kvinna IB 0‐12 år

Man
Kvinn

37
0
13‐16 år 17‐18 år

0
<18

700
533
Man
Kvinna

89
Förälder/Syskon

25

Totalt
200
77
33
23
9
47
8
9
8
53
52
29
23
4
2
8
8
8
2
70
67
32
11
18
29
22
2
2
2
36
82
976
Totalt

Totalt
54
37
3
32
32
16
13
1
1
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
257
Totalt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Datum
2017‐12‐01
2017‐12‐04
2017‐12‐05
2017‐12‐05
2017‐12‐05
2017‐12‐06
2017‐12‐06
2017‐12‐06
2017‐12‐07
2017‐12‐08
2017‐12‐09
2017‐12‐11
2017‐12‐12
2017‐12‐12
2017‐12‐12
2017‐12‐13
2017‐12‐13
2017‐12‐13
2017‐12‐14

Stadsdel
Norrby
Hulta
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Norrby
Norrby
Hässleholmen
Sjöbo
Norrby
Hässleholmen
Hulta
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Norrby
Norrby
Hässleholmen
Sjöbo

Vart
Almåshallen
Hulta fritidsgård
Bodahallen
Bodahallen
Bodahallen
Norrby IF
Norrby IF
Fjärdingskolans gymnastiksal
Sjöbotorg
Almåshallen
Hässletorget
Hulta fritidsgård
Bodahallen
Bodahallen
Bodahallen
Norrby IF
Norrby IF
Fjärdingskolans gymnastiksal
Sjöbohallen

Aktivitet
Fotboll
Fotboll/Dragkamp/Plockepinn
Golf
Taekwondo
Pingis
Taekwondo
Pingis
Kampsport
Taekwondo/Bågskytte/Innebandy
Fotboll
Taekwondo/Innebandy
Pingis
Taekwondo

Pingis
Fotboll
Taekwondo
Pingis
Badminton
Fotboll

Förening/SB
Norrby IF/Norrbyhuset
Ingen
Borås GK
Ingen
BAIK
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Norrby IF/Norrbyhuset
Ingen
Ingen
Ingen
BAIK
BAIK
Ingen
Ingen
Ingen
BAIK

Man Kvinna
45
15
10
8
14
17
0
9
4
5
4
0
4
0
9
3
9
11
39
14
28
16
4
6
0
9
0
0
15
9
4
0
4
0
8
2
27
32

IB 0‐12 år
60
25
18
13
25
25
7
9
6
8
3
3
3
3
10
10
15
15
53
0
42
37
8
7
7
9
0
0
19
16
4
4
4
4
9
8
41
38

228
156 ### 234
Man Kvinna IB 0‐12 år

Man
Kvinn

13‐16 år 17‐18 år < 18 år SP Media
24
0
0
10
0
0
0
0
4
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
1
0
0
3
0
24
29
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
8
0

Förälder/Syskon
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
4
0
0
0
5
0
0
1
13

0
43
SP Media

Förälder/Syskon

49
29
13‐16 år 17‐18 år

2
<18

228
156
Man
Kvinna

27

Totalt
60
18
31
9
9
4
4
12
20
53
44
10
9
0
24
4
4
10
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
384
Totalt

Statistik
.........2017

Man
Kvinn

6767
5894

Man
Kvinna

Sida

1(1)

SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-05-15

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00056 750

Ida Grindsiö
Handläggare
033 353607

Handlingsplan avseende Föräldraskapsstöd 2017,
uppföljning
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar lägga Handlingsplan för
föräldraskapsstöd 2017 till handlingarna.
Ärendet i sin helhet
Den Handlingsplan som upprättades för 2017 med koppling till Program för
föräldraskapsstöd har aktiviteterna, med ett par undantag, genomförts som
planerat.
Beslutsunderlag
1. Handlingsplan för föräldraskapsstöd 2017 uppföljning

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Gemensam handlingsplan för det generella föräldraskapsstödet i Borås Stad 2017
Uppföljning av 2017 års arbete
Handlingsplanen har tagits fram på uppdrag av styrdokumentet Programmet för föräldraskapsstöd. Handlingsplanen är framtagen av en
förvaltningsövergripande arbetsgrupp. Representation finns även från vg-regionen. Handlingsplanen skall ge en samlad bild över vad och vem som skall göra
vad i Borås Stad och skall fungera som processtöd i utvecklingen av arbetet. Målen i denna plan skall skapas av och finnas i respektive verksamhets mål och
uppföljning.
Program för föräldraskapsstöd
Enligt programmet för föräldraskapsstöd är avsikten med det generella föräldraskapsstödet att erbjuda ett generellt och sammanhållet stöd till föräldrar med
barn i åldrarna 0-17 år. Föräldraskapsstödet ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med sina barn.
Stödet ska vara likvärdigt, sammanhållet och långsiktigt. Det ska utformas i samverkan mellan Borås Stads olika verksamheter. En viktig del är att samverka
med andra aktörer. Det gäller främst Västra Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården. De ideella och idéburna sektorerna kan vara
kompletterande aktörer i föräldraskapsstödet.
Inriktning av arbetet
- Mötesplatser för hela familjen
- Öppna förskolor med geografisk spridning
- Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet
- Former för rådgivning för föräldrar
- Generella föräldraprogram
- Stöd i parrelationer
- Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp
- Jämställdhet i föräldraskapet
Uppföljning av arbetet
Programmet för föräldraskapsstöd är reviderat inför 2017 och gäller till och med 2021. Handlingsplanen följs upp årligen av arbetsgruppen och biläggs till
Fritids- och folkhälsonämnden.

Likvärdigt, sammanhållet och långsiktigt
VAD

ANSVARIG

(Aktivitet)

EV
KOSTNAD

Fritids- och
folkhälsonämnden

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
GENOMFÖRANDE

UPPFÖLJNING

Årligen i jan-feb

Att nämnden tillhandahålls
reviderad handlingsplan från
arbetsgrupp

Ja

Att förvaltningar utser
representanter till gruppen

Ja

TID
(Tidsram)

A

Besluta om kommande års
handlingsplan

B

Arbetsgruppsmöten med
FoF
representation från olika förvaltningar

Regelbundet
över året

C

Följa upp handlingsplanen

FoF i samarbete
med övriga
arbetsgruppen

Årligen i jan-feb
året efter

D

Samlad information för föräldrar på
Borås Stads hemsida
boras.se/foralder

FoF

Löpande

Att verksamheter bidrar med
aktuell information

Ja

E

Samlad information i folder om
mötesplatser och
föräldrastödsprogram

FoF

Tas ur
befintlig
budget

Våren 2017

Att verksamheter bidrar med
aktuell information

Ja

G

Arrangera
FoF i samarbete
dialogforum/föreläsningar/seminarier med övriga
för personal
arbetsgruppen

Tas ur
befintlig
budget

Årligen

Att genom dialog med berörda
aktörer få reda på hur behoven
ser ut

Nej

H

Arrangera öppna
föräldraföreläsningar

Tas ur
befintlig
budget

3 ggr/år

FoF

Ja

Ja, 3 stycken över
året. 60-80
föräldrar på varje
föreläsning

I

Öka tillgängligheten för det generella
föräldraskapsstödet vad gäller språk,
geografisk spridning och
funktionshinder

FoF i samarbete
med övriga
förvaltningar

Tas ur
befintlig
budget inom
FoF

Löpande

Ja
Älskade Barn med
geografisk
spridning med
ledare med andra
språkkompetenser.

Mötesplatser för hela familjen/Öppna förskolor med geografisk spridning
VAD

ANSVARIG

(Aktivitet)

A

Biblioteken
öppen verksamhet för föräldrar
och barn

EV KOSTNAD

TID
(Tidsram)

Kulturförvaltningen

Inom befintlig
Löpande
budget/verksamhet

Öppna förskolorna
öppen verksamhet för föräldrar
och barn

UPPFÖLJNING
Ja

Att de får relevant information

Använda som kanal att nå ut med
information till föräldrar
B

FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR GENOMFÖRANDE

Förskoleförvaltningen Inom befintlig
Löpande
budget/verksamhet

Ja

Att de får relevant information

Använda som kanal att nå ut med
information till föräldrar
C

Familjecentralerna

Förskoleförvaltningen Inom befintlig
Löpande
budget/verksamhet

Ja

D

Använda föreningar och
anläggningar/badhus som kanal
för att nå ut med information till
föräldrar.

FoF

Löpande

Att föreningsenheten skickar
ut i sina kanaler

Ja

E

Göra en plan för att erbjuda
föräldrakurser i föreningslokaler i
samband med träningar/matcher

FoF

Senast dec
2017

Att det finns en efterfrågan

Ej påbörjat

Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet
VAD

ANSVARIG

(Aktivitet)

A

Att genom förskola och skola nå
föräldrar med information:
- marknadsföra webbplatsen
boras.se/foralder
- marknadsföra med
pappersfolder/pdf
- marknadsföra enskilda
aktiviteter, tex föräldrakurs
eller föreläsning
- på föräldramöten visa
COPE- filmen som ligger på
hemsidan

Förskoleförvaltning
Grundskoleförvaltning
FoF
Kulturförvaltning

B

Prova på COPE i samband med ett
föräldramöte på förskola/skola

FoF

EV
KOSTNAD

Ingår i ord.
verksamhet

TID

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
GENOMFÖRANDE

UPPFÖLJNING

Löpande

Att förskolor/skolor
tillhandahålls information

Ja

Löpande

Att det finns en efterfrågan från
förskolor/skolor

Nej. Ingen
efterfrågan av det.

(Tidsram)

Aktivitetsmått

Att ledare har möjlighet och tid
att göra det
D

DAGS. Fortsätta erbjuda skolor (år
7-9) att komma på ett föräldramöte
och hålla i den alkohol-, tobak- och
drogförebyggande och
föräldrastärkande metoden.

FoF

E

SAMS (sömn, aktivitet, mat och
struktur), föräldrastödsprogram
riktat till föräldrar med barn i

Elevhälsan

förskoleklass – åk1.

Ingår i ord.
verksamhet

Löpande

Att det finns en efterfrågan och
att skolor bjuder in

Ja

Löpande

Att elevhälsan eller
motsvarande får tid att
genomföra det på
föräldramöten

Ja

F

Erbjuda Kompetensutbildning för
personal inom förskola-år 1 i
föräldramötesmetodik (NAVET)

FoF i samverkan med
NAVET

Ingår i
befintlig
budget

1 halvdag Höst
2017

Se över om utbildningen kan
omformas för att möta den
efterfrågan som finns
G

Boktips/bokhylla för föräldrar om
barns utveckling, föräldrarollen och
uppfostran.
-

Information på webben
boras.se/foralder

-

Ambulerande bokpåse för
förskolor att låna på
biblioteken

Kulturförvaltningen
sätter ihop bokpåsar

Förskolor
marknadsför och lånar
bokpåsarna till resp.
avdelning/förskola

Löpande

Att det finns en efterfrågan från
pedagoger/chefer

Ja. Två
utbildningstillfällen
för totalt 60
pedagoger.

Ja

Generella föräldrastödsprogram
ANSVARIG

VAD

EV KOSTNAD

(Aktivitet)

TID
(Tidsram)

FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR GENOMFÖRANDE

UPPFÖLJNING

A

COPE föräldrakurs
- Barn
- Tonår
- Språkstöd

FoF

50000:-/kurs

1-2st / termin

Att det finns ekonomiska
förutsättningar.

Ja, 2 kurser med inriktning
barn och 2 kurser med
inriktning tonår. Arabiskt
språkstöd erbjöds

B

ABC föräldrakurs

Familjecentralen
Sjöbo

Ingår i ord.
verksamhet

Minst
1st/termin

Att ledningen ser till att det
inryms i ordinarie
verksamhet

Ja

E

Pappagrupp i COPE eller FoF (inkl projektet
Älskade barn
En kommun fri från
våld)

50000:-/kurs

Hösten 2017

Att lämpliga ledare finns
samt samverkan (ekonomiskt
och övrigr) med projektet En
kommun fri från våld

Nej

D

Ledarutbildningar i
COPE och ABC

Ca 10 000:-/ kurs
och deltagare

Att det finns en efterfrågan

8 st pedagoger och
socialrådgivare på
familjecentraler har
utbildat sig till kursledare i
ABC

(annan språkkompentens
och män är extra
efterfrågat)

FoF

1 person (man) har gått
COPE grundkurs
5 ledare i COPE har gått
steg 3 (fördjupningsdel)

E

Stötta Studiefrämjandets
föräldrastödsprogram
Älskade barn på stadens
mötesplatser.
Ekonomiskt,
marknadsföring samt
stötta med lokaler.

Studiefrämjandet

löpande

Ja. IOP upprättat som
löper över tre år.

Former för rådgivning för föräldrar och stöd i parrelationen
VAD

ANSVARIG

(Aktivitet)

EV
KOSTNAD

TID
(Tidsram)

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
GENOMFÖRANDE

UPPFÖLJNING

A

Erbjuda PREP-kurser

IFO,
Ingår i
Familjerådgivningen befintlig
verksamhet

1 kurs/termin

Ja

B

Familjerådgivning

IFO,
Ingår i
Familjerådgivningen befintlig
verksamhet

Löpande

Ja

C

Socialrådgivning på
Familjecentralerna

Familjecentralerna

Löpande

Ja

Stöd i föräldraskapet oavsett familjetyp / Jämställdhet i föräldraskapet
VAD

ANSVARIG

(Aktivitet)

EV
KOSTNAD

TID
(Tidsram)

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
GENOMFÖRANDE

UPPFÖLJNING
Aktivitetsmått

A

Pappaöppet på Norrby familjecentral

Norrby
familjecentral

Ingår i
befintlig
verksamhet

Löpande

Ja

B

Mötesplats för unga föräldrar på
Boda familjecentral

Boda familjecentral

Ingår i
befintlig
verksamhet

Löpande

Ja

C

Metodmaterialet ”En förälder blir
till”

VG-regionen

Löpande
implementering

Ja

Generella föräldrastödsprogram
Generella föräldrastödsprogram

Förklaringar och gemensamma definitioner
Mötesplatser för hela familjen / Öppna förskolor med geografisk spridning
Erfarenhetsutbyte mellan föräldrar är ett sätt att få stöd och hjälp i föräldrarollen samtidigt som man hjälper andra. Hälsofrämjande arenor för föräldrar har
stor betydelse för föräldrar i deras föräldraroll och kompletterar det stöd de har genom sina egna nätverk med släkt, vänner och anhöriga (Nationell strategi
för ett utvecklat föräldrastöd, Socialdepartementet 2009).
Föräldrar i Borås skall ges möjlighet att på ett informellt och enkelt sätt komma i kontakt med andra föräldrar via olika mötesplatser. För att en plats eller
verksamhet skall räknas som en mötesplats för föräldrar i Borås ska den vara öppen för alla föräldrar och planerad så att den främjar möten och dialog
mellan föräldrar. Där skall också finnas information om vilket övrigt föräldraskapsstöd som finns att tillgå. Verksamheter kan också stimulera, underlätta
dialog mellan föräldrar genom att initiera aktiviteter. Aktiviteter som leds av ledare kan mynna ut i ”självhjälpsgrupper”. En mötesplats kan också innefatta
rådgivning för föräldrar.

Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet
I skollagen (Kap.1, 4§) står det ”utbildningen syftar till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva,
kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”.
Föräldramöten är unika tillfällen där de viktigaste personerna i barnens omgivning möts – föräldrar, förskolepedagoger, lärare och
kompisars föräldrar. Ett meningsfullt föräldramöte skapar starkare relationer mellan pedagoger och föräldrar samt underlättar för föräldrar att knyta kontakt
med andra föräldrar vilket möjliggör för föräldrar att skapa egna nätverk.
Mellan 2011 och 2015 utbildades 500 förskolepedagoger i föräldramötesmetodik genom NAVET Science center i syfte att skapa ”attraktiva föräldramöten”.
En utbildning som utvärderas av FoU Sjuhärad. Det kortsiktiga resultatet visar att personal som genomfört utbildningen är mycket nöjda. Föräldrar som
deltagit på föräldramöten som genomförts enligt metodiken har haft en positiv känsla när de lämnat mötet, de har känt sig delaktiga och fått kontakt med
andra föräldrar. Mätningen har genomförts innan och efter man genomfört utbildningen och resultaten jämförs med en randomiserad jämförelsegrupp.
(Goda föräldramöten kan också vara en del av likabehandlingsarbetet på skolan.)

Generella föräldraskapsstödsprogram
Ett stort antal forskningsstudier visar att evidensbaserade föräldraprogram ger påvisbara effekter på föräldrars förmåga att tolka och hantera sina barns
signaler och reaktioner och därmed deras situation och välbefinnande (Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd, Socialdepartementet 2009).
I Borås Stad erbjuds två manualbaserade program som båda är väl forskade på. Båda programmen syftar till att ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta
sina barn och bli stärkt i sitt föräldraskaps. De syftar också till att förbättra samspelet inom familjen och skapa ett nätverk mellan de vuxna.

Former för rådgivning för föräldrar /Stöd i parrelationen
Föräldrar är barns främsta skyddsfaktor till att växa upp till trygga och välmående individer därför är olika former för rådgivning för föräldrar en del av
föräldraskapsstödet.

Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp /Jämställdhet i föräldraskapet
Alla, framför allt barnen vinner på att växa upp i en jämställd familj. Kommuner och andra myndigheter har en skyldighet att inte befästa stereotypa normer
i sitt arbete med barn och dess föräldrar.
Inom kunskapscentrum för jämlik vård finns ett metodmaterial framtaget för personal och pedagoger som jobbar inom BVC, familjecentraler, förskolor mm
(http://jamlikvard.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Halso--och-sjukvardsavdelningen/Kunskapscentrum-for-Jamlik-vard/jamlik_vard/)

Sida
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SKRIVELSE

Ida Grindsiö
Handläggare
033 353607

Datum

Instans

2018-05-15

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00083 1.1.3.1

Handlingsplan avseende Föräldraskapsstöd 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Handlingsplan för
föräldraskapsstöd 2018.
Sammanfattning
Inom ramen för Program för föräldraskapsstöd ska en årlig handlingsplan
upprättas. Med anledning av stadens omorganisation 2017, finns inte längre
samma organisation med styrgrupp (de tre stadsdelsförvaltningarna och Fritidsoch folkhälsoförvaltningen) och arbetsgrupp. Strukturen behöver således
förändras.
Handlingsplanen för 2018 har kortats ned jämfört med tidigare år och beskriver
till stor del utvecklingsarbete och mindre av det löpande arbetet inom de olika
verksamheterna.
Så länge vi inte har en styrgrupp så är programmet i sig, en tillräcklig
beskrivning av vad andra förvaltningar ska göra inom ramen för sin
verksamhet.
Ärendet i sin helhet
2018 års Handlingsplan beskriver utvecklingsarbetet som Fritids- och
folkhälsoförvaltningen ansvarar för, ibland själva men oftast i samverkan med
andra förvaltningar eller idéburen sektor. Handlingsplanen är kopplad till avsatt
budget för föräldraskapsstöd.
Handlingsplanen beskriver bland annat att implementera ett
föräldraskapsprogram inom ramen för BREC (Boråsregionens
etableringscenter) samhällsorientering. Folkhälsoenheten är representerade i
projektet ”En kommun fri från våld” och i det arbetet ska föräldraskapsstödet
verka våldspreventivt genom olika aktiviteter, bland annat en utbildning i
våldsprevention för kursledare (oavsett program). Det finns också en idé om att
utveckla en studiecirkel för föräldrar i samverkan med studieförbundet
Vuxenskolan inom ämnet ”att prata med sina barn om sex, relationer,
samtycke”.
Handlingsplanen beskriver även löpande arbetet, till exempel, att genomföra
föreläsningar för föräldrar, erbjuda generella föräldraskapsprogram samt
samverka med andra kommuner, organisationer och VG-regionen.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Fortfarande är det viktigt att föräldraskapsstödsfrågorna lyfts upp på
dagordningen i forum där beslut tas. Troligen kommer
föräldraskapsstödsarbetet kopplas till Säker och Trygg-organisationen genom
BRÅ och våra nätverksgrupper för barn och unga. Genom att
föräldraskapsstödsarbetet kommer in i denna struktur kan både strategiska
beslut tas men även möta upp lokala behov och idéer.
Beslutsunderlag
1. Handlingsplan föräldraskapsstöd 2018

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Handlingsplan Föräldraskapsstöd 2018
Program för föräldraskapsstöd
Enligt programmet för föräldraskapsstöd är avsikten med det generella föräldraskapsstödet att erbjuda ett generellt och sammanhållet stöd till föräldrar
med barn i åldrarna 0-17 år. Föräldraskapsstödet ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med sina barn.
Stödet ska vara likvärdigt, sammanhållet och långsiktigt. Det ska utformas i samverkan mellan Borås Stads olika verksamheter. En viktig del är att
samverka med andra aktörer. Det gäller främst Västra Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården. De ideella och idéburna sektorerna kan
vara kompletterande aktörer i föräldraskapsstödet.
Inriktning av arbetet
-

Mötesplatser för hela familjen
Öppna förskolor med geografisk spridning
Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet
Former för rådgivning för föräldrar
Generella föräldraprogram
Stöd i parrelationer
Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp
Jämställdhet i föräldraskapet

Uppföljning av arbetet
Programmet för föräldraskapsstöd är reviderat inför 2017 och gäller till och med 2021. Handlingsplanen följs upp årligen och biläggs till Fritids- och
folkhälsonämnden.
___________________________________________________________________________

Utvecklingsarbete
Inriktning
Generella
föräldraprogram

Vad (aktivitet)

Ansvarig

Utöka Samhällsorienteringen
(SO) med ett
föräldraskapsstödsprogram

Folkhälsoenheten i
samverkan med
BREC (ALF) och ev.
Studiefrämjandet

Kostnad

Förutsättningar för
genomförande

Ledarutbildning

Att befintligt
lektionsupplägg på
SO kan anpassas och
inbegripa ett
föräldrastöd.

Uppföljning
Genomfört/ej
genomfört

Att det finns
ledarutbildningar
Generella
föräldraprogram
Jämställdhet i
föräldraskapet

Utveckla och testa ett
föräldraskapsstöd
(studiecirkel) med inriktning
”sex och relationer”
Utvecklingsarbete inom
föräldraskapsstöd och
våldsprevention
Utbilda ledare (oavsett
program) i våldsprevention
och hur de kan praktiskt
använda det i respektive
föräldrakurser.
Struktur för att implementera
föräldraskapsstödet i Säker
och Trygg, BRA samt de
lokala nätverken för barn och
unga.

Folkhälsoenheten i
Ingen extra
samverkan med
Studieförbundet
Vuxenskolan
Folkhälsoenheten i
Ingen extra
samverkan med
projektet En kommun
fri från våld

Genomfört/ej
genomfört

Fritids- och
Ingen extra
folkhälsoförvaltningen

Genomfört/ej
genomfört

Genomfört/ej
genomfört

Löpande arbete
Inriktning
Mötesplatser för
hela familjen
Generella
föräldraprogram

Generella
föräldraprogram
Generella
föräldraprogram
Generella
föräldraprogram
Former för
rådgivning för
föräldrar
Stöd i parrelationer

Vad (aktivitet)
Anordna föreläsningar
riktade till föräldrar och
viktiga vuxna
Samordna COPE 1-2
gånger/år
Samverka med andra
förvaltningar, andra
kommuner, VG-region samt
idéburen sektor
Utbilda ledare i ABC och
COPE vid behov
Samverka inom IOP med
Studiefrämjandet, Älskade
Barn
Samordna ABC på
familjecentraler och öppna
förskolor
PREP
Individuell rådgivning
Origo samtalsstöd

Ansvarig

Kostnad

Folkhälsoenheten

20 000 kr
/föreläsning

Folkhälsoenheten

25 000 kr/kurs

Folkhälsoenheten
sammankallande
Folkhälsoenheten
Folkhälsoenheten och
Studiefrämjandet
Förskoleförvaltningen

5000-10 000
kr/deltagare
60 000 kr
Inom ord.
verksamhet

Individ- och
Inom ord.
familjeomsorgsförvaltningen verksamhet

Förutsättningar för
genomförande

Uppföljning
Antal och inriktning

Att efterfrågan finns

Antal och inriktning

Att forum finns eller
skapas

Vilka forum?

Att det finns behov
av fler ledare

Antal
Uppfyllt enligt IOP
Antal

Förskolan och
DAGS,
skolan som arena
föräldramötesmaterial i år 7för det generella
9
föräldraskapsstödet

Folkhälsoenheten

Förskolan och
SAMS,
Grundskoleförvaltningen skolan som arena
föräldramötesmaterial i år F- elevhälsan
för det generella
1
föräldraskapsstödet

Att efterfrågan finns
från respektive skola

Antal

Antal

Sida
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SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-05-15

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00121 761

Daniella Norrgård
Handläggare
033 358294

Drogpolitisk handlingsplan 2017, rapport
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Drogpolitisk
handlingsplan 2017, rapport och översänder den till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogpolitiska arbetet i Borås
Stad. Gruppen avger årligen en rapport över arbetet.
Av Drogpolitisk handlingsplan 2017 Rapport framgår att arbetet framskrider
enligt plan.
De planerade insatserna att utbilda informatörer ”samtalsledare” cannabis samt
upplysning om riskkonsumtion alkohol till vuxna har inte genomförts 2017 och
har därför flyttats till 2018.
Beslutsunderlag
1. Drogpolitisk handlingsplan 2017, rapport
Samverkan
Drogpolitisk handlingsplan 2017, rapport har tagits fram i samverkan med
representanter från Grundskoleförvaltningens elevhälsa, Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,
Tillståndsenheten vid Miljöförvaltningen, barn- och ungdomspsykiatrin samt
beroendeenheten vid Södra Älvsborgs sjukhus, föreningslivet, polisen samt
folkhälsoenheten och Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet vid Fritidsoch folkhälsoförvaltningen.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Drogpolitisk handlingsplan 2017 Rapport
Inledning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en
kommungemensam handlingsplan. Insatser i planen ska stödja arbetet och val av
metoder.
Handlingsplanen styr insatser från den kommunala huvudmannen, däremot sker
samverkan med andra huvudmän i flera av planens insatser.
Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ska göra egna handlingsplaner utifrån Borås Stads
drogpolitisk program och plan. Övriga nämnder ska i sin planering beakta Borås
Stads drogpolitiska program.
Den gemensamma handlingsplanen omfattar många delar som respektive nämnd
är ansvarig för, vilket till en viss del motsvarar nämndernas egna handlingsplaner.
Under 2017 har dock ingen av nämnderna ovan har publicerat egna handlingsplaner så som avsetts i det drogpolitiska programmet. Omorganisation i staden under
2017 anges som orsak.
Kommunens samverkansöverenskommelse med polisen har omformulerats för
2018 och tar inte längre specifikt upp frågor som rör alkohol, narkotika och dopning. Istället finns formuleringar om ”att medverka vid kritiska datum” och att
medverka i samverkan kring barn och unga, ungdomar i riskzon, samt vid trygghetsskapande insatser. Följden av detta får utvärderas efterhand.

Planens disposition
Planen disponeras utifrån de tre målområden som specificeras i ”Drogpolitiskt
program i Borås Stad”: Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska, Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska samt
Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god
kvalitet.
Planen omfattar två nivåer: utvecklingsområden och bevakningsområden. Utvecklingsområden är insatser som utreds, förankras och/eller beslutas om under
innevarande år. Bevakningsområden är insatser som funnit sin form och utförs
som en del av ”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Sist i
handlingsplanen förklaras en del av insatserna mer ingående. Här finns också en
lista över förkortningar.
Förkortningar förvaltningar

Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Grundskoleförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

FOF
GRF
GVUF
1

Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol
och tobak skall minska
Det är framförallt Svenska staten som kan påverka tillgängligheten till narkotika,
dopningsmedel, alkohol och tobak. Tillgängligheten regleras sålunda genom lagstiftning. Kommunen kan bidra med kontroll av efterlevnad av lagar, regler och
föreskrifter. Kommunen kan även informera medborgarna om gällande lagstiftning.
Att utveckla under året

Undervisning om ANTD i grundskola och
gymnasium får tydligare mål och genomtänkt innehåll med en tydlig progression
mellan åren.

Utförare och
rapportör
GRF och GVUF

Utfört

Samordna insatserna mot cannabis

FOF samordnar

Utbilda informatörer, ”samtalsledare” cannabis
Insatser kopplade till Medborgarlöftet i
syftet att stävja den öppna narkotikaförsäljningen.
Upplysning om riskkonsumtion alkohol till
vuxna.
Genomföra antirökkampanjen #smartsapiens – riktad till gymnasieelever under året
Drogpolitiska ledningsgruppens roll som
samordnare och expertgrupp skall göras
mera känd under året.

FOF

Undersökt hur det är nu genom
en kvalitativ studie på några högstadier och gymnasieskolor. Studien som finns i rapportform
visar på brister: Rektors samordning saknas, omfattning och innehåll inte samordnat, sannolikt
otillräcklig omfattning, eleverna
efterlyser mer reflekterande
undervisning.
En utbildning för personal genomförd i februari 2018, en webutbildning för personal publicerad på Borås Stads hemsida.
Gymnasiebiblioteken har fått
bidrag för att förstärka facklitteratur på området.
Ej genomfört, skjuts till 2018

Polis

Genomfört

FoF tillsammans
med Regionen
FOF tillsammans
med andra
FOF samordnar

Ej genomfört, skjuts till 2018
Bioreklam 1 månad 500 visningar
på Filmstaden 2001, Borås
Gruppens verksamhet och medverkande personer presenterat på
Borås Stads web.

2

Att följa och rapportera

Utförare och rapportör

Utfört

Tillståndsenheten ska genomföra minst en tillsyn
per år på varje serveringsställe med serveringstillstånd.
Tillståndsenheten ska stärka näringens egenkontroll för försäljning av folköl, tobak och receptfris
läkemedel genom kontinuerlig information och
utbildning
Tillståndsenheten ska genomföra en tillsyn per år
på varje försäljningsställe för tobak, folköl och
receptfria läkemedel.
Tillståndsenheten ska erbjuda restaurangpersonal
utbildning i ansvarsfull alkoholservering en gång
per år.
Miljöförvaltningen ska i samband med ordinarie
tillsyn genomföra tillsyn för rökfria skolgårdar.

Tillståndsenheten

49 fått besök av
113

Tillståndsenheten

Pågår

Tillståndsenheten

Har skett – 35
procent av försäljningsställena.
Har skett

Folkhälsoenheten ska inom ramen för överenskommelsen med polisen om samverkan samordna
och driva arbetet för minskad offentlig alkoholkonsumtion samt mot narkotika och dopningsmissbruk.

Polisen och FoF

Tillståndsenheten
Tillståndsenheten

Har skett 2017, 51
inspektioner vilket
utgör 40 procent
av grund- och
gymnasieskolor
och drygt var
tredje förskola.
Så har skett 2017,
bland annat samordning kring student och läsårsstart.

Antalet barn och unga som börjar använda narkotika,
dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska
Att utveckla under året

ANTD-rutiner grundskola, kommunala
fritidsverksamheter – behöver justeras i
och med omorganisationen
ANTD-rutiner gymnasium implementeras
Implementera föräldrastödsprogrammet
DAGS på fler högstadieskolor i kommunen

Utförare och
rapportör

Utfört

FOF samordnar

Påbörjat

GVUF
FOF och GRF

Pågår
Genomfört. Drygt 600 deltagande
föräldrar, vid 7 sammankomster på
4 högstadieskolor
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Att följa och rapportera

SSPF – (samverkan socialtjänst, skola, polis,
fritid) stöd till unga i riskzon fungerar på
alla geografiska områden
Skolhälsovårdens hälsosamtal åk 8 och åk 1
gymnasiet, ska inkludera tobak, alkohol,
narkotika och dopning.
Föreningsenheten ansvarar för att driva
arbetet ”Säker och trygg förening” gentemot föreningslivet i Borås.
Folkhälsoenheten ska redovisa statistik om
ungdomars drogvanor i syfte att öka kunskapen bland politiker och personal som
möter barn och unga i sin tjänst.
Folkhälsoenheten ska bevaka tillfällen att
delta i regionala och nationella tillgänglighetsbegränsande kampanjer.
Folkhälsoenheten ska årligen ordna en föreläsning om kosttillskott, dopning och dopningsmissbrukets konsekvenser för personal
som arbetar med barn och unga.
Folkhälsoenheten ska erbjuda en utbildning
per år i metoden Motiverande Samtal till
personal som möter barn och unga i sitt
arbete.

Utförare och
rapportör
IFO

Utfört

GRF, GVUF

Pågår

FOF

Pågår, 92 certifierade föreningar,
10 nya 2017.

FOF

Pågår

FOF

Medverkat

FOF

Föreläsningar både för verksamhet och allmänhet i år.

FOF

Uppföljning genomförd 20-tal
deltagare, ansvar för utbildningen
överförs 2018 till stadens centrala
HR-funktion.

Omorganiserat, omfattar nu hela
staden och arbetet påbörjat.

Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till
vård och stöd av god kvalitet
Att utveckla under året

Utveckla SMADIT1
Utveckla tidiga insatser, vård och behandling framförallt när det gäller cannabismissbruk. Översyn samt inleda
samverkan med länssjukvården (Minimaria)

Utförare och rapportör
Polisen
Yxhammarsmottagningen
IFO

Utfört
Samarbetet har återupptagits
och samordnats.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har påbörjat ett projekt
med syfte att etablera en
Minimaria.

SMADIT - Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken – ”erbjudande om vård vid vägkanten”
1

4

Att följa och rapportera

Ungdomsmottagningen, elevhälsan på
gymnasieskolan, Yxhammarsmottagningen samt Cedern erbjuder generöst och ofta kartläggning och rådgivning
med hjälp av AUDIT eller AUDIT-C.
IFO unga vuxna kallar samtliga personer
mellan 18-25 år till personligt besök med
anledning av anmälan. Screeninginstrumentet AUDIT bifogas kallelse.
IFO unga vuxna erbjuder AUDIT då det
är möjligt i samband med möte utifrån
kallelse/anmälan.
IFO ska ge sin personal möjlighet att
delta i kompetensutveckling och fördjupningskurser för yrkesgrupper som kommer i kontakt med risk- eller missbruk.
Folkhälsoenheten ska vid behov erbjuda
personal som arbetar med vård och behandling utbildning om dopningsmissbruk, dess konsekvenser och vårdbehov.

Utförare och rapportör
Respektive verksamhet

Utfört

IFO

Pågår

IFO

Pågår

IFO

Pågår

FOF

Föreläsningar både för
verksamhet och allmänhet i
år.

Pågår
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Förklaringar
ANTD

Förkortning av alkohol, narkotika, tobak och dopning.
Undervisning ANTD- mål och innehåll

I läroplaner för gymnasium och grundskola är undervisning i ANDT i huvudsak
inskrivet som ”rektors ansvar”. Läroplanerna ger inte några tydliga anvisningar om
mål och innehåll. Med tanke på den roll som en bra undervisning, med tydliga mål
och ett innehåll som förändras/utvecklas över skolåren, har i den främjande och
förebyggande strategin är det viktigt att utveckla detta lokalt i Borås.
ANTD-rutiner grundskola, gymnasium
och öppen ungdomsverksamhet i kommunal regi

Det finns rutiner för vad personal skall göra i akuta skeden och när en upptäcker
att ungdomar under 18 år röker, använder alkohol eller missbrukar narkotika. Rutinerna för grundskolan har funnits i några år och behöver revideras. Rutinerna
för gymnasiet är relativt nya och behöver implementeras bättre.
SSPF

Samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid är en struktur av samverkan kring
ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Gemensamt kommer aktörerna
fram till samordnade och kreativa lösningar för barn och föräldrar. I SSPF diskuteras individärenden, där det normalt råder sekretess också mellan myndigheter,
genom att vårdnadshavare godkänt detta genom samtycke.
SMADIT

Förkortningen står för Samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Personer
som påträffas alkoholpåverkade vid till exempel en nykterhetskontroll i trafiken
ska i samband med detta erbjudas vård och behandling. Ett samverkansschema
upprättas mellan aktörer så som polis, vårdgivare och stödinsatser.
DAGS

DAGS är ett utbildningskoncept för föräldramötesverksamhet på grundskolans
högstadium. Formatet är storgrupp, en hel årskurs föräldrar eller motsvarande,
och äger rum i samband med ordinarie föräldramöte på högstadieskolan. Informationen tar cirka 40 minuter och har två interaktiva inslag där föräldrarna medverkar. Utbildningen berör hur det är att vara tonårsförälder och hur föräldrarna/vårdnadshavarna kan tala med sitt barn om tobak, alkohol och droger. Utbildningen ges vid ett tillfälle i samband med varje terminsstart i årskurserna sju, åtta
och nio. I årskurs sju läggs tyngdpunkten på tobak, i årskurs åtta på alkohol och i
årskurs nio på cannabis. Utöver detta belyses föräldrastilar anpassade till barnets
ålder och mognad.

AUDIT och AUDIT-C
AUDIT är ett screeningformulär som används för att bedöma individens riskbruk,
missbruk och beroende av alkohol. Audit-C är en förkortad modell som bedömer
alkoholkonsumtion. Formulären är standardmetoder för kartläggning av alkoholproblem inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Sverige och internationellt. Resultatet av bedömningen ska presenteras för den undersökte och som däri-
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genom också kan få en kort rådgivning kring sin alkoholkonsumtion. Rådgivningen är baserad på metodiken motiverande samtal.
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SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-05-15

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00090 1.1.3.1

Daniella Norrgård
Handläggare
033 358294

Drogpolitisk handlingsplan 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Drogpolitisk
handlingsplan 2018 och översänder den till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogpolitiska arbetet i Borås
Stad. Gruppen tar årligen fram en plan för arbetet. Drogpolitiska
ledningsgruppen har tagit fram Drogpolitisk handlingsplan för 2018.
Drogpolitisk handlingsplan 2018 styr insatser från den kommunala
huvudmannen. Samverkan med andra huvudmän sker i flera av planens
insatser.
Drogpolitisk handlingsplan 2018 disponeras utifrån de tre målområden som
specificeras i Drogpolitiskt program i Borås Stad:


Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska



Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel
och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska



Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd
av god kvalitet.

Insatserna i Drogpolitisk handlingsplan 2018 sorteras in under två nivåer:
utvecklingsområden respektive bevakningsområden. Utvecklingsområden är
insatser som utreds, förankras och/eller beslutas om under innevarande år.
Bevakningsområden är insatser som funnit sin form och utförs som en del av
”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
Prioriterade utvecklingsområden i Drogpolitisk handlingsplan 2018 är
förebyggande insatser mot cannabismissbruk och ANTD-kunskapshöjande
insatser i/för skolan.
Beslutsunderlag
1. Drogpolitisk handlingsplan 2018

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Samverkan
Drogpolitisk handlingsplan 2018 har tagits fram i samverkan med
representanter från Grundskoleförvaltningens elevhälsa, Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,
Tillståndsenheten vid Miljöförvaltningen, barn- och ungdomspsykiatrin samt
beroendeenheten vid Södra Älvsborgs sjukhus, föreningslivet, polisen samt
folkhälsoenheten och Mötesplatser/Öppen ungdomsverksamhet vid Fritidsoch folkhälsoförvaltningen.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Drogpolitisk handlingsplan 2018
Inledning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad samordnar arbetet med att ta fram
en kommungemensam drogpolitisk handlingsplan. I planen specificeras insatser
som ska stödja arbetet och val av metoder. Planen utgår ifrån Borås Stads Drogpolitiska program.
Handlingsplanen styr insatser från den kommunala huvudmannen. Samverkan
med andra huvudmän sker i flera av planens insatser.
Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ska ta fram egna handlingsplaner utifrån Borås Stads
Drogpolitiska program och föreliggande Drogpolitiska handlingsplan. Övriga
nämnder ska i sin planering beakta Borås Stads Drogpolitiska program.

Planens disposition
Planen disponeras utifrån de tre målområden som specificeras i Drogpolitiskt
program i Borås Stad:
 Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
 Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och
tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska
 Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av
god kvalitet.
Planen omfattar två nivåer: utvecklingsområden och bevakningsområden. Utvecklingsområden är insatser som utreds, förankras och/eller beslutas om under
innevarande år. Bevakningsområden är insatser som funnit sin form och utförs
som en del av ”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Sist i
handlingsplanen förklaras en del av insatserna mer ingående.
Förkortningar förvaltningar

Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Grundskoleförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

FOF
GRF
GVUF
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Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och
tobak skall minska
Det är framförallt Svenska staten som kan påverka tillgängligheten till narkotika,
dopningsmedel, alkohol och tobak. Tillgängligheten regleras sålunda genom lagstiftning. Kommunen kan bidra med kontroll av efterlevnad av lagar, regler och
föreskrifter. Kommunen kan även informera medborgarna om gällande lagstiftning.
Utvecklingsområden - Att utveckla under året

Undervisning om ANTD i grundskola och gymnasium får tydligare mål och genomtänkt innehåll med
en tydlig progression mellan åren.
Samordna insatserna mot cannabis
Utbilda informatörer, ”samtalsledare” cannabis
Insatser kopplade till Medborgarlöftet i syftet att
stävja den öppna narkotikaförsäljningen.
Upplysning om riskkonsumtion alkohol till vuxna.
Genomföra antirökkampanjen #smartsapiens –
riktad till gymnasieelever under året
Drogpolitiska ledningsgruppens roll som samordnare och expertgrupp skall göras mer känd under
året.

Utförare och rapportör
GRF och GVUF
FOF samordnar
FOF
Polis
FOF tillsammans med
Regionen
FOF tillsammans med
andra
FOF samordnar

Bevakningsområden - Att följa och rapportera

Tillståndsenheten ska genomföra minst en tillsyn
per år på varje serveringsställe med serveringstillstånd.
Tillståndsenheten ska stärka näringens egenkontroll
för försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel genom kontinuerlig information och utbildning
Tillståndsenheten ska genomföra en tillsyn per år på
varje försäljningsställe för tobak, folköl och receptfria läkemedel.
Tillståndsenheten ska erbjuda restaurangpersonal
utbildning i ansvarsfull alkoholservering en gång per
år.
Miljöförvaltningen ska i samband med ordinarie
tillsyn genomföra tillsyn för rökfria skolgårdar.
Folkhälsoenheten ska inom ramen för överenskommelsen med polisen om samverkan samordna
och driva arbetet för minskad offentlig alkoholkonsumtion samt mot narkotika och dopningsmissbruk.

Utförare och rapportör
Tillståndsenheten
Tillståndsenheten

Tillståndseneheten
Tillståndsenheten
Tillståndsenheten
Polisen och FOF
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Antalet barn och unga som börjar använda narkotika,
dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med
alkohol, ska successivt minska
Utvecklingsområden - Att utveckla under året

ANTD-rutiner grundskola, kommunala fritidsverksamheter – behöver uppdateras
ANTD-rutiner gymnasium implementeras
Implementera föräldrastödsprogrammet DAGS på
fler högstadieskolor i kommunen

Utförare och rapportör
FOF samordnar
GVUF
FOF och GRF

Bevakningsområden - Att följa och rapportera

SSPF – (samverkan socialtjänst, skola, polis, fritid)
stöd till unga i riskzon fungerar på alla geografiska
områden.
Skolhälsovårdens hälsosamtal (åk 8 och åk 1 gymnasiet) ska inkludera tobak, alkohol, narkotika och
dopning.
Föreningsenheten ansvarar för att driva arbetet
”Säker och trygg förening” gentemot föreningslivet
i Borås.
Folkhälsoenheten ska redovisa statistik om ungdomars drogvanor i syfte att öka kunskapen bland
politiker och personal som, i sin tjänst, möter barn
och unga.
Folkhälsoenheten ska bevaka tillfällen att delta i
regionala och nationella tillgänglighetsbegränsande
kampanjer.
Folkhälsoenheten ska årligen ordna en föreläsning
om kosttillskott, dopning och dopningsmissbrukets
konsekvenser för personal som arbetar med barn
och unga.

Utförare och rapportör
IFO
GRF, GVUF
FOF
FOF

FOF
FOF
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Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till
vård och stöd av god kvalitet
Utvecklingsområden - Att utveckla under året

Utveckla SMADIT1
Utveckla tidiga insatser, vård och behandling framförallt när det gäller cannabismissbruk. Översyn
samt inleda samverkan med länssjukvården (Minimaria)

Utförare och rapportör
Polisen, Yxhammarsmottagningen
IFO

Bevakningsområden - Att följa och rapportera

Ungdomsmottagningen, elevhälsan på gymnasieskolan, Yxhammarsmottagningen samt Cedern erbjuder generöst kartläggning och rådgivning med hjälp
av AUDIT eller AUDIT-C.
IFO unga vuxna kallar samtliga personer mellan 1825 år till personligt besök med anledning av anmälan (screeninginstrumentet AUDIT bifogas kallelse).
IFO unga vuxna erbjuder AUDIT då det är möjligt
i samband med möte utifrån kallelse/anmälan.
IFO ger sin personal möjlighet att delta i kompetensutveckling och fördjupningskurser för yrkesgrupper som kommer i kontakt med risk- eller
missbruk.
Folkhälsoenheten ska vid behov erbjuda personal
(som arbetar med vård och behandling) utbildning
om dopningsmissbruk, dess konsekvenser och
vårdbehov.

Utförare och rapportör
Respektive verksamhet

IFO
IFO
IFO

FOF

SMADIT - Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken – ”erbjudande om vård vid vägkanten”
1

4

Förklaringar
ANTD

Förkortning av alkohol, narkotika, tobak och dopning.
Undervisning ANTD - mål och innehåll

I läroplaner för gymnasium och grundskola är undervisning i ANDT i huvudsak
inskrivet som ”rektors ansvar”. Läroplanerna ger inte några tydliga anvisningar om
mål och innehåll. Med tanke på den roll som en bra undervisning, med tydliga mål
och ett innehåll som förändras/utvecklas över skolåren, har i den främjande och
förebyggande strategin är det viktigt att utveckla detta lokalt i Borås.
ANTD-rutiner grundskola, gymnasium och öppen ungdomsverksamhet i
kommunal regi

Det finns rutiner för vad personal skall göra i akuta skeden och när en upptäcker
att ungdomar under 18 år röker, använder alkohol eller missbrukar narkotika. Rutinerna för grundskolan har funnits i några år och behöver revideras. Rutinerna
för gymnasiet är relativt nya och behöver implementeras bättre.
SSPF

Samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid är en struktur av samverkan kring
ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Gemensamt kommer aktörerna
fram till samordnade och kreativa lösningar för barn och föräldrar. I SSPF diskuteras individärenden, där det normalt råder sekretess också mellan myndigheter,
genom att vårdnadshavare godkänt detta genom samtycke.
SMADIT

Förkortningen står för Samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Personer
som påträffas alkoholpåverkade vid till exempel en nykterhetskontroll i trafiken
ska i samband med detta erbjudas vård och behandling. Ett samverkansschema
upprättas mellan aktörer så som polis, vårdgivare och stödinsatser.
DAGS

DAGS är ett utbildningskoncept för föräldramötesverksamhet på grundskolans
högstadium. Formatet är storgrupp, en hel årskurs föräldrar eller motsvarande,
och äger rum i samband med ordinarie föräldramöte på högstadieskolan. Informationen tar cirka 40 minuter och har två interaktiva inslag där föräldrarna medverkar. Utbildningen berör hur det är att vara tonårsförälder och hur föräldrarna/vårdnadshavarna kan tala med sitt barn om tobak, alkohol och droger. Utbildningen ges vid ett tillfälle i samband med varje terminsstart i årskurserna sju, åtta
och nio. I årskurs sju läggs tyngdpunkten på tobak, i årskurs åtta på alkohol och i
årskurs nio på cannabis. Utöver detta belyses föräldrastilar anpassade till barnets
ålder och mognad.
AUDIT och AUDIT-C

AUDIT är ett screeningformulär som används för att bedöma individens riskbruk,
missbruk och beroende av alkohol. Audit-C är en förkortad modell som bedömer
alkoholkonsumtion. Formulären är standardmetoder för kartläggning av alkoholproblem inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten i Sverige och internationellt. Resultatet av bedömningen ska presenteras för den undersökte och som därigenom också kan få en kort rådgivning kring sin alkoholkonsumtion. Rådgivningen är baserad på metodiken motiverande samtal.
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SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-05-15

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00104 1.1.3.1

Tina Brodin
Handläggare
0768885665

Ungdomspolitisk plan - redovisning
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämndens beslutar att godkänna redovisningen av
aktiviteter som enligt ungdomspolitiska handlingsplanen skulle följas upp under
2016 och 2017 samt översänder redovisningen till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden ska redovisa de aktiviteter som enligt
ungdomspolitiska handlingsplanen skulle följas upp under 2016 och 2017. I
redovisningen ska det framgå vad och hur arbetet med aktiviteterna
genomförts. Dessa sammanställs och bildar grunden för arbetet med nästa
handlingsplan. Redovisningen ska efter beslut i nämnd skickas vidare till
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Redovisning åtgärder Ungdomspolitisk plan, 2016-17 Fritids- och
folkhälsoförvaltningen
2. Borås Stads Ungdomspolitiska plan 2016
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Redovisning åtgärder
Ungdomspolitisk plan, 2016-17
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
(Bilaga)
Redovisningen omfattar åren 2016 och 2017 och omfattar även de åtgärder som utfördes på
stadsdelsförvaltningarna under 2016 i verksamhet som sen 2017 är organiserade inom Fritidsoch folkhälsoförvaltningen.
Samla och sprida information om utbildning och arbete, fritid och kulturliv, hälsa och
möjligheter till inflytande till unga i grundskolans senare del och gymnasiet

- Projektkontoret
För unga 16-25 år där man kan få stöd och inspiration om utbildningar, jobb, volontärutbyten
m.m.
- Europeisk volontärtjänst (EVS)
För unga mellan 18-30 år som vill åka ut i Europa och jobba. Unga kan åka som volontär till ett
annat europeiskt land från mellan två veckor upp till 12 månader och jobba med alltifrån naturskydd till ungdomsfrågor beroende på vad hen är intresserad av.
- Ungdomsutbyten
Mellan ungdomsgrupper från olika länder i Europa. Utbytet har ett tema som är relevant för
ungas vardag, det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar.
- Utbildningar i elevdemokrati på grundskolors högstadier
Under 2016 genomfördes flera utbildningar på högstadier i samarbete mellan ungdomssamordnare på stadsdelarna och Borås Stads ungdomsstrateg
- Boosta Borås, ungdomsledarutbildning Brygghuset
Ledarskapsutbildningen Boosta syftar till att boosta unga boråsare mellan 16-29 år. Att Boosta
innebär att förbättra, förstärka och höja någon/några. Utbildningen består av tre utbildningshelger och ett examensevent. Utbildningen berör ämnen som ledartekniker, värderingar, konflikthantering och hur man kan få en idé till verklighet. Boosta berör varje termin ett aktuellt ämne
för unga. Deltagarna utbildas i ämnet och anordnar ett event för att boosta fler unga boråsare
utifrån ämnet. Ämnena varierar från t.ex. hälsa till våldsprevention.
- Ungdomsledarutbildning inom Öppen ungdomsverksamhet
Unga i gymnasieåldern får möjlighet att utveckla och stärka sitt ledarskap. Gör praktik inom föreningar och Öppen ungdomsverksamhet. Innehåll: Våldsprevention, barnkonventionen, normkritik, jämställdhet, projektledning och delaktighet.
- Utbildning av feriearbetare inom Mötespaltser och Öppen ungdomsverksamhet
Från tre till fem dagars utbildning av feriearbetare i ämnen som normkritiskt ledarskap, barnkonvention och trygghetsskapande förhållningssätt.
- Information till föreningar, föreningsråd, utskick, speciella bidrag (sociala bidrag)
Föreningsenheten har under 2016-2017 informerat föreningslivet om bidrag till särskilda insatser
i socialt utsatta områden, varit medarrangörer till en föreläsning om dopning, samlat föreningar
och pratat om jämställdhet och jämlikhet, samverkat med SISU om värdegrundsfrågor i föreningslivet, samverkat med SISU och Arbetslivsförvaltningen om projektet "Sports for You" som
samlar ungdomar för spontanidrott.

Hälsofrämjande insatser för unga som tar upp frågor som förväntningar, studieteknik
och livsstil

- Föräldraskapsstöd
Folkhälsoenheten har nått ungdomar via föräldrar genom olika typer av föräldraskapsstöd, tonårskunskap och information om droger via DAGS- att prata oss samman åk 7,8 och 9, Cope
Tonår, personliga brev vid ”kritiska tidpunkter som skolavslutning.
- Unga kommunutvecklare
Unga kommunutvecklare som genom uppdrag från olika förvaltningar bidrar till utveckling
av Borås stad. Unga kommunutvecklare är både ett feriearbete och en möjlighet till inflytande.
Uppdrag 2016
 Genom att intervjua tjejer via sociala medier och på olika platser i Borås, ta reda på vad
tjejer tycker om utbudet av fritidsaktiviteter i Borås.
 Kopplat till barnkonventionen och det kommunövergripande arbetet En kommun fri
från våld kartlägga hur unga upplever våld i Borås, koppla detta till relevanta artiklar i
barnkonventionen samt planera och genomföra en utåtriktad kampanj vars syfte är att
synliggöra vad unga kan göra mot våld.
 Kopplat till barnkonventionen och delar av resultaten i LUPP 2014, kartlägga hur unga
kan påverka/ha inflytande i Borås Stad idag, koppla detta till relevanta artiklar i barnkonventionen samt synliggöra för fler unga hur en kan påverka/ha inflytande i Borås Stad.
 Undersöka hur Mötesplats Kristineberg kan bli mer attraktiv för de som bor på Lars
Kaggsgatan. Resultatet av uppdraget kommer ligga till grund för Mötesplatsens kontinuerliga förbättringsarbete.
 Kartlägga befintligt utbud av fritidsaktiviteter för barn/unga i åldrarna 10–18 år, på områdena Brämhult, Hulta och Hässleholmen. Frågor som ska besvaras är bland annat: vad
erbjuds idag, genom kommunala verksamheter samt hos föreningsliv med flera? Hur ser
behovet hos åldersgruppen ut? Hur kan samverkan mellan olika aktörer bidra till en positiv utveckling av nya/ytterligare fritidsaktiviteter?
Under våren 2016 genomfördes en enkät kopplat till ämnet med elever i åk 4–6 på berörda skolor. De unga kommunutvecklarna kommer att analysera resultaten från enkäten
samt genomföra fördjupade intervjuer direkt med barn/unga i åldersgruppen och med
berörda aktörer inom områdena. Uppdraget är kopplat till befintliga mål inom Fritid Öster; "nya målgrupper" och "samverkan i närområdet".
Uppdrag 2017
 Föräldraskapsstöd - Hur ska en bra förälder vara? Ta reda på hur en bra förälder ska vara
utifrån barnets perspektiv. Vad är viktigt för barnen? Vad är viktigt i relationen? Tycker
yngre och äldre barn likadant? Att användas i dialog i mötet med föräldrar på t ex föräldrastödskurser, på föräldramöten, föräldraföreläsningar eller liknande.
 En kommun fri från våld, bli en aktiv åskådare. Genom en film, inspirera fler unga att ingripa mot våld. Filmen ska spridas på sociala medier och andra digitala kanaler för att
uppmuntra fler unga i Borås att reagera och agera mot våld på ett säkert sätt. Filmen skall
inspirera åskådare, särskilt unga, till att bli aktiva snarare än passiva när de ser våldshandlingar.
 Aktivitetsplatserna - Få en uppfattning om hur aktivitetsplatserna används, vad personer
tycker, vilka som använder platserna och vad som behöver bli bättre. Genom intervjuer
och observation av personer som besöker platserna eller befinner sig i närområdet ökar
delaktigheten och inflytandet i utformning av nya och utveckling av befintliga aktivitets-










platser. Platser i fokus är Kypegården, Kransmossen, Sjöboparken samt utegymmet i
Fristad.
Omvärldsbevakning - Borås rent och snyggt. Få fram förslag som ska minska nedskräpningen i Borås. Andelen rökare har minskat de senaste åren dock har inte mängden fimpar följt den trenden, hur kommer detta sig? Vilka faktorer påverkar hur mycket folk
skräpar ned?
Borås rent och snyggt - Ungas syn på nedskräpning. Varför skräpar vi ner och vad kan
Borås rent och snyggt göra för att minska nedskräpningen? Intervjuer av boråsare på stan,
resultatet presenteras i form av en kortfilm.
Hur upplever boende på Sjöbo sin stadsdel? Ungas perspektiv på frågan om hur det är att
bo på Sjöbo och vad som kan förbättras. Resultatet ska sammanställas med ett redan befintligt underlag som behandlar äldres perspektiv. Sammantaget ger resultat en bred bild
av vad de boende tycker om att bo på Sjöbo och hur stadsdelen kan utvecklas ur ett medborgarperspektiv.
Trygghet i Stadskärnan – Purple Flag. Borås stadskärna fick 2015 certifieringen Purple
Flag som delas ut till städer med en väl fungerande och attraktiv stadskärna på kvällstid.
Vilka åtgärder kan Borås Stad vidta för att återigen få certifieringen Purple Flag? Platser i
Borås stads stadskärna där ungdomar idag är extra vaksamma ska kartläggas och brister
relaterat till tillgängligheten, utbudet och platsen som sådan ska synliggöras. Förslag på
möjliga åtgärder utifrån ett ungdomsperspektiv.
Trygghetsvandring på Hulta. Planera och utföra en trygghetsvandring på Hulta. Med hjälp
av de boende, främst ungdomar och verksamma inom området, hitta de platser och miljöer som känns otrygga och som skulle kunna förbättras med hjälp av t.ex. annan belysning, röjning av buskar, säkrare cykelparkering eller större papperskorgar.

- Projektet En kommun fri från våld – information till och av unga
Utbildning av unga i våldsprevention genom ungdomsledarutbildningarna, EVS, via personal
inom Öppen ungdomsverksamhet, kampanjer via sociala medier. Unga ledare har haft föreläsnings- och utbildningsuppdrag på konferenser, både lokalt och nationellt, och inom Mötesplatser
och Öppen ungdomsverksamhet för feriearbetare och personal.
- Ledarakademin. Ett samarbete med Arbetslivsförvaltningen och föreningslivet för att stärka
unga som framtidens ledare inom föreningslivet med inriktning på meningsfulla fritidsaktiviteter.
Unga i åldern 16-21 får möjligheten att tillsammans med befintliga ledare och handledare bli aktiva ledare i föreningar. Unga coachas i sin ledarroll genom utbildning i metoder och praktik inom
området. Ledaruppdraget i föreningslivet ger under en period en lön på samma nivå som feriearbete.

Utveckla det normkritiska och inkluderande arbetet i fritidsverksamheten

- Chefs och personalutbildningar inom Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet
All personal, inklusive chefer, har gått grundutbildning i våldsförebyggande arbete.
Flera av cheferna har gått utbildning med tillhörande handledning i jämställdhet och normkritik.
Många har deltagit i den utbildning Borås Stad har erbjudit, jämställdhetsutbildning och givetvis
har alla tittat på filmerna om hbtqia och normkritik på sina APT.
Alla har också deltagit i utbildningar/workshop i FN:s konvention om barnets rättigheter.
- Ledarutbildningen ULU
Rättighetsbaserat ledarskap som bygger på våldsförebyggande teori med normkritisk och genusförändrande ansats.
- Projektet jämlik hälsa
Jämlik Hälsa har varit ett projekt under tre års tid, 2015-2018, som nu blivit ordinarie verksamhet
i SISU Idrottsutbildarnas regi.
Verksamheten syftar till att nå personer med funktionsnedsättning för att de ska få möjligheten
till ett bättre självupplevd hälsa genom att röra på sig och samtidigt finna gemenskap och att tillhöra ett sammanhang.
Jämlik Hälsa utgår från Parasportcenter som ligger i Sjuhäradshallen, alldeles intill Borås Arena.
Tre personer arbetar med ledarledda aktiviteter och hälsocoachning på både dag- och kvällstid.
Jämlik Hälsa ingår som en gren i Borås Stads samordnade Idrottsskola.
- Utbildning av sommarpersonal och feriearbetare i normkritiskt förhållningssätt.
Alla feriearbetare inom verksamheten Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet har utbildats/deltagit i workshops om FN:s konvention om barnets rättigheter samt metoder för inkluderande och normkritiskt förhållningssätt.
- RFSU: När ska vi snacka sex och relationer/Öppen ungdomsverksamhet
Metodmaterialet ”När ska vi snacka sex och relationer” är till för att möjliggöra samtal om kropp,
pubertet, sex, ömsesidighet och relationer utifrån ett lustfyllt och normkritiskt perspektiv. Materialet är riktat till ledare och unga inom fritids- verksamheter samt övriga yrkesverksamma som
möter unga. Under 2016 utbildades fritidsledare på ett urval enheter inom Öppen ungdomsverksamhet i metodmaterialet. I samband med utbildningen köptes material in till varje verksamhet
som deltog i utbildningen. Under 2017 köptes ytterligare material in till alla verksamheter inom
öppen ungdomsverksamhet.
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strategi – avgörande vägval för att nå målen för
Borås
program – verksamheter och metoder i riktning
mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar
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policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Handlingsplan 2016
Vad

Varför

När

Vem

Uppföljning

Vad ska göras för att
bidra till målen i
programmet?
Löpande utbilda personal i Borås Stad om
barns rättigheter.

Varför ska vi
göra just det?

När ska
det vara
klart?
2016

Vem bär ansvaret?

När och hur ska uppföljning ske?

Kommunstyrelsen

Redovisas till Kommunstyrelsen senast november 2016.

Kommunstyrelsen,
stadsdelsnämnderna och

Redovisas till Kommunstyrelsen senast november 2016.

Kommunstyrelsen
i samverka med Fritids- och folk-hälsonämnden, Kultur-,
Arbetslivs- och
Sociala omsorgsnämnden, Miljö
och konsumentnämnden, stadsdelsnämnderna
Fritids- och folkhälsonämnden och
stadsdelsnämnderna

Redovisas till Kommunstyrelsen senast 2017.

Arbetslivsnämden

Redovisas till Kommunstyrelsen senast november 2016.

Kommunstyrelsen,
Fritids- och folkhälsonämnden och
stadsdelsnämnderna

Redovisas till Kommunstyrelsen senast 2017.

I syfte att öka
kunskap om
barns rättigheter
och säkerställa
barnperspektivet.
Öka möjligheterna
I syfte att se till 2016
att alla unga
till delaktighet och
inflytande för unga
har lika stora
med funktionsnedmöjligheter till
delaktighet och
sättning.
inflytande.
2017
Samla och sprida in- I syfte att göra
formation om utbild- satsningar för
ning och arbete, fritid barn och unga
kända och tilloch kulturliv, hälsa
gängliga.
och möjligheter till
inflytande till unga i
grundskolans senare
del och gymnasiet.

2017
I syfte att öka
ungas kunskap
om hur livsstil
och vanor påver- kar hälsan
och stödja dem i
att bli vuxna.
I syfte att ge fler 2016
Utreda möjligheter
till feriearbete på
unga feriearbete
andra delar av året än och uppmuntra
lärande utanför
sommaren.
skolan.
Utveckla det normI syfte att ta
2017
kritiska och inklubort hinder för
derande arbetet i
ungas möjlighefritidsverksamheten. ter till fritid och
kultur.
Hälsofrämjande
insatser för unga som
tar upp frågor som
förväntningar, studieteknik och livsstil.

Utbildningsnämnden

Redovisas till Kommunstyrelsen senast 2017.
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Datum

Instans

2018-05-15

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00108 1.1.3.1

Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

Förslag till Förstudie av möjligheterna till nya
samverkansformer för ett ökat förebyggande och
hälsofrämjande arbete i Borås
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner upprättat förslag till förstudie.
Ärendet i sin helhet
Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden och VGR, södra Hälso- och
sjukvårdsnämnden vill tillsammans utreda möjligheterna till nya
samverkansformer för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i Borås.
Arbetet sker genom en gemensam förstudie där fokus ligger på att hitta
gemensamma lösningar för ett förebyggande lokalt folkhälsoarbete, samt hitta
modeller för att slussa ut färdigbehandlade patienter från rehabenheterna i
Borås till egenträning. Här kan Borås många motions-, frilufts- och
idrottsanläggningar vara ett viktigt redskap i arbetet. Arbetet utgår också från en
jämlik hälsa.
Beslutsunderlag
1. Förslag till Förstudie
Samverkan
Samverkan har skett mellan Borås Stad och VGR.
Beslutet expedieras till
1. VGR, södra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Förslag
Datum 2018-04-16

Förslag till
Förstudie av möjligheterna till nya
samverkansformer för ett ökat förebyggande
och hälsofrämjande arbete i Borås
Uppdragsgivare:

Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden och VGR, södra hälso- och
sjukvårdsnämnden
Uppdragsbeskrivning

Borås Stad och södra hälso- och sjukvårdsnämnden önskar utreda
förutsättningarna för att hitta nya samverkansformer för ett förebyggande och
hälsofrämjande arbete i Borås.
Parterna vill hitta gemensamma lösningar för att ur ett folkhälsoperspektiv bidra
till utveckling av ett förebyggande lokalt folkhälsoarbete, men också hitta
modeller för att slussa ut färdigbehandlade patienter från rehabenheterna i Borås
till egenträning. Uppdraget är en del av att utveckla den nära vården.
Jämlik hälsa är ett viktigt perspektiv i arbetet.
Bakgrund

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har ansvar för att beställa hälso- och sjukvård
utifrån befolkningens behov men också för att verka för en förbättring av
folkhälsan i samverkan med bland annat kommuner och frivilligorganisationer.
Borås Stad och södra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett gemensamt ansvar att
aktivt jobba med ett hälsofrämjande och förebyggande lokalt folkhälsoarbete för
att minska hälsoskillnader.
Invånarna har ett egenansvar för sin hälsa, och övriga samhället kan stödja och
motivera individen.
Frågeställningar








Beskrivning av nuläget, hur ser det ut idag, insatser, aktörer uppdrag?
Omvärldsanalys, hitta goda exempel, ex Lundbybadet, Hälsotek.
Hur passar ett renoverat stadsparksbad in i ett framtida hälsofrämjande arbete?
Hur passar bassängen på Solhem in i ett framtida hälsofrämjande arbete?
Fyss/FAR
Hur kan nuvarande folkhälsotjänst-avtal och folkhälsoavtal mellan hälso- och
sjukvårdsnämnden anpassas för att stödja arbetet?

Dokumentrubrik, 2017-11-22
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Vilka insatser ger effekt på en mer jämlik hälsa?
Konsekvensbeskrivning av förslag.

Arbetsorganisation

En uppdragstagare/samordnare planeras att få uppdraget. En förutsättning för att
lyckas med uppdraget är att varje profession för in sina kunskaper och
erfarenheter till samordnaren. Därefter sammanställs materialet av samordnaren.
Referensgruppen, bestående av Marita Haglund, Andreas Hjertén, Mona Carlbom,
Susanne Carlsson samt Tommy Jingfors.
Tidplan för uppdraget, behov av avstämning/uppföljning medan uppdraget pågår

Uppdraget beräknas omfatta två-tre månader. Förslag till rapport presenteras för
presidierna senast under september 2018.
Ekonomi

Kostnaderna för samordnarens arbete med förstudien beräknas till maximalt
130 000 kronor. Kostnaderna för samordnaren delas mellan Borås Stad och VGR.
Form för beslut när uppdraget är klart

Rapporten redovisas till södra hälso- och sjukvårdsnämnden samt Borås Stad
senast under oktober 2018.
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2018-05-15

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00097 1.4.2.2

Johanna Jönsson
Handläggare
033 357328

Deltagande i medborgardialog på Trandaredsdagen
19 maj 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse XXXX som representanter till
medborgardialog på Trandaredsdagen 19 maj 2018 om utveckling av
Kransmossens frilufts- och aktivitetsområde.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Under Trandaredsdagen 19 maj 2018 kommer Fritids- och folkhälsonämnden hålla
en medborgardialog med fokus på utveckling av Kransmossens frilufts-och
aktivitetsområde. Temat för alla nämndens planerade medborgardialoger 2018
kommer vara Tillgänglighet och Jämställdhet.
Medborgardialogen hålls mellan kl. 11.00-13-00.

Beslutsunderlag
1. Affisch om Trandaredsdagen 19 maj 2018

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

daredsdagen
Tra1n
9 maj • Kl

Lördag

11-15 • K
ransmoss
en

| Fika och mat | Fotboll | Trollkarl | Pyssel | Musik | Ansiktsmålning | Knallekyrkan |
| Hoppborg | Lotteri och tipspromenad | Lokala företag och föreningar – försäljning |
| Prova på olika idrotter | Kaniner | Fotbollsgolf |

Scenprogram
Kl. 11.00 The Sound Of Fenders
Kl. 12.30 Välkomsttal
Kl. 13.00 Magiker Reggie Simon
Kl. 14.00 DeLuccii (svensk hiphop)
Kl. 14.40 Lotteridragning
----------- Dj i alla pauser

DeLuccii

Medborgardialog
”Tillgänglighet och
jämställdhet”

"Utveckling av Kransmossen” – vad tycker du?
träffa politiker och tjänstemän från
Fritids- och folkhälsoförvaltningen?

The Sound Of Fenders

Reggie Simon

Mer info om programmet och tider:
boras.se/aktivitetsdagar
/trandaredsdagen
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Susanne Karlsson
Handläggare
033 358297

Datum

Instans

2018-05-15

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00087 3.1.1.2

Planprogram för Tokarpsberg, Bergdalen, Norrmalm
1:1 m.fl. Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Planprogram för Tokarpsberg och
skickar beslutet till Samhällsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Planprogrammet och dess syfte.
Området runt Tokarpsberg har ett attraktivt läge med närhet till centrum,
kommunal service och friluftsområdet Kypegården. Det är positivt att man tar
ett helhetsgrepp i ett planprogram så att man sätter spelregler för kommande
detaljplaner.
I planprogrammet har man tagit vara på möjligheten att utveckla naturområdet
Tokarpsberg. Här kommer man att förbättra tillgängligheten till området genom
att göra entréerna tydligare, glesa ut skogen, förbättra stigsystemet och förbättra
utsiktsplatsen med tillhörande grillplats.
Förbättringar vid Hansastigen med belysning och snöröjning är viktiga ur såväl
tillgänglighets- som trygghetsperspektiv. I forskningen har man sett att 300
meter är det avstånd människor som längst är beredda att gå till ett
grönområde, om det skall användas ofta. Dessa förbättringar gynnar barn,
personer med funktionsnedsättning och äldre.
I planprogrammet har man inte planerat för nya cykelbanor. Idag saknas
cykelväg till och från områdets skolor. Det skulle kunna vara en förklaring till
att man i högre grad i det här området väljer bilen som transportmedel och
skjutsar barnen till skolan. För att trygga skolvägen och stimulera fler till att gå
och cykla, skulle man behöva bygga ut cykelvägnätet i området. Trafikanalysen
visar att trafiken i huvudsak kommer att fördelas på Döbelnsgatan och
Engelbrektsgatan. Många barn har sin skolväg längs Engelbrektsgatan. Med ny
bebyggelse i närheten eller vid Engelbrektsgatan är det viktigt att man planerar
utfarter och gatukorsningar så att barn som går till och från skolan kan ta sig
fram på ett säkert sätt.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress
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E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se
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033-35 70 00 vxl
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Ärendet i sin helhet
Planprogrammets syfte är att studera förutsättningarna för att bygga nya
bostäder, eventuell förskola och utbyggd skola på Tokarpsberg samt utveckla
rekreations- och naturområdet. Programmet ska utgöra underlag för kommande
detaljplaner i området.
Området runt Tokarpsberg har ett attraktivt läge med närhet till centrum,
kommunal service och friluftsområdet Kypegården. Det är positivt att man tar
ett helhetsgrepp i ett planprogram så att man sätter spelregler för kommande
detaljplaner. Likaså är det bra att man redan i ett tidigt skede skapar plats för
kommunal service när området får fler boende.
I planprogrammet har man tagit vara på möjligheten att utveckla naturområdet
Tokarpsberg. Redan idag används det av många och Bergdalsskolan har sin
skolskog i ena kanten av området. Här kommer man att förbättra
tillgängligheten till området genom att göra entréerna tydligare, glesa ut skogen,
förbättra stigsystemet och förbättra utsiktsplatsen med tillhörande grillplats.
Idag finns det många stigar som leder upp mot Tokarpsberg, men de är dolda
om man inte känner till dem. Som en idé nämner man i programmet att man
skulle kunna skapa en hiss vid husen från väster för att öka tillgängligheten till
berget.
Inom området kommer planerade bostäder att ta en begränsad yta i anspråk
och utformas så att de anpassa till platsen och smälter in i terrängen. Allt för att
allmänheten ska ha tillgång till rekreationsområdet och att utsikten från berget
inte ska skymmas. Den som exploaterar så att grönområdet påverkas ska
bekosta kompensationsåtgärder. Förutom det sätter man riktlinjer för hur
byggnaderna ska utformas för att smälta in och komplettera den befintliga
bebyggelsen.
Hansastigen används idag som genväg mellan flera målpunkter i området. Den
pekas ut som ett förbättringsområde då den idag både saknar belysning och inte
snöröjs vintertid. Eftersom det är få stråk i öst-västlig riktning är denna särskilt
viktig att ta med i planeringen, för att öka tillgängligheten för oskyddade
trafikanter till Sagavallen och Tokarpsberg. I forskningen har man sett att 300
meter är det avstånd människor som längst är beredda att gå till ett
grönområde, om det skall användas ofta. Närheten har störst betydelse för
barn, personer med funktionsnedsättning och äldre. Dessutom är belysningen
viktig ur ett trygghetsperspektiv.
I planprogrammet har man inte planerat för nya cykelbanor. Idag saknas
cykelväg till och från områdets skolor. Här kan det finnas en förklaring till att
man i högre grad i det här området väljer bilen som transportmedel. För att
trygga skolvägen och stimulera fler till att gå och cykla, skulle man behöva
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bygga ut cykelvägnätet i området. Om man skulle bygga en cykelväg längs
Gustav Adolfsgatan, skulle man få en säkrare skolväg till både Bergdalsskolan
och Engelbrektskolan.
I den trafikanalys som genomförts visas att trafiken i huvudsak kommer att
fördelas på Döbelnsgatan och Engelbrektsgatan. Många barn har sin skolväg
längs Engelbrektsgatan för att kunna ta sig till och från skolorna i området. Med
ny bebyggelse i närheten eller vid Engelbrektsgatan är det viktigt att man
planerar utfarter och gatukorsningar så att barn som går till och från skolan kan
ta sig fram på ett säkert sätt.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Planprogrammet och tillstyrker
detsamma.

Beslutsunderlag
1. Planprogram Tokarpsberg
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ PL 2018-06
BN2015-2097

Inbjudan till samråd för Planprogram för Tokarpsberg,
Bergdalen, Norrmalm 1:1 m.fl. Borås Stad
Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu ett planprogram, som finns ute på samråd. Du får den här
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 17 april–27 maj

Syfte och område
Planprogrammets syfte är att studera förutsättningarna för att bygga nya
bostäder, eventuell förskola och utbyggd skola på Tokarpsberg samt
möjligheterna att utveckla rekreations- och naturområdet. Bebyggelsen ska
anpassas till platsen med en ambition om hög arkitektonisk gestaltning.
Programmet ska utgöra underlag för kommande detaljplaner.
Programområdet ligger strax norr om Borås centrum och utgörs av
Tokarpsberg med intilliggande bebyggelse. Tokarpsberg ligger mellan
stadsdelarna Bergdalen och Norrmalm. Programområdet avgränsas i väster av
Engelbrektsgatan, i norr av Liljebergsgatan, åt öster av Tokarpsgatan och åt
söder av bostadsbebyggelse längs Bergdalsgatan/Gustav Adolfsgatan.

Ta del av handlingarna
Planprogrammet och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte
Samrådsmötet kommer att ske som en medborgardialog i Bergdalskolans matsal, Gustav Adolfsgatan 81, Borås, 24
april kl. 17.00–19.00. Planprogrammet är ett tidigt skede i planprocessen och vi vill gärna höra din bild av vad som
är viktigt i området och hur området används idag. Vi håller öppet hus, där du som invånare får träffa politiker och
tjänstepersoner.

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 27 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN2015-2097), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information
Plankonsult Pauline Svensson, tel: 010-615 34 50, e-post: pauline.svensson@ramboll.se
Planarkitekt Jonatan Westlin, tel: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-04-13

Sida

1(2)

SKRIVELSE

Hans Andersson
Handläggare
033 357376
Tommy Jingfors
Handläggare

Datum

Instans

2018-05-15

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00086 3.6.7.25

Svar på motion från Annette Nordström (M) och
Annette Carlson (M) - Dags för barn- och
ungdomsledare att visa utdrag ur belastningsregistret
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden är i grunden positiv till att föreningslivet ska
vara så säkert som möjligt. Dock vill nämnden inte koppla bidragsreglerna till
ett krav på registerutdrag, utan föreslår istället att initiativet arbetas in i
certifieringsunderlaget ”säker och trygg förening”.
Ärendet i sin helhet
Annette Nordström (M) och Annette Carlsson (M) har skrivit en motion om att
”Det är dags för barn- och ungdomsledare att visa utdrag ur
belastningsregistret”. Föräldrar ska känna sig 100 % trygga när de lämnar sina
barn till valda aktiviteter. Förslagsställarna anser i motionen att det ska vara
obligatoriskt för att få föreningsbidrag och ska omfatta både nya och gamla
ledare.
BRIS har i sin rapport 2017:2 ”Sexuella övergrepp inom idrotten” listat ett antal
rekommendationer till idrottsrörelsen. Idrottsrörelsen ”bör kräva registerutdrag
från personer som kommer i kontakt med barn genom anställning eller
uppdrag”. BRIS skriver också att man ska ”klargöra vilka etiska regler som
gäller i föreningen med tillhörande handlingsplan”.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i grunden uppfattningen att
föreningslivet i Borås ska vara säkert och tryggt. Därför har nämnden tagit fram
ett certifieringsunderlag som kallas ”Säker och trygg förening”. I materialet
säkerställer man inom föreningen att lokaler är brandsäkra, att det finns ett
miljöarbete, policy och handlingsplan för doping/droger/alkohol/tobak med
mera. Certifieringsunderlaget har reviderats genom åren till att omfatta fler
punkter som bedömts som särskilt viktiga att arbeta med. Certifieringen är
frivillig men är sedan 2015 kopplad till lokalbidraget för de föreningar som äger
sina lokaler. I dagsläget är det ett hundratal föreningar som är certifierade.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen anser inte att ett krav på registerutdrag ur
belastningsregistret får den effekt som motionen avser. Ett utdrag ur
belastningsregistret är ingen garanti för att hitta alla olämpliga ledare, dessutom
är det svårt att kontrollera eller följa upp. Utifrån Överenskommelsens

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress
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värdegrund anser vi heller inte att det ska ställas mot att föreningen ska få
föreningsbidrag. Istället kan frågan och arbetet med fördel lyftas in som en
punkt under samlingsnamnet ”Säker och trygg förening” och trygghetsskapande
arbete i föreningen där det med diskussionsmaterial och fakta säkerställs att
föreningarna diskuterar värdegrundsfrågor och barnens rätt att själv bestämma
över sin kropp. SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet har fokus på
frågan och erbjuder föreningarna att utbilda sina ledare i ämnet. Genom dessa
insatser är och blir föreningarna medvetna om riskerna och kan själva ta
ställning i sakfrågan.
Beslutsunderlag
1. Motionen, 2018-04-16
2. Missiv, 2018-04-16
3. BRIS rapport övergrepp inom idrotten
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

MOTION

2018-04-12

Dags för barn- och ungdomsledare att visa utdrag ur belastningsregistret
Borås Stad ska vara en säker och trygg kommun. För att få lokalbidrag kräver kommunen därför
att föreningar ska vara certifierierade som Säker och trygg förening. Det innebär att föreningar - för
att vara berättigade till bidrag - behöver leva upp till vissa kriterier. Till exempel ska det i varje
förening som mottar bidrag finnas rutiner för brandsäkerhet, policy mot droganvändning, krav på
kunskaper i hjärt- och lungräddning, med mera. Det är sammantaget en uppsättning mycket
viktiga kriterier för att den föreningsverksamhet som kommunen finansierar också vara så trygg
som möjligt. Från Moderaternas sida ser vi dock utvecklingspotential i det goda arbete som redan
pågår.
Föreningslivet för våra barn- och unga står oss ofta varmt om hjärtat. Vi anser därför att man
som förälder ska känna sig 100 procent trygg över att lämna sitt eller sina barn på vald aktivitet.
Stadens föreningar har det yttersta ansvaret för att skapa en trygg verksamhetsmiljö. Moderaterna
föreslår därför att det ska bli obligatoriskt för alla barn- och ungdomsledare, föreningsledare och
tränare i boråsföreningar att visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister. Kravet ska inte
bara gälla för nya ledare som rekryteras utan även för de som redan verkar i föreningen. Om
registerutdraget skulle visa att ledaren är dömd för ett grövre brott, såsom vålds, sexual- och/eller
narkotikabrott ska personen inte få verka som ledare för barn- och unga. Enligt lagen har alla
som rekryteras för arbeten som innefattar direkta kontakter med barn under 18 år – till exempel
inom skola och barnomsorg – en skyldighet att visa upp ett utdrag ur brottsregistret för
arbetsgivaren. Detta anser vi även borde gälla för samtliga föreningar i Borås som bedriver
verksamhet för barn och unga, eftersom barnens trygghet och säkerhet på fritiden rimligen är
minst lika viktig som i exempelvis skola och barnomsorg.
Mot bakgrund av ovan föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Uppdra åt Fritids- och folkhälsonämnden som ansvarig nämnd, i samverkan med övriga berörda
nämnder, att ta fram ett registerkrav gällande utdrag från belastningsregister från alla barn- och
ungdomsledare inom Borås Stads föreningar.
Annette Nordström (M)

Annette Carlson (M)
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Datum

Instans

2018-04-16

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00305 1.1.1.1

Remiss: Motion: Dags för barn- och ungdomsledare att
visa utdrag ur belastningsregistret

Remissinstanser
1. Fritids- och folkhälsonämnden
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2018-06-01.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både
word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn.
Ange diarienummer KS 2018-00305 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.
Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i
normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det
beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Peder Englund
Avdelningschef
033 357755

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl

BRIS RAPPORT 2017:2

Sexuella övergrepp
inom idrotten
– om barnets rätt till en trygg idrott

Sexuella övergrepp inom idrotten

Innehåll
01

Förord

02

Sammanfattning

04

Barnets rätt till en trygg idrott

24

Diskussion och rekommendationer

30

Källor

32

Bris och Agenda 2030
Om rapporten
Redaktör: Magnus Jägerskog
Skribent: Laure Abado barnrättsjurist Bris,
Susanne Johansson doktor GIH,
Magnus Jägerskog generalsekreterare Bris,
Lisa Mannby kurator Bris
Layout: Narva
Foto: Shutterstock
Tryck: Elanders, Mölnlycke 2017
Barnen på bilderna har ingen koppling till
innehållet i rapporten.
I rapporten finns exempel och citat från barn
som kontaktat Bris via chatt eller mejl. Eftersom barn alltid är anonyma när de hör av sig
till Bris är exempel omgjorda, så att ingen ska
känna igen någon. Ibland skriver vi ihop flera
exempel som blir en blandning av många
barns berättelser.
Rapporten innehåller också exempel från
Bris telefon för vuxna – om barn. När vuxna
kontaktar Bris skriver kuratorn en avidentifierad beskrivning av vad samtalet har handlat om i syfte att synliggöra viktiga frågor
som vuxna söker stöd i gällande barn i dess
närhet.
Alla som söker stöd från Bris kan vara helt
trygga med att de är anonyma när de vänder
sig till Bris. Men vi vill också att barn som hör
av sig till Bris ska veta att deras tankar och
funderingar är viktiga och värdefulla för alla
som jobbar med och fattar beslut om barn. I
och med att vi på Bris kan berätta vidare om
det som barn och vuxna berättat för oss
bidrar vi alla – du som barn, som vuxen, och
vi som barnrättsorganisation – till att det blir
bättre för alla barn i Sverige.
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Förord
En trygg idrott är en bra idrott. Det tror jag de allra
flesta skriver under på, både bland de som själva är
aktiva i en idrottsförening och bland de som inte är
det. För många barn är också idrotten en trygg miljö
som erbjuder möjlighet till utveckling, gemenskap
och fysisk aktivitet. Idrotten är en positiv kraft i
samhället för såväl enskilda individer som för samhället i stort. Men det finns samtidigt en annan sida.

dem. Att skapa en trygg idrott handlar inte om att
hålla en kurs eller att lyfta in ett utbildningspass vid
säsongsstarten. Det är bra. Men i grunden handlar
det om att trygghetsarbetet behöver finnas med i allt
som föreningen gör. En idrott fri från övergrepp är
en idrott som prioriterar det förebyggande arbetet
och som samtidigt inte blundar utan agerar utifrån en
tydlig plan om övergrepp sker.

Forskning visar att övergrepp sker inom idrotten och
barns och idrottsledares samtal till Bris visar samma sak.
Det är tragiskt när barn beskriver hur vuxna som de
sett upp till och litat på, istället för att stötta dem i sin
sport, utnyttjat dem. Barn som blivit utsatta beskriver
skuld och skam och att de inte vågar berätta – av rädsla
att inte bli trodda. Det behövs en attitydförändring där
barnets bästa alltid sätts i främsta rummet. Jag skulle
vilja se en idrott som visar ledarskap, där det inte råder
någon som helst tveksamhet i såväl ord som handling,
att tryggheten kommer först och exempelvis inte elitsatsningen eller idrottsanläggningen.

Vägen mot en tryggare idrott handlar dock inte
bara om idrotten själv. I relation till sin finansiering är det Sveriges regerings ansvar att säkerställa
att barnrättsperspektivet genomsyrar idrotten. Det
handlar bland annat om frågor rörande uppföljning
och möjlighet att återkräva bidrag samt att bidra med
fortsatta resurser till forskning och kartläggning.

Just nu rör det på sig inom idrotten kring dessa
frågor. Det är positivt och det är viktigt att den
rörelse som finns för en tryggare idrott fortsätter, att
idrotten tydliggör ställningstaganden, att trygghetsarbetet ges prioritet, tid och resurser. Idrotten
behöver bland annat tydliggöra vilka etiska regler
som gäller i föreningen med ett tydligt barnrättsperspektiv och kommunicera dem så att alla känner till

Det behövs en
attitydförändring där
barnets bästa alltid sätts
i främsta rummet. Jag
skulle vilja se en idrott
som visar ledarskap,
där tryggheten kommer
först.
Magnus Jägerskog

Jag ställer mig positiv till den rörelse som just nu
finns inom idrotten. Vi behöver en idrottsmiljö som i
högre utsträckning sätter barnets rättigheter i främsta
rummet, där barn får komma till tals och ges möjlighet att utvecklas. Det kommer ge barn en ännu mer
attraktiv idrott och skapa förutsättningar för ett långt,
aktivt och framgångsrikt idrottande.
Jag hoppas att denna rapport ska bidra med kunskap
och verktyg för en trygg idrott fri från övergrepp.
Magnus Jägerskog
Generalsekreterare Bris
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Sexuella övergrepp inom idrotten

Sammanfattning
Rapportens övergripande slutsats är att idrotten behöver stärka sitt arbete
för att implementera ett barnrättsperspektiv. För de allra flesta barn utgör
idrotten något positivt. Samtidigt finns det klara brister i såväl idrottens förebyggande arbete mot övergrepp som i dess agerande när övergrepp skett.
Idrotten har ett stort socialt, kulturellt, hälsomässigt
och ekonomiskt inflytande och engagerar miljontals
barn världen över. Den är Sveriges största folkrörelse och omkring 80–90 procent av befolkningen har
någon gång varit medlem i en idrottsförening. Idrotten har ett stort samhälleligt värde där människor
hittar gemenskap med andra, får röra på sig och en
möjlighet att bli sedda och få utvecklas. Samtidigt
blir också barn och unga utsatta för övergrepp inom
idrotten.
Syftet med den här rapporten är att, med barnrätten
som grund, belysa det vi vet utifrån forskning och
barns vittnesbörd till Bris om sexuella övergrepp inom
idrotten och baserat på den kunskapen ge vägledning
för idrottsföreningars arbete för en trygg idrott, se
rekommendationer sid 28. Rapporten ger även rekommendationer, sid 27, till Sveriges regering om vad den
bör göra för att säkra en trygg idrott för varje barn.
ÖVERGREPP INOM IDROTTEN
Forskningen visar tydligt att barn utsätts för sexuella
övergrepp inom idrotten. Barns och vuxnas (idrottsledares m.fl.) samtal till Bris visar samma sak. Före2 Bris rapport 2017:2

komsten av rapporterade sexuella övergrepp mot
barn i idrotten varierar mellan 2 och 14 procent och
övergreppen tycks inte minska över tid. Förövarna
har varit tränare, andra ledare, idrottsaktiva eller
någon annan inom idrotten.
Sexuella övergrepp förekommer i alla typer av
idrotter, vilket gör det till ett generellt problem. Det
förekommer även på alla idrottsnivåer samtidigt som
en högre förekomst rapporterats från idrottsaktiva på
elitnivå. Forskning visar att sexuella övergrepp sker
på en mängd olika platser alltifrån i omklädningsrummet, när en ledare skjutsar hem en idrottsaktiv
eller vid sociala aktiviteter. Generellt sett är förövare
oftare män än kvinnor inom, liksom utanför, idrotten
och bland utsatta barn är könsfördelningen ganska
jämn mellan flickor och pojkar.
Barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp beskriver för Bris en långvarig inverkan på sitt mående där
barnet ofta drabbas av självförakt, skuld- och skamkänslor. De funderar på vad de själva hade kunnat
göra annorlunda och drar paralleller till fall de läst
om i media där exempelvis klädsel har diskuterats.

Allt Bris arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, och syftar till att stärka barnets rättigheter. Bris ger stöd direkt
och indirekt till barn, mobiliserar samhället för barnets rättigheter och gör barns
röster hörda för att åstadkomma förändring. För mer info se Bris.se

Skuldbeläggandet och självföraktet kan ta sig uttryck i
självdestruktivitet eller andra former av psykisk ohälsa.
Vetenskaplig konsensus gör även gällande att sexuella
övergrepp kan orsaka stor skada på barn.
BRISTANDE BARNRÄTTSPERSPEKTIV
År 2009 fattade regeringen beslut om att all idrottsverksamhet som får statligt stöd ska bedrivas ur ett
barnrättsperspektiv. Det innebär bland annat att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att ingen diskrimineras (artikel 2 i barnkonventionen) och att barnets
bästa alltid ska komma i främsta rummet (artikel 3).
Det handlar också om att barn har rätt att utvecklas (artikel 6) och att alla barn har rätt att få yttra sig i frågor
som rör dem (artikel 12).
I barns samtal till Bris lyfter många positiva erfarenheter från idrotten men där återfinns även diskriminering, att bli orättvist behandlad, konflikter med
jämnåriga, ätstörningar eller idrottsskador samt våld,
övergrepp och kränkningar. Vad gäller övergrepp
inom idrotten framkommer det, utifrån forskning samt
barns och vuxnas samtal till Bris, hur idrotten brister i
sitt barnrättsperspektiv. Dels handlar det om förekomsten av övergrepp i sig och det faktum att dessa har
kunnat uppkomma. Men det handlar även om brister
i föreningars agerande när övergrepp har skett. I en
analys av idrottsledares kontakter med Bris framkommer en osäkerhet och ambivalens hos idrottsledare för
hur de ska agera vid övergrepp samt att planer saknas
och/eller inte ger tillräckligt stöd. Detta innebär en
ökad risk för att barn inte får det skydd de behöver
och har rätt till. Idrottens formella värdegrund och
ambition att vara hälsosam, stå för höga ideal, moral,
fair-play, att vara en trygg, demokratiskt och glädjefylld miljö med barns bästa i fokus kan bidra till
underrapportering, osynliggörande samt göra det
extra känsligt när övergrepp uppdagas inom idrotten.
I forskningen framförs kritik angående sexuella övergrepp mot barn i idrotten som ett åsidosatt, negligerat,
förnekat problem som idrottskulturen möjliggör och
som idrotten misslyckas med att förebygga.
IDROTTENS KONTEXT PÅVERKAR
Idrotten är en kontext med särskilda karaktärsdrag
och relationer som kan utnyttjas för att begå sexuella
övergrepp mot barn. I de fallen byggs ofta en nära

Jag borde säga nej.
Men jag vet inte varför
det är så svårt. Jag vill
kanske inte göra honom
besviken.

relation mellan tränaren och den aktive upp där
gränser flyttas och normaliseras över tid, så kallad
grooming. Ofta har barnets föräldrar också en nära
relation till tränaren, eller åtminstone kännedom
om vem tränaren är. I allmänhet ska föräldrar kunna
utgå från att idrotten är en trygg och säker miljö
för ett barn att vistas inom men de gånger det inte
visar sig vara det har barn tyvärr erfarit att föräldrar
tagit tränarens eller föreningens parti. Även oron
för att föräldrarna inte ska ta en på allvar, eller tro
på en, påverkar barnets inställning till att berätta om
övergrepp.
Framträdande i Bris kontakter med barn som utsatts
för övergrepp är behovet av skydd och stöd från
vuxna. Men för att få den hjälpen behöver någon få
veta vad som hänt. Många berättar inte förrän flera
år senare och några berättar aldrig.
SLUTSATSER
Rapportens slutsatser är:
• Att ytterligare steg behöver tas för att implementera ett barnrättsperspektiv inom idrotten.
• Att sexuella övergrepp förekommer och är ett
generellt problem inom idrotten.
• Att policys behöver tydliggöras ytterligare för att
stärka skyddet mot sexuella övergrepp inom idrotten.
• Att det finns ett glapp mellan policys och verklighet. Idrotten har inte lyckats omsätta/implementera policys i tydliga och handfasta rutiner, för såväl
det förebyggande arbetet mot övergrepp som för
agerande om övergrepp skett.
• Att det finns en ökande medvetenhet om, och vilja
till, ett förstärkt barnrättsperspektiv inom idrotten.
• Att idrottens organisering ställer särskilda krav
på uppförandekod samt trygghetssystem.

80–90%

av befolkningen i Sverige har någon gång varit medlem i en idrottsförening.

Bris rapport 2017:2 3

Sexuella övergrepp inom idrotten

Barnets rätt till en trygg idrott
Barn har rätt att utöva idrottsaktiviteter fria från våld och övergrepp. Samtidigt
visar barns vittnesbörd till Bris och forskning hur idrottsrörelsen inte lyckas leva
upp till detta. I detta avsnitt redogörs för de konventioner och lagar som utgör
ramverk och stadfäster barnets rätt till en trygg idrott. Vidare redogörs för de
för idrotten framtagna styrdokument och riktlinjer.

Jag har pratat med min
mamma om att jag vill
sluta den sport jag går i.
Tränaren och saker
som händer gör mig
ångestfylld. Men mamma
vägrar låta mig sluta
för att vi har betalat
för mina lektioner. Hon
säger att jag kommer
att ångra mig om jag
slutar men hon förstår
verkligen ingenting.

Som ett av de första länderna i världen ratificerade
Sverige år 1990 barnkonventionen. Sverige blev
då folkrättsligt bunden att respektera, skydda och
uppfylla barnets rättigheter. Några år senare skrev
Sverige även under de tilläggsprotokoll till barnkonventionen som behandlar barn i väpnade konflikter
(2003) och handel med barn, barnprostitution och
barnpornografi (2007). Barnkonventionen och dess
tilläggsprotokoll stadfäster varje barns rättigheter. De
tre internationella överenskommelserna kompletterar
varandra och ska ses som en helhet där ingen rättighet
är viktigare än en annan och där det finns fyra så
kallade grundläggande principer i ljuset av vilka alla
övriga artiklar ska tolkas. Det handlar om rätten till
skydd från diskriminering, att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid beslut som handlar om barn,
rätten till deltagande och inflytande samt rätten till liv
och utveckling.1
Som konventionsstat måste Sverige se till att alla
internationella och regionala människorättskonventioner som Sverige ratificerat såsom barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll efterlevs i praktiken.
Sverige måste dessutom följa EU-rätten. Det gör
staten bl.a. genom att inkorporera, transformera,
harmonisera lagstiftningen med internationella och
regionala konventioner och genomföra EU rätten i
den svenska lagstiftningen. Idrottsrörelsen måste i
sin tur respektera svenska lagar som ska tillämpas i
överensstämmelse med Sveriges åtaganden.

1990
Sverige ratificerade
barnkonventionen.

RÄTTEN ATT UTÖVA IDROTTSAKTIVITETER
Att utöva idrottsaktiviteter är en rättighet som framgår av artikel 31 i barnkonventionen där det stadfästs
att ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till
vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till
barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella
och konstnärliga livet.” FN:s barnrättskommitté
granskar löpande hur stater lever upp till barnkonventionen och ger allmänna rekommendationer kring hur
konventionen ska tolkas. I deras allmänna kommentar
# 17 klargörs hur denna artikel ska tolkas.2 Ordet

1
2
3
4

4 Bris rapport 2017:2

”rekreation” är ett samlingsbegrepp som används för
att beskriva ett mycket brett urval aktiviteter, bland
annat deltagande i musik, konst, konsthantverk,
engagemang i lokalsamhället, föreningar, idrott, spel
osv. Utöver att barnkonventionen klargör barnets rätt
till idrott, anvisar den även vad som avses med en
idrott som lever upp till barnets rättigheter. Vad gäller
lek och rekreation måste barnets ålder beaktas vid bestämmandet av hur mycket tid som ges, hur tillgängliga utrymmen och miljöer är, former för stimulans
och mångfald. Till exempel utgör inte obligatoriska
eller påtvingade spel och idrotter eller obligatoriskt
deltagande i en ungdomsorganisation, rekreation.3 Att
koncentrera ett barns hela fritid till schemalagda eller
tävlingsbetonade aktiviteter kan också vara skadligt
för barnets fysiska, emotionella, kognitiva och sociala
välbefinnande.4
Enligt artikel 15 i barnkonventionen har barn rätt att
välja vilka sociala, kulturella, idrottsliga och andra
organiserade sammanhang de ska vara medlemmar i.
För att barn ska lära sig att samarbeta, vara toleranta,
dela med sig och att vara uppfinningsrika behöver de
umgås med kamrater, liksom med människor med olika förmågor, från olika samhällsklasser och kulturer,
och av olika åldrar. Vidare, enligt artikel 28 och 29 i
barnkonventionen behöver barn, för att kunna uppnå
sin fulla potential, möjlighet både till kulturell och
konstnärlig utveckling och till att delta i idrott.
ATT LEVA UPP TILL BARNKONVENTIONEN
– I PRAKTIKEN
Att i praktiken leva upp till barnkonventionen handlar
om att verksamhet utformas utifrån ett barnrättsperspektiv. Det handlar om att vid beslutsfattande och
genomförande av en verksamhet utgå från barnets
rättigheter, dvs. de rättigheter som finns i barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll och vägledas av
de grundläggande principer som anges däri. Det gäller att bedriva verksamhet på ett sådant sätt att ingen
diskrimineras (artikel 2) samt att barnets bästa alltid
ska komma i främsta rummet (artikel 3). Det innebär

Det handlar om rättigheterna i artikel 2, 3, 12 och 6 i FN:s barnkonvention.
FN:s barnrättskommitténs allmänna kommentar om rätten till vila, fritid, lek och rekreation, CRC/C/GC/17.
CRC/C/GC/17, § 14.
CRC/C/GC/17, § 42.

Jag var ensam tjej så min
tränare brukade komma
in till mig efter och ”prata”
som han kallade det men
han började ta på mig och
lite andra saker.

Bris rapport 2017:2 5

Sexuella övergrepp inom idrotten

Jag vill inte att han ska
råka illa ut. Det är ändå
mitt fel också. Hade jag
sagt nej och inte sagt att
jag ville så skulle det inte
ha hänt. Dessutom är han
inte bara dålig. Han har
tagit hand om mig mycket
och länge.

också att barn har rätt till liv och utveckling (artikel
6) som ska respekteras i alla sammanhang samt att
alla barn har rätt att få yttra sig i frågor som rör dem
(artikel 12). Det medför också krav på bl.a. kunskap
hos beslutsfattare, noggranna konsekvensanalyser
och regelbunden uppföljning samt tydlighet kring
vem som är ansvarsbärare och vilka klagomöjligheter
som finns i fall en rättighet kränks.
Enligt ett riksdagsbeslut från 2009, innebär ett barnrättsperspektiv inom idrotten att styrelseledamöter
och idrottsledare på olika nivåer bör sätta barnet i fokus och analysera vilka konsekvenser ett beslut eller
en åtgärd får för ett barn eller en grupp av barn. Det
behövs därför kunskap hos ansvariga inom idrotten
på olika nivåer om barnkonventionens innehåll och
förståelse för dess tillämpning så att barnrättsperspektivet kan omsättas i verksamheten.5
För att bedriva en verksamhet som är förenlig med
artikel 31 dvs. barnets rätt till rekreation måste verksamheten, enligt FN:s barnrättskommitté, uppfylla
vissa förutsättningar, bl.a.:
• Frihet från stress.
• Frihet från socialt utanförskap, fördomar och
diskriminering.
• En säker miljö, fri från social skada och våld.
• En miljö som är tillräckligt fri från avfall, föroreningar, trafik och andra fysiska faror för att barnen
ska kunna röra sig fritt och tryggt i sina närmaste
omgivningar.

• Tillgång till vila i lämplig omfattning för barnens
ålder och utveckling.
• Tillgång till fritid som är helt fri från andra krav.
• Erkännande från föräldrar, lärare och samhället
som helhet av värdet och legitimiteten hos rättigheterna som föreskrivs i artikel 31.6
Våld, sexuellt utnyttjande och mobbning tillhör
sådant som förhindrar och omöjliggör barns möjligheter att njuta av lek, rekreation och deltagande i
kulturellt och konstnärligt liv.
RÄTTEN TILL SKYDD MOT SEXUELLA
ÖVERGREPP INOM IDROTTEN
Vad menas med begreppet ”sexuella övergrepp”?
Det finns ingen ordagrann, universell definition av
sexuella övergrepp som används i forskningen,
idrotten eller samhället i stort. Flera snarlika och
överlappande begrepp används. T.ex. sexuella
trakasserier, kränkningar, våld, ofredande, exploatering och utnyttjande. Generellt brukar sexuella
övergrepp definieras som ovälkomna och olagliga
sexuella handlingar (dvs. alla sexuella handlingar
som inbegriper barn).7 Till viss del sammanfaller
alltså definitioner av sexuella övergrepp inom forskningen med sexualbrottslagstiftningen. T.ex. enligt
brottsbalken 6 kap. 6 § utgör sexuella övergrepp ett
särskilt brott, trots att begreppet i vardagligt tal brukar inkludera även andra sexualbrott såsom våldtäkt,
sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande eller exploatering
av personer i beroendeställning.
En del variationer mellan begrepp och definitioner beror också på vilket språk som används. I Sverige har
sexuella övergrepp kommit att bli ett vanligt sammanfattande begrepp. I forskningen där engelska är regel
används oftast begreppet sexuellt utnyttjande (sexual
abuse) när barn är involverade, vilket kan definieras
som ”to trick, force or coerce a person into any sexual
activity the person does not want or is not sufficiently
mature to consent to”.8 Samtidigt översätts termen
”abuse” till ”övergrepp” i den svenska officiella titeln
av EU-direktivet 2011/93 ”Om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn
och barnpornografi”.9 Sexuellt utnyttjande betonar ett
ojämlikt makt- och beroendeförhållande i en relation
som nyttjas och utnyttjas för sexuella syften. Det
är därmed ett begrepp som kan vara användbart för
att förstå sexuella övergrepp i tränar/aktivrelationen
liksom i barn/vuxenrelationer mer allmänt.
Allmänt formulerade begrepp kan däremot bidra
till en underskattning av sexuella övergrepp. T.ex.

Riksdagens Kulturutskotts rapport ”Statens idrottspolitiska mål – en uppföljning med inriktning på barn och ungdomar”, 2016/17:12, s.82.
CRC/C/GC/17, § 32.
Brackenridge & Rhind, 2010.
8
Chroni et al., 2012, s.9.
9	
Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/93/EU om Bekämpandet av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och
barnpornografi.
5
6
7
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Barnkonventionen artikel 19 och artikel 34

Barnkonventionen Artikel 19
1 Konventionsstaterna skall vidta

alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt
åtgärder i utbildningssyfte för att
skydda barnet mot alla former av
fysiskt eller psykiskt våld, skada
eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel
eller utnyttjande, innefattande
sexuella övergrepp, medan barnet
är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller
annan persons vård.

2 Sådana skyddsåtgärder bör, på det

när ens egna upplevelser inte stämmer överens med
allmänna föreställningar eller när sexuella beteenden
normaliserats i specifika relationer, i idrotten och/
eller i samhället i stort.10 Skillnader mellan allmängiltiga definitioner och subjektiva upplevelser kan
göra det svårt att avgöra och sätta gränser. Även
om det går att förstå vad ett sexuellt övergrepp per
definition innebär, säger det ingenting om hur det
känns eller upplevs.11 Det finns därför behov av en
gemensam definition av begreppet. Det har diskuterats internationellt av experter som år 2016 kom
fram till gemensamma definitioner som sammanfattas i ”Luxembourg terminology guidelines”.12 Enligt
riktlinjerna kan sexuella övergrepp eller utnyttjande
(”sexual abuse”) vara med eller utan fysisk kontakt.
En viktig aspekt är att auktoritet, makt och manipulation får barn att agera mot sin vilja. I dagsläget
saknas en svensk version av dessa riktlinjer.
BARNETS RÄTT TILL SKYDD FRÅN
SEXUELLA ÖVERGREPP
Sverige har åtagit sig att skydda barn från sexuella
övergrepp genom att ratificera barnkonventionen
1990 och det fakultativa protokollet om handel med
barn, barnpornografi och barnprostitution 2007.
Sverige har även åtagit sig att implementera FN:s
hållbarhetsmål (Agenda 2030) som inkluderar specifika mål kring barns rättigheter. Sverige har vidare
ratificerat Europarådets konvention om skydd för
barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp
(Lanzarotekonventionen) år 2013. Som medlemsstat i EU måste Sverige även leva upp till kraven
enligt EU-rätten bl.a. Europaparlamentets och rådets

sätt som kan vara lämpligt, innefatta effektiva förfaranden för
såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet
och dem som har hand om barnet
nödvändigt stöd, som för andra
former av förebyggande och identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling
och uppföljning av fall av ovan
beskrivna sätt att behandla barn
illa samt, om så är lämpligt, förfaranden för rättsligt ingripande.

Barnkonventionen Artikel 34

Konventionsstaterna åtar sig att skydda
barnet mot alla former av sexuellt
utnyttjande och sexuella övergrepp.
För detta ändamål ska konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga
nationella, bilaterala och multilaterala
åtgärder för att förhindra;
(a) a
 tt ett barn förmås eller tvingas att
delta i en olaglig sexuell handling.
(b) att barn utnyttjas för prostitution eller
annan olaglig sexuell verksamhet.
(c) a
 tt barn utnyttjas i pornografiska
föreställningar och i pornografiskt
material.

direktiv (EU) 2011/93 om bekämpande av sexuella
övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och
barnpornografi.
FN:s barnrättskommitté
Barnkonventionen skyddar barn mot sexuella övergrepp i artiklarna 19 och 34. FN:s barnrättskommitté
inkluderar idrotts-, kultur- och rekreationsfaciliteter
bland de omvårdnadsmiljöer där barn måste kunna
vara trygga enligt barnkonventionens artikel 19 § 1.13
Det förväntas av konventionsstaterna att anslå
tillräckliga budgetmedel för att genomföra lagstiftning och alla andra åtgärder som har antagits för att
få slut på våld mot barn.14 Det handlar bland annat
om att inrätta ”policyer, program, gransknings- och
tillsynssystem som behövs för att skydda barnet
från alla former av våld”. Detta inbegriper bl.a. att
genom processer som uppmuntrar egenansvar och
hållbarhet där barn deltar utarbeta och implementera
barnskyddspolicyer, ”yrkesetiska koder, protokoll,
samförståndsavtal och omvårdnadsstandarder för
alla barnomvårdnadstjänster och miljöer (exempelvis förskolor, skolor, sjukhus, idrottsföreningar och
boenden)”.15
AGENDA 2030
Sverige har genom att ansluta sig till Agenda 2030,
åtagit sig att skydda barn från alla former av våld
(mål 16.2) inklusive sexuellt utnyttjande (mål 5.2)
och att visa på resultat inom området år 2021. Enligt
FN-resolution A/RES/71/160 är idrotten en viktig
möjliggörande faktor för hållbar utveckling.16 Sverige har deltagit i en global interimistisk rådgivande

Alexander et al., 2011; Parent et al., 2016.
Brå, 2007; Johansson, 2012.
Interagency working group on Sexual Exploitation of Children, Terminology Guidelines for the protection of children from sexual exploitation
and sexual abuse, 2016.
13	
tillsammans med familjehem, skolor och andra utbildningsinrättningar, barnomsorg under småbarnsåren, fritidshem, fritids, samt religiösa
inrättningar (FN:s barnrättskommitténs allmänna kommentar 13, § 34).
14
FN:s barnrättskommitténs allmänna kommentar # 13 § 41 (e).
15
FN:s barnrättskommitténs allmänna kommentar # 13 § 42 (i).
16
A/RES/71/160 om ”Sport as a means to promote education, health, development and peace” punkt 1.
10
11

12	
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Min tränare och jag
har en väldigt speciell
relation då jag ser upp
väldigt mycket till
honom. Han har stöttat
mig otroligt mycket.
Grejen är att han
liksom rör vid mig när
han ger mig en kram.
Vi har absolut inte
någon intim relation.
Han är supersnäll och
absolut ingen pedofil
men det känns ändå fel
att han gör så.

arbetsgrupp (IAG) med syfte att skapa ett globalt
partnerskap för att stoppa våld mot barn med
utgångspunkt i utvecklingsmål 16.2 som handlar
om att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.
Tio nationer, så kallade vägvisarländer (pathfinders),
däribland Sverige, har idag en framträdande roll i det
globala partnerskapet. Dessa ska påvisa framgångsrika lösningar för att eliminera våld mot barn i olika
miljöer, från familjen till samhället i stort. De ska
inspirera, och vid behov stödja andra länder som vill
öka sina insatser för att stoppa våldet mot barn. Att
skydda barn mot sexuella övergrepp är bland de tre
frågor som Sverige har prioriterat i partnerskapet.
Vad gäller internationella riktlinjer kopplade till just
idrotten, har en internationell arbetsgrupp, samordnad
av Unicef UK, arbetat fram riktlinjer kring skydd av
barn inom idrotten (”International safe-guards for
children in sports”). Riktlinjerna släpptes på ”Beyond
Sport Summit” i Johannesburg i oktober 2014 men
togs fram redan 2012 av en grupp av organisationer
som samarbetade kring ”Beyond Sport Summit” i
London. Därefter har de provats i två år under pilotprojekt i olika länder. Riktlinjerna är en grund till ett
holistiskt perspektiv på skydd av barn inom idrotten
som kan inspirera den svenska idrottsrörelsen.
EUROPARÅDET & EU
Då Sverige är medlem i Europarådet har även Europarådets strategi för barns rättigheter (2016–2021) betydelse. Det anges under rubriken 3.4. kring våld mot
barn, att ”The Enlarged Partial Agreement on Sport of
the Council of Europe (EPAS) will continue to promote a healthy and safe sports environment for children,
including through the project Pro Safe Sports (PSS)
and a toolkit providing guidance and training to sport
administrators and coaches on physical, psychological
and social well-being in sports. It will also monitor
and promote the implementation of the Recommendation on the protection of child and young athletes from
dangers associated with migration”.17
Projektet Pro Safe Sport lanserades den 24–25 april
2017 och kommer implementeras mellan april och
december 2017. Projektet visar på Europarådets
särskilda satsning i frågan kring sexuella övergrepp
och trakasserier mot barn inom idrotten och kan ge
vägledning till regeringen och idrottsrörelsen.
Den Europeiska konventionen angående skydd för
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna (Europakonventionen, EKMR, 1950)

gäller som svensk lag sedan 1995.18 Artikel 3 i
Europakonventionen innehåller ett generellt och
undantagslöst förbud mot tortyr och omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning. Artikel 8
i Europakonventionen slår fast en rätt för var och en
till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och
sin korrespondens. Förutom att artiklarna givetvis
ska skydda medborgarna från direkta övergrepp och
ingrepp från statens sida ålägger de också staten att
vidta åtgärder för att säkerställa att enskilda får det
skydd som artiklarna ska ge. Europadomstolen för
mänskliga rättigheter har i domar i fall kring sexuella
övergrepp hänvisat till artikel 3 och 8 EKMR. De
flesta handlade om att staten brustit i att vidta åtgärder för att skydda barn mot övergrepp. Enligt artikel
3 har domstolen tittat på fall där staten har brustit i
skyldigheten att göra effektiva utredningar i fall av
sexuella övergrepp mot barn. Fall gällande artikel 8
hade mer att göra med rättigheten till fysisk integritet
och respekten för familjeliv.19
År 2013 ratificerade Sverige Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och
sexuella övergrepp (Lanzarotekonventionen). Den
gäller för Sverige sedan oktober 2013. I regeringens
proposition 2012/13:111 föreslogs ändringar i reglerna
i brottsbalken om svensk domsrätt och åtalspreskription. Förslagen innebar dels att kravet på dubbel straffbarhet avskaffas för utnyttjande av barn för sexuell
posering och köp av sexuell handling av barn, dels att
preskriptionstiden förlängdes för utnyttjande av barn
för sexuell posering genom att den börjar löpa först
den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år som ett
tillägg till regeln i 35 kap. 4 § andra stycket BrB.20
Som medlemsstat i EU, är Sverige skyldig att
genomföra EU-rätten. EU-rätten är en integrerad del
i Sveriges nationella rättsordning. Direktiv 2011/93
om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn,
sexuell exploatering av barn och barnpornografi, har
lett till ytterligare två reformer. För att genomföra direktivet antogs år 2013 en ny lag om registerkontroll
av personer som ska arbeta med barn.21 Lagen innebär att det finns en skyldighet för den som erbjuds en
anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring
inom vissa verksamheter att på begäran visa upp ett
utdrag ur belastningsregistret, om arbetet innebär
direkt och regelbunden kontakt med barn. Det kan
handla om både personer som i sin yrkesutövning
kommer i kontakt med barn och personer som är
ledare i olika ideella barnverksamheter t.ex. idrottsledare. Vidare har preskriptionstiden för köp av
sexuell handling av barn och för sexuellt ofredande

Council of Europe strategy for the rights of the child (2016–2021), § 51.
Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europarådet, Handbok om europeisk rätt rörande barnets rättigheter, 2015, s.127.
20
Prop. 2012/13:111, s.1.
21
Lagen 2013:852 om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
17
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Min tränare undersöker mig konstigt och har
sex med mig fast jag egentligen inte vill. Men han
kanske inte vet att jag egentligen inte vill? Jag
menar han är ju inte våldsam och slår mig inte.
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Sexuella övergrepp inom idrotten

Mamma är involverad
i min sport men fattar
inte att det som händer,
att min tränare står och
kollar när vi byter om,
är ett stort problem för
mig. Hon håller mer på
tränaren.

som begåtts mot ett barn förlängts på så sätt att den
börjar löpa först den dag målsäganden fyller eller
skulle ha fyllt 18 år.22
SVENSK LAGSTIFTNING
Den svenska sexualbrottslagstiftningen har utvecklats mycket under 2000-talet23 bl.a. p.g.a. det arbete
som bedrivits inom ramen för samarbetet i Europarådet och EU. Nedan redogörs för ett urval av regler
som är relevanta kring sexuella övergrepp mot barn
inom idrotten.
Vika sexualbrott är täckta av brottsbalken
(BrB) 6e kapitel?
Våldtäkt mot barn (BrB 6:4) är när någon har samlag
eller genomför en annan kränkande sexuell handling
som går att jämföra med samlag med barn under 15
år, även om något våld eller hot inte har använts.
Är den som blir utsatt mellan 15 och 18 år och barn
till, eller står i ett liknande förhållande till, gärningsmannen ska det också räknas som våldtäkt mot barn.
Det kan till exempel röra sig om sexuella övergrepp
som begås av föräldrar, mor- och farföräldrar eller
barnets familjehemsföräldrar.
Den som genomför andra sexuella handlingar med
ett barn än vad som beskrivs gällande våldtäkt mot
barn kan dömas för sexuellt övergrepp mot barn
(BrB 6:6), sexuellt utnyttjande av barn eller för sexuellt ofredande (BrB 6:10). Till sexuellt ofredande
räknas även blottning och liknande handlingar.
Att främja eller utnyttja att ett barn under 15 år utför
eller medverkar i sexuell posering betraktas som utnyttjande av barn för sexuell posering (BrB 6:8) och
kan leda till straff. Det gäller även den som begår
en sådan gärning mot ett barn som fyllt 15 men inte
18 år, t.ex. om poseringen skett mot ersättning eller
under tvång.
Att producera, titta på, inneha och sprida dokumenterade övergrepp mot barn under 18 år, barnpornografi, är också straffbelagt. Det regleras dock inte
med övriga sexualbrott utan ses som ett brott mot
allmän ordning (BrB 16:10a).
Det är olagligt att kontakta barn i sexuellt syfte, så
kallad grooming. Brottet kan beskrivas som förberedelse till sexuella övergrepp mot barn. För att någon
ska kunna dömas för detta brott måste det bevisas att
personen stämt möte med barnet och att syftet med
mötet är just att begå ett sexualbrott. Det krävs också

att man vidtagit någon åtgärd, exempelvis lämnat en
färdbeskrivning, köpt en tågbiljett eller liknande.24
Preskriptionsregler
Preskriptionstiden är, enligt 35 kap. 1 § och 4 § första stycket brottsbalken, bestämd till ett visst antal år
beroende på det straff som högst kan följa på brottet.
Preskriptionstiden löper enligt huvudregeln viss tid
från den dag då brottet begicks. Däremot, när det
gäller sexualbrott mot barn är utgångspunkten för
preskriptionstidens beräkning den dag målsäganden
fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Syftet med bestämmelsen är att stärka skyddet för barn och ungdomar
som blivit sexuellt utnyttjade.25
Lagen om registerkontroll av personer
som ska arbeta med barn
En stor del av den barnverksamhet som förekommer
i Sverige bedrivs inom ramen för ideella föreningar,
t.ex. scoutrörelser och idrottsföreningar. Enligt lagen
2013:852 om registerkontroll av personer som ska
arbeta med barn, har arbetsgivare en möjlighet att
kontrollera utdrag från belastningsregistret för de anställda samt för de som har uppdrag eller praktik om
arbetet innefattar direkta och regelbundna kontakter
med barn.26 Lagen gäller även ledare inom idrottsföreningar och andra barnverksamheter som anlitas
i stor utsträckning som uppdragstagare. Risken för
sexuella övergrepp är enligt regeringens bedömning
lika stor oavsett om någon arbetar med barn som
anställd eller som uppdragstagare. Detta gäller även
föräldrar i de fall då de arbetar som ledare.27 Lagen
tillämpar minimikraven i EU-direktiv 2011/93
artikel 10. Syftet med lagen är att undvika risk för
återfall i brott genom att förhindra att en person
som har dömts till sexualbrott får möjlighet att vara
yrkesverksam inom ett arbete som inbegriper direkta
och regelbundna kontakter med barn. Enligt lagen
gäller dock möjligheten endast vid nyanställning
eller i början av ett uppdrag, dvs. inte senare under
anställningen eller om personen byter jobb inom
samma arbetsplats eller organisation, ett förfarande
som kritiserats av både Bris och ECPAT.28 Det finns
idag inget förbud för en arbetsgivare eller uppdragsgivare att anställa en person som förekommer i
belastningsregistret. Det är upp till arbetsgivaren att
bestämma, enligt arbetsgivarens fria anställningsrätt.29 I fall då det handlar om en idrottsförening blir
det föreningens ansvar att bestämma om anställning,
även om det gäller en person som tidigare har begått
ett sexualbrott mot barn.

Prop. 2012/13:194, s.1.
Rädda barnen ”Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn”, 2016.
Hela detta stycke är baserat på Rädda Barnens rapport ”Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn”, 2016, s.8–9 samt brottsbalken
(1962:700). En översyn av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte gjordes år 2015 (Ds 2015:49) med förslag att skärpa straff för
kontakt med barn i sexuellt syfte (s.k. grooming). Propositionen förväntas under 2017.
25
Detta gäller, enligt 35 kap. 4 § andra stycket brottsbalken, och Ds 2012:45, s.116.
26
Prop. 2012/13:194, s.31.
27
Prop. 2012/13:194, s.28–29.
28
Prop. 2012/13:194, s.23–33.
29
Prop. 2012/13:194, s.33.
22
23

24	
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Anmälningsskyldighet
Enligt 14 kap. 1 § andra stycket socialtjänstlagen
(2001:453) är myndigheter vars verksamhet berör barn
och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och
sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården
skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om
de i sin verksamhet får kännedom om något som
kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till
skydd för ett barn. Skyldigheten gäller även den som
är anställd hos sådana myndigheter och den som är
verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet. Av 10 kap. 28 § OSL, följer bl.a. att de uppgifter som ska anges vid en anmälan enligt 14 kap.
1 § socialtjänstlagen ska lämnas vidare utan hinder
av sekretess. Anmälningsplikten bryter därmed den
tystnadsplikt som annars skulle ha gällt.
Anmälningsplikten gäller inte volontärer eller
anställda i en idrottsförening (ideell verksamhet
som berör barn och ungdom omfattas inte av denna
bestämmelse).30 Sådana personer omfattas istället av
den allmänna rekommendationen i 14 kap. 1 c § SoL
att var och en som får kännedom om eller misstänker
att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden.31 Skyldigheten att anmäla och rekommendationen att anmäla gäller vid misstanke eller kännedom
om att ett barn far illa. I regel görs anmälan till
socialtjänsten i den kommun eller stadsdel där barnet
är bosatt. Det är socialtjänstens sak att utreda och
avgöra allvaret i barnets situation.
Vid sidan av nämnda lagar, har regeringen tagit
initiativ för att motverka människohandel, liksom
exploatering och sexuella övergrepp mot alla barn.
Det illustreras i Handlingsplanen 2016–2018 till
skydd för barn mot människohandel, exploatering
och sexuella övergrepp.32 Bland annat vill regeringen främja initiativ för att förebygga och effektivt
skydda barn som utsätts för sexuella övergrepp,
liksom lagföra gärningsmännen och ge barn som
utsätts för dessa brott det stöd och skydd de behöver.
Trots att regeringen vill satsa på att öka kunskapen
om sexualbrott bland professionella och barn, saknas
referenser till idrottsrörelsen i handlingsplanen, detta
trots statens finansiella stöd till rörelsen.
Barnrättsutredningen, Barnkonventionen blir lag
SOU 2016:19 innehåller förslag som gynnar alla
barn dvs. även de som är idrottsaktiva utan att
särskilt nämna idrottsrörelsen. Bland annat pekar
utredningen på vikten av principen om barnets bästa

och barns deltagande i alla beslut som rör dem samt
vikten av ett kunskapslyft bland de som arbetar för
och med barn samt av en adekvat budgetering för att
barns rättigheter ska kunna tillämpas i praktiken.
Vad gäller statsbidrag till barnidrott, verkar det
finnas ett glapp mellan att man villkorar finansiellt
stöd från staten med ett krav på att det ska finnas
ett barnrättsperspektiv, samtidigt som det saknas en
systematisk uppföljning av tillämpningen av barnrättsperspektiv i idrottsverksamhet.
Statens idrottspolitik och barns rättigheter
Statsbidraget till idrotten år 2017 ligger på över 2
miljarder kronor.33 Det statliga anslaget till idrotten utgår från vad riksdagen fastställt i den årliga
budgeten men användningen av medlen regleras
bl.a. i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till
idrottsverksamhet (Idrottsstödsförordningen). Dessutom fördelar SISU statsbidrag till idrottens studie-,
bildnings- och utbildningsverksamhet, vilket baseras
på förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen. Vidare ger kommunerna och landstingen
på olika sätt stöd till idrottsföreningar och regionala
organisationer. Det är dock svårt att få en samlad
bild av dessa bidrag enligt riksdagens kulturutskotts
uppföljnings- och utvärderingsgrupp.

Det är vanligt att
tränaren man har i min
sport rör en mycket,
t.ex. ändrar ens hållning
och tar i en mycket,
men som hjälp… Den
här tränaren har dock
varit lite mer intim,
men eftersom jag har
varit så van med att
dom måste hålla i en så
tänkte jag inte på det så
mycket. Jag tänkte att
det han gjorde var en
olyckshändelse.

Staten har överlåtit ansvaret att fördela statens
bidrag till idrotten till idrottsrörelsen, genom Riksidrottsförbundet (RF) och Studieförbundet SISU
Idrottsutbildarna. Lagstödet för detta finns dels i
lagen (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund (RF), dels
i lagen (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets
verksamhetsområde.
Den statliga idrottspolitiken innebär att staten anger
de mål och syften som man har med sin bidragsgivning. Idrotten lägger själv fast målen för sin
verksamhet, men ska fördela de statliga bidragen
i enlighet med vad riksdagen har beslutat och vad
regeringen bestämmer.
Riksdagen har beslutat om målen för den statliga
idrottspolitiken.34 Mål och syfte med statsbidraget är
att ge möjligheter ”för flickor och pojkar, kvinnor och
män att motionera och idrotta för att främja en god
folkhälsa, att stödja en fri och självständig idrottsrörelse samt att ge flickor och pojkar, kvinnor och män
positiva upplevelser av idrott som underhållning”.35

Prop. 1996/97:124 s.106 f.
Socialstyrelsen, ”anmäla oro för barn”, 2014, s.16.
Regeringens skrivelse 2015/16:192, Handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp
(Skr. 2015/16:192).
33
Riksdagens Kulturutskottets rapport 2016/17:12, s.121.
34	
Proposition 2008/09:126 om Statens stöd till idrotten, bet. 2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243. Se även budgetpropositionen för 2017: PROP.
2016/17:1 Utgiftsområde 17, s.175 och Förordning 1999:1177 4 § punkt 2.
35
Riksdagens Kulturutskotts rapport 2016/17:12, s.12.
30
31

32	
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Det svåra med att
berätta vad min tränare
gör är att pappa tycker
det är så bra att jag har
en egen tränare som
lägger så mycket tid. En
sån är så svår att hitta.

Enligt riksdagens beslut 2009 ska stöd till barn och
ungdomar ”lämnas till verksamhet som bedrivs ur
ett barnrättsperspektiv”.36 Ett barnrättsperspektiv
inom idrotten innebär att styrelseledamöter och
idrottsledare på olika nivåer bör sätta barnet i fokus
och analysera vilka konsekvenser ett beslut eller en
åtgärd får för ett barn eller en grupp av barn.37 RF
kompletterade samma år idéprogrammet ”Idrotten
vill” med ett tillägg om barnrättsperspektivet, och
det finns riktlinjer både för ”breddidrott för ungdom”
och för ”elitinriktad idrott för ungdom” där det
framgår bl.a. att verksamheten ska bedrivas utifrån
ett barnrättsperspektiv, följa barnkonventionen, se
till att genusperspektivet respekteras och att barn får
möjlighet att bidra till utformning och ledning av tränings- och tävlingsverksamhet. RF har även påbörjat
ett arbete med att ändra filosofin inom idrotten från
tävlingsinriktning, tidig elitsatsning och specialisering till barn och barnrättsperspektiv med mindre fokus på prestation.38 Såväl specialidrottsförbund (SF)
som många föreningar har egna idéprogram med
samma andemening som RF:s program ”Idrotten
vill” där man tar fasta på barnrättsperspektivet. Det
finns också exempel på förbund som hanterar frågan
ingående. Men kunskapen om ”Idrotten vill” eller
motsvarande program varierar i föreningarna.39
I Idrottsstödförordningen nämns barnrättsperspektivet samt barnens rätt till inflytande. Den nämner
dock inte sexuella övergrepp eller vilka konsekvenser
en bristande hantering av skyddet av barns rättigheter inom idrotten kan få.
4 § punkt 2 Idrottsstödsförordningen: ”Statsbidraget ska stödja verksamhet som bedrivs ur ett
barnrättsperspektiv, bland annat genom att öka barns
och ungdomars inflytande över och ansvar för sitt
idrottande”.

Internationella Olympiska Kommittén (IOC)
publicerade 2007 ett konsensusuttalande mot
sexuella övergrepp i idrotten som avslutas med
följande rekommendationer:
	Develop policies and procedures for the
1
prevention of sexual harassment and abuse;
	
2 Monitor the implementation of these
policies and procedures;
	
3 Evaluate the impact of these policies
in identifying and reducing sexual
harassment and abuse;
	
4 Develop an education and training
program on sexual harassment and
abuse in their sport(s);
	
5 Promote and exemplify equitable,
respectful and ethical leadership;
	
6 Foster strong partnerships with parents/
carers in the prevention of sexual harassment and abuse;
	
7 Promote and support scientific research
on these issues.

av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med
bidraget.”
I Regleringsbrevet avseende anslag 13:1 ”Stöd till
idrotten” nämns inte barns rättigheter och det finns
ingen klausul om rapportering.40

5 § punkt 2 Idrottsstödsförordningen: förutsättningar för statsbidrag: ”utveckla kvaliteten i idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet utifrån ett
barnrättsperspektiv och i idrottsverksamhet i övrigt så
att verksamheten främjar en god etik, ökat deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration”,

RF:S OCH SISUS STYRDOKUMENT
I RF och SISU Idrottsutbildarnas tvååriga verksamhetsinriktning med ekonomiska planer 2016–2017,
uttrycks en vilja att bryta diskrimineringen mellan
barn från olika socioekonomisk bakgrund, ”stärka
arbetet med mångfald i föreningar och därmed bidra
till integrationen i samhället” och ”att barn- och
ungdomsidrotten bedrivs utifrån ett barnrättsperspektiv” dock utan att specificera vad detta innebär.
Barnrättsperspektivet nämns även i Idrotten vill och
i dokumentet ”Skapa trygga idrottsmiljöer” samt i
policyn mot sexuella övergrepp inom idrotten.

Vad gäller krav på redovisning till regeringen,
anges i 9 § Idrottsstödsförordningen att ”Sveriges
Riksidrottsförbund ska i sin årsredovisning lämna
en samlad redovisning av vilka som har fått bidrag,
med vilka belopp och för vilka ändamål. Riksidrottsförbundet ska dessutom till regeringen senast den 15
maj varje år lämna en sammanfattande redogörelse
för vad bidragen har använts till och en bedömning

Varken Idrotten vill (2015)41 eller RF:s stadgar
201542 nämner specifika rättigheter för barn eller
skyddsbehovet mot sexuella övergrepp. Dokumentet
”Skapa trygga idrottsmiljöer ”och RF:s policy mot
sexuella övergrepp inom idrotten innehåller däremot
referenser och vägledning kring kränkningar av
barns rättigheter. Vidare har Riksidrottsmötet (RIM)
i maj 2017 beslutat om en rad åtgärder som kan

36
37
38
39
40
41
42
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Internationella Olympiska Kommittén

Riksdagens Kulturutskotts rapport 2016/17:12, s.7–8.
Riksdagens Kulturutskotts rapport 2016/17:12, s.82.
RF, Idrotten vill, 2015.
Riksdagens Kulturutskotts rapport 2016/17:12 s.9.
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 13:1, Ekonomistyrningsverket.
RF, Idrotten vill, 2015.
RF:s stadgar, i lydelse efter RF- stämman 2015.

stödja ett starkare skydd för barnets rättigheter inom
idrotten. Bland annat har RIM beslutat att ta fram
en etisk kod med förslag om att införa en grund för
bestraffning vid brott mot den i syfte att försäkra
idrottsrörelsens värdegrund. RIM beslutade även om
att inrätta en idrottens ombudsman och att utreda
hur en visselblåsarfunktion ska kunna utformas och
införas.43
RF:s interna regler
Preskription: I 14 kap.10 § i RF:s stadgar anges
följande om preskription ”Påföljd för förseelse får
inte åläggas någon, om inte förseelsen anmälts för
bestraffning senast inom två månader från det förseelsen begicks eller blev känd. Påföljd får inte i något
fall ådömas när fyra år förflutit från dagen för förseelsen.”. Däremot står det i RF:s policy mot sexuella
övergrepp inom idrotten att personer uppmuntras att

43
44

agera ”skyndsamt” när det finns uppgifter om, eller
om någon misstänker, att ett sexuellt övergrepp har
förekommit.44
Bland de förseelser som faller in under regeln finns
det inget angående kränkning av barns rättigheter eller sexuella övergrepp. Däremot så står det i 14 kap.
2 § punkt 13 att ”den som uppträtt på sådant sätt att
idrottens anseende därav skadats eller uppenbarligen
kunnat skadas därav”. Man kan tolka det som att detta inkluderar sexuella övergrepp mot barn, men detta
är inte tydligt. Det skulle behövas förtydligas var
RF står i frågan om barnets rättigheter och sexuella
övergrepp även i stadgarna.

Allt känns så konstigt.
Det känns inte rättvist
att någon jag gillar och
som kan göra mig bättre
samtidigt gör saker som
jag hatar. Det gör så
ont liksom.

Anmälningspreskriptionsregeln om två månader och
påföljdspreskriptionen om fyra år är inte anpassade
till fall som handlar om kränkningar av barns

Riksidrottsmötet i Karlstad 19–21 maj 2017.
RF:s policy mot sexuella övergrepp inom idrotten, s.3.
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Även fast det var flera
år sen så mår jag
fortfarande sjukt dåligt
över det men jag har
faktiskt aldrig tänkt på
det som ett övergrepp,
utan något som hände
för 4 år sen som jag bara
vill förtränga.

rättigheter, inte minst sexuella övergrepp. Detta kan
jämföras med att för sexualbrott mot barn är preskriptionstiderna enligt brottsbalken betydligt längre
och den börjar löpa först från dagen barnet fyller 18.
Registerkontroll: Enligt RF:s policy mot sexuella
övergrepp mot barn (s.4) kan föreningen begära att
personer som har regelbunden och direkt kontakt
med barn och ungdomar ska visa upp ett begränsat
utdrag ur belastningsregistret. Syftet är att minska
risken för att barn och ungdomar utsätts för sexuella
övergrepp”.45 RF följer lagen då begäran om utdrag
ur belastningsregistret inte är ett krav. Men med
tanken på syftet att minska risken för sexuella övergrepp, borde det vara ett krav inom idrottsrörelsen
att göra en sådan begäran regelbundet (dvs. inte bara
i början av ett uppdrag).
RF:s kontroll- och sanktionsmöjligheter
I 8 § idrottsstödsförordningen finns det krav på
redovisning till RF:
”En organisation eller annan som har tagit emot
bidrag enligt denna förordning ska lämna
	
1 Sveriges Riksidrottsförbund de redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra
uppgifter som Riksidrottsförbundet bestämmer, och
2 Centrum för idrottsforskning vid Gymnastik	
och idrottshögskolan de uppgifter som centrumet behöver för att genomföra en regelbunden
och långsiktig uppföljning av statens stöd till
idrotten.”
Vad gäller sanktionsmöjligheter, är mottagaren av ett
statsbidrag enligt 11 § nämnda förordning återbetalningsskyldig bl.a. om ”bidraget inte används för det ändamål det har beviljats för”. Enligt 12 § får RF besluta,
om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
11 §, att helt eller delvis kräva tillbaka bidraget.

45
46
47
48
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I RF:s stadgar, 14 kapitel, 3–9 § anges att ”Påföljder
för förseelser enligt detta kapitel är tillrättavisning,
böter och avstängning.” När det gäller de förseelser som bestraffning kan utdömas för dominerar
handlingar som är kopplade till tävlingsverksamhet
(8 av 16 förseelser varav 2 också kan avse träning).46
Dessa sanktioner har ingen tydlig koppling till bristen på barnrättsperspektiv eller skydd för barn mot
sexuella övergrepp. Detta trots att Kulturutskottet
(KrU) uppföljnings- och utvärderingsgrupp konstaterat att när det gäller barns rättigheter inom idrott
finns det studier som visar att organisationer och
idrottsledare inte alltid följer barnkonventionens
principer.
I RF:s policy mot sexuella övergrepp inom idrotten
står det att ”en styrelse har rätt att omedelbart belägga en misstänkt förövare med timeout och en dömd
förövare med permanent suspendering från barn och
ungdomsverksamhet”. Uteslutning av förövare för
sexuella övergrepp är ”beroende på hur idrottsföreningens stadgar lyder”.47 Denna skrivning öppnar för
olika tolkningsmöjligheter och kan tolkas som att
sexuella övergrepp inte är tillräckligt allvarliga för
att motivera en uteslutning.
KrU:s rapport säger också att det finns exempel på
att SF i motioner till RIM 2017 uppmärksammat att
idrottsrörelsen inte är befriad från händelser i strid
med idrottens gemensamma värdegrund. Bidragsfusk, sexuella övergrepp och kränkningar av barns
rättigheter är några exempel på sådana händelser som
har uppdagats. En del utgör brott enligt brottsbalken
eller mot RF:s stadgar och kan därmed hanteras med
stöd av dessa, men i andra fall handlar det främst om
ett oacceptabelt beteende i fråga om värderingar som
i dag inte är tydligt reglerat.48

Finns även referens till samma regel i RF:s dokument ”Skapa trygga idrottsmiljöer”, s.19–21.
Riksdagens Kulturutskotts rapport 2016/17:12 s.105.
RF:s policy mot sexuella övergrepp inom idrotten, s.3.
Riksdagens Kulturutskotts rapport 2016/17:12 s.129.

Jag mår inte bra alls, jag känner mig så konstig.
Så annorlunda och äcklig. Jag kan knappt titta på
mig själv utan att må illa och det känns som att det
var mitt fel, men jag vet ju att det inte är sant, rent
logiskt, men jag känner mig så otroligt blåst.
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Sexuella övergrepp
inom idrotten
Sexuella övergrepp mot barn förekommer i många olika sammanhang
över hela världen, även inom idrotten. Idrotten har speciella förutsättningar såväl organisatoriskt som socialt. I följande kapitel redogörs för
forskning samt barns samtal till Bris om sexuella övergrepp.
Sexuella övergrepp mot barn är ett generellt och
globalt problem som inte förefaller minska över
tid.49 Samtidigt är idrotten en unik kontext med
särskilda karaktärsdrag och relationer som kan
utnyttjas för att begå sexuella övergrepp mot barn.50
Vetenskaplig konsensus gör gällande att sexuella
övergrepp kan orsaka stor skada och strider mot
barns rättigheter, mänskliga rättigheter samt mot
idrottens allmänna riktlinjer.51 Det här bidrar till att

Finns Bolen, 2003; Stoltenborgh et al., 2011.
Owton, 2016; Toftegaard Nielsen, 2004.
IOC, 2007; U.N., 2007; UNICEF, 2010.
52
Brackenridge, 2001; Kerr et al., 2014; Riksidrottsförbundet, 2009.
49

50
51

16 Bris rapport 2017:2

sexuella övergrepp är någonting känsligt och tabubelagt. Idrottens formella värdegrund och ambition att
vara hälsosam, stå för höga ideal, moral, fair-play,
att vara en trygg, demokratiskt och glädjefylld miljö
med barns bästa i fokus kan bidra till underrapportering, osynliggörande samt göra det extra känsligt
när övergrepp uppdagas inom idrotten.52 I forskningen framförs kritik angående sexuella övergrepp
mot barn i idrotten som ett åsidosatt, negligerat,

förnekat problem som idrottskulturen möjliggör och
som idrotten misslyckas med att förebygga.53 Få av
idrottens aktörer och organisationer uttalar sexuella
övergrepp som ett generellt problem inom idrotten
– än mindre ett problem som är deras ansvar.54 Flera
forskare berättar om hur deras studier om sexuella
övergrepp i idrotten har motarbetats, ifrågasatts och i
vissa fall renderat i hot.55 Kunskap genom forskning
och utbildning liksom preventiva och reaktiva rutiner
i idrotten saknas i mångt och mycket.56 Sådana brister
kan bidra till att öka risken för sexuella övergrepp och
dess skadeverkningar.57 Till exempel är det vanligt att
det funnits misstankar bland personer i omgivningen
där sexuella övergrepp skett, men som av någon
anledning inte har agerat på dessa misstankar.58

erfarenheter av sexuella övergrepp genomförts, där
ovanstående föregångsländer gått i bräschen.62 Sverige ligger inte i framkant på dessa områden. Snarare
en bra bit efter många andra länder, både på idrottsoch forskningsområdet.63 Merparten av den refererade litteraturen här baseras alltså inte på svensk idrott,
men förekomsten av sexuella övergrepp mellan länder har hittills varit snarlik.64 Johansson och Lundqvist65 redogör för prevalens av sexuella övergrepp i
svensk föreningsidrott, där resultaten överlag liknar
motsvarande studier från andra länder.66 Det finns
därmed skäl att lära sig av den tidigare forskningen
från andra länder, såväl som att detta belyser behovet
av evidensbaserad kunskap om idrotten i Sverige
specifikt.

Sexuella övergrepp mot barn i idrotten började
uppmärksammas i mitten av 1990-talet i Storbritannien, Kanada och Australien.59 I delar av Europa
(bl.a. i England, Holland, Danmark och Norge) och
Nordamerika har uppmärksamheten av sexuella
övergrepp inom idrotten sedan ökat under 2000-talet. Den här utvecklingen omfattar och kopplar ihop
uppmärksamhet av kända idrottsprofiler med reaktioner som lett till forskningsinitiativ samt skärpning av regler, riktlinjer och policys mot sexuella
övergrepp inom idrotten.60 De här uppmärksammade
fallen brukar inbegripa kända elitidrottare och/eller
tränare och upprepade sexuella övergrepp. Många
gånger har övergreppen skett när de idrottsaktiva var
barn, men uppdagas först flera år senare när de blivit
äldre och avslutat idrottskarriären.61 I Sverige hände
detta 2011 i samband med Patrik Sjöbergs vittnesmål
och uppmärksammade självbiografi. Detta skapade
starka reaktioner, samtidigt som det synliggjorde att
det saknas kunskap och rutiner för att förebygga och
hantera sexuella övergrepp i svensk idrott.

FÖREKOMST AV SEXUELLA ÖVERGREPP
MOT BARN I IDROTTEN
Genom forskning kan konstateras att barn utsätts
för sexuella övergrepp i idrotten,67 så även i svensk
idrott.68 Hittills ger forskningen dock inte skäl att
tro att förekomsten av sexuella övergrepp i idrotten
skiljer sig generellt från andra sociala sammanhang.69 Den prevalens av sexuella övergrepp som
rapporterats bland barn och ungdomar i och utanför
idrotten är liknande. På så sätt är inte idrotten en
särskild riskfylld miljö för barn, men det är en
riskmiljö såtillvida att sexuella övergrepp mot barn
förekommer där. Det är svårt att göra jämförelser
mellan studier för att undersöka faktiska skillnader
då den förekomst som rapporteras liksom studiernas
tillvägagångssätt och urval varierar stort.70 Sexuella
övergrepp är överlag ett ämne som är komplicerat
och känsligt att studera, exempelvis kan det vara
svårt att rekrytera deltagare och därmed få tillförlitliga resultat.71

Sammanfattningsvis bildar studier om sexuella övergrepp mot barn och unga idrottsaktiva ett växande
forskningsområde, om än ett relativt nytt och därmed
begränsat sådant. Hittills har framförallt grundläggande, deskriptiva studier av förekomst och utsattas

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72

Jag vill egentligen att
han bara ska sluta med
det som är jobbigt. Jag
vill inte att han ska
straffas.

Sexuella övergrepp i idrotten sker oavsett sociala
faktorer som ålder, kön, nationalitet, socioekonomisk klass, sexualitet samt fysiska och psykiska förmågor.72 Vidare kan sexuella övergrepp förekomma
i alla idrotter, typer av idrotter (t.ex. individuell och
lagidrott, grad av kroppskontakt eller typ av klädsel)

Fasting, 2015; Mountjoy et al., 2016.
Hartill, 2014.
Se exempel i Brackenridge, 2001; Fasting, 2015; Lang & Hartill, 2016.
Brackenridge & Rhind, 2014; Chroni et al., 2012; Fasting, 2014; Kerr et al., 2014.
Mountjoy et al., 2016; Pépin-Gagné & Parent, 2016.
Hartill, 2014; Pépin-Gagné & Parent, 2016.
Brackenridge & Rhind, 2014.
Fasting, 2014.
Chroni et al., 2012; Kirby, S. et al., 2000; Lang & Hartill, 2015.
Fasting & Sand, 2015; Hartill, 2014.
Brackenridge & Fasting, 2002; Lang & Hartill, 2015.
Parent et al., 2016.
Johansson & Lundqvist, 2017.
T.ex. Kirby et al., 2000; Toftegaard Nielsen, 2001.
T.ex. Alexander et al., 2011; Toftegaard-Stockel, 2010; Parent et al., 2016; Vertommen et al., 2016.
Johansson & Lundqvist, 2017.
Mountjoy et al., 2016; Vertommen et al., 2016.
T.ex. rapporteras en övergripande frekvens av sexuella övergrepp i idrotten på 2–50% (Fasting et al., 2014), 4–58% bland gymnasieungdomar i
Sverige (Priebe 2009) samt 4–22% och 1–10% i en internationell respektive svensk metastudie om sexuella övergrepp mot barn (Stoltenborgh
et al., 2011, Svedin & Priebe 2004).
Svarsfrekvensen i enkätstudier som mäter förekomst av sexuella övergrepp i idrotten ligger i genomsnitt på 33,5% (Parent et al., 2016).
Mountjoy et al., 2016.
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2–14%
är den sammanlagda förekomsten av rapporterade sexuella övergrepp mot barn
inom idrotten. Förövarna har varit tränare, andra ledare, idrottsaktiva eller någon
annan inom idrotten.

och på alla idrottsnivåer, men högre förekomst har
rapporterats av idrottsaktiva på elitnivå än lägre
tävlings- och motionsnivå.73 I en del idrotter befinner
sig barn på 12–13 år i seniorvärldseliten, vilket är
en miljö som tenderar att prioritera prestation före
välbefinnande oavsett de idrottsaktivas ålder.74 Sammanfattningsvis varierar förekomsten av rapporterade sexuella övergrepp mot barn i idrotten mellan 2
och 14 procent.75 Förövarna har varit tränare, andra
ledare, idrottsaktiva eller någon annan inom idrotten,
oftare är förövaren en jämnårig/idrottsaktiv person
än en äldre vuxen/tränare (merparten av befintliga
studier omfattar dock enbart sexuella övergrepp i
tränar-aktivrelationen).76
Sexuella övergrepp kan ske i träningslokaler och
omklädningsrum, i samband med tränings-, tävlingsresor och sociala aktiviteter, när utövaren får skjuts
hem av tränare och i tränares hem.77 Ett tydligt samband mellan alkoholpåverkan bland förövare och/
eller utsatta och sexuella övergrepp har också noterats.78 Generellt sett är förövare oftare män än kvinnor inom liksom utanför idrotten (till det hör även
att en majoritet av tränare är män). Bland utsatta
barn har könsfördelningen visat sig vara ganska jämt
fördelad mellan utsatta flickor och pojkar i idrotten.79
Pojkar som utsätts för sexuella övergrepp är dock en
mer förbisedd grupp än utsatta flickor, men senare
studier visar alltså att könsfördelningen bland barn
är mer jämn än vad som tidigare antogs.80 I Johansson och Lundqvists81 studie om sexuella övergrepp
i tränar-aktivrelationer i svensk föreningsidrott
rapporteras en förekomst på 5,5 procent. Drygt
hälften av övergreppen som rapporterades hade skett
när de idrottsaktiva var under 18 år. I samtliga fall
var förövarna manliga tränare. Resultaten visar inga
signifikanta skillnader mellan rapporterade sexuella
övergrepp och de idrottsaktivas kön, ålder, idrottsnivå eller om de varit aktiva i individuell idrott eller
lagidrott.
73
74
75
76
77
78
79
80
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84
85
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Förutom att beskriva hur förekomsten av sexuella
övergrepp inom idrotten ser ut är forskare också
intresserade av hur och varför det sker. I en väletablerad teoretisk modell82 omfattas fyra grundläggande förutsättningar som gemensamt behöver uppfyllas
för att sexuella övergrepp mot barn ska kunna ske:
1

motivationen hos den potentiella
förövaren att begå sexuella övergrepp,

2

övervinna invärtes/interna hämningar hos
den potentiella förövaren,

3

övervinna utvärtes/externa hinder och

4

övervinna det tilltänkta offrets motstånd.

Mer specifika riskfaktorer för sexuella övergrepp,
såväl i som utanför idrotten, är svåra att peka ut och
avgränsa. Det kan till och med vara missvisande att
förenkla och kategorisera komplexa fenomen där
många faktorer samverkar och förövare och utsatta
är heterogena snarare än homogena grupper.83 Även
tydliga statistiska samband kan samtidigt medföra
ökad utsatthet samt underrapportering av fall som
avviker från det (stereo)typiska och förväntade.
Eftersom en majoritet av förövare är män, till exempel, kan det alltså vara extra känsligt när förövaren
är en kvinna84 liksom när pojkar och män utsätts för
sexuella övergrepp.85 Det kan vara svårare att sätta
gränser och identifiera sexuella övergrepp när upplevelser inte stämmer överens med ens förförståelse
och förväntningar.
TRÄNAR-AKTIVRELATIONENS INVERKAN
PÅ BARNET
Tränare omfattar alla personer som coachar och
leder idrottsaktiviteter. Med idrottsaktiva avses alla
som deltar i föreningsidrotten som utövare, varav
den här rapporten inriktas på de aktiva som är under
18 år. Sexuella övergrepp mot barn i tränar-aktivrelationer innebär per definition ett svek av en ledare,
förebild, auktoritet, trygghet, vuxen, ansvarig och
professionell part. Detta i kombination med det
känslomässiga band som tränare och idrottsaktiva
ofta delar gör att konsekvenserna av sexuella övergrepp i tränar-aktivrelationen kan orsaka ytterligare
skada, oavsett vilken form av övergrepp det rör sig
om.86

Fasting et al., 2004; 2010; Leahy et al., 2002; Vertommen et al., 2016.
UNICEF, 2010.
Alexander et al., 2011; Kirby et al., 2000; Leahy et al., 2002; Parent et al., 2016; Toftegaard Nielsen, 2001; Vertommen et al., 2016.
Alexander et al., 2011; Chroni et al., 2012; Fasting et al., 2014; Parent et al., 2016; Sand et al., 2015.
Cense & Brackenridge, 2001; Johansson & Lundqvist, 2017; Kirby et al., 2000; Toftegaard Nielsen, 2004.
Toftegaard Støckel, 2012; UNICEF, 2010.
Alexander et al., 2011; Fasting et al., 2004; Hartill, 2009; Parent et al., 2016; Sand et al., 2011; Toftegaard-Nielsen, 2004.
Baker & Byon, 2014; Parent et al., 2016.
Johansson & Lundqvist, 2017.
Finkelhor, 1984.
Brackenridge, 2001; Fasting & Brackenridge, 2009; Finkelhor, 1994.
Johansson, 2016.
Hartill, 2009.
Toftegaard Nielsen 2001; 2004.

Relationen mellan tränare och aktiv kan se ut på
många olika sätt. Det kan vara allt från en kortvarig, ytlig och formell relation till en långvarig, nära
relation där tränaren samtidigt är en god vän, en föräldragestalt, en kärlekspartner eller är en helt unik,
viktig person i den idrottsaktivas liv. Tränar-aktivrelationens karaktär och interaktion kan variera
beroende på idrottsnivå, hur olika idrotter organiseras och vilken typ av coachning som erfordras, på
idrottsaktivas och tränares ålder och könstillhörighet
osv, men också beroende på informella, individuella
och sociala omständigheter. Det finns ingen typisk
tränar-aktivrelation. Om något präglas den här
relationen av gränslöshet genom att vara unik och
utformas från relation till relation med få formella
riktlinjer. Det skapar utrymme för en frihet och dynamik som kan vara funktionell, men som också kan
utnyttjas och missbrukas. Forskningen gör gällande
att det finns ett betydande gränsland, eller en gråzon,
av beteenden och situationer i tränar-aktivrelationer
där objektiva, allmängiltiga gränser som tydligt
särskiljer rätt från fel i tränar-aktivrelationer knappt
existerar – eller där det blir tydligt först i efterhand.87
Det är inte bara för idrottsaktiva det därför är svårt
att avgöra var gränser går, även bland tränare finns
en sådan osäkerhet och stort utrymme för tolkning.88
I Bris kontakter kan vi se att det inte är ovanligt att
barn utvecklar kärlekskänslor, eller känslor barnet
tolkar som kärlek, för vuxna de ser upp till, beundrar
eller har en nära relation till. Det kan ofta handla om
lärare men också ledare. I många fall är det smärtsamt för barnet när känslorna inte är besvarade, men
i de fall känslorna besvaras, eller den vuxne utnyttjar
barnets känslor, blir även de situationerna svåra eller
smärtsamma för barnet.
Gränsdragning i relationer mellan idrottsaktiva och
tränare, liksom att upprätta och implementera regler
inom idrotten som markerar sådana gränser, kompliceras ytterligare av att få beteenden och faktorer som
det rör sig om är destruktiva i sig. Till större delen
rör det sig om sådant som har en positiv och gynnsam effekt på hälsa och idrottsprestation, men som i
undantagsfall missbrukas, utnyttjas och därmed kan
orsaka skada. Ett exempel är den kroppskontakt och
fysiska närhet som hör idrotten till. Kroppskontakt
kan vara en del av själva idrottsutövandet, som en
pedagogisk resurs eller en nödvändig säkerhetsåt-

87
88
89
90
91
92
93

gärd för assistans och teknik. Det kan också vara
ett uttryck för omtanke, glädje, tröst och uppmuntran i tränares och idrottsaktivas umgänge, så som
kramar och klappar. Huruvida sådan kroppskontakt
är lämplig, positiv och funktionell beror alltså i stor
utsträckning på hur den upplevs och avses.89 Därtill
hör i vilken utsträckning idrottsaktiva upplever att
de kan och vill uttrycka gränser och säga ifrån om
någonting känns obehagligt, konstigt eller kränkande. Men så är ofta inte fallet då tränare antas veta
vad som är bäst för de idrottsaktiva och förväntas
vara den som bestämmer, i synnerhet om tränaren är
vuxen och idrottaren barn.90

För ungefär ett år
sedan fick jag en ny
tränare som är ett par
år äldre än mig, Jag
tycker att hon är en helt
fantastisk människa och
jag älskade att gå till
träningarna när hon var
där. Sakta men säkert
fick jag känslor för
henne. Att känslorna inte
var besvarade krossade
mitt hjärta.

Svårigheter att identifiera och markera gränser i
tränar-aktivrelationen hänger också ihop med att
tränare genom sin ledarroll har bestämmanderätt
och ansvar, både i form av rättigheter och skyldigheter gentemot idrotten och idrottsaktiva.91
Tränares position, roll, status, högre ålder, kunskap
och erfarenhet bidrar till en maktposition i förhållande till idrottsaktiva. Idealiskt sett används makt
som ett positivt, möjliggörande av inflytande där
ömsesidigt beroende, idrottsaktivas välbefinnande
och barnrättsperspektiv värnas. Men makt kan också
missbrukas genom dominans och kontroll med
uttryck som sexuellt utnyttjande, vilket är än mer
påtagligt när det rör sig om en vuxen tränare och en
ung idrottsaktiv. Tränares inflytande, kontroll och
makt förstärks av att tränare ses som nyckeln till
idrottsprestation och framgång, vilket i mångt och
mycket är poängen med tävlingsidrott.92 Tränaren
har sociala och materiella resurser och befogenheter
som potentiellt kan hjälpa eller stjälpa en idrottskarriär – åtminstone finns föreställningar om att det är
på det sättet. Idrottsaktiva kan uppleva att de står i
tacksamhetsskuld till sin tränare och som att deras
framgångar är tränarens förtjänst. Det bidrar till att
idrottsaktiva hamnar i en situation där de är beredda
att göra stora uppoffringar för att fortsätta prestera,
bland annat på bekostnad av sitt välbefinnande och
psykiska självförsvar.93 Tränares inflytande och bestämmanderätt i kombination med otydliga gränser
kan också utnyttjas vid så kallad grooming, vilket
nästa avsnitt handlar om.
GROOMING
”Grooming” är ett begrepp som är etablerat inom
forskningen och är viktigt för förståelsen av sexu-

Johansson, 2017; Toftegaard Nielsen, 2001.
Bringer et al., 2002.
Hassall et al., 2002; Johansson, 2017; Öhman & Quennerstedt, 2017.
Brackenridge, 2001; Johansson & Larsson, 2016.
Johansson & Larsson, 2016; Larsson, 2001.
Brackenridge, 2001; Johansson & Larsson, 2016; Stirling & Kerr, 2009; Vertommen et al., 2016.
Ibid.
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Allt började ganska
långsamt. Jag vet inte
när det blev för mycket.
Han har alltid varit
snäll och givit mig typ
massage eller stretchning
liksom. Men sen började
det kännas annorlunda.
Han blev annorlunda.

ella övergrepp som en process (eller en del av en
process) snarare än en eller flera enskilda händelser
i tränar-aktivrelationer.94 Grooming är ett begrepp
för den typ av normaliseringsprocesser som föregår,
möjliggör och döljer sexuella övergrepp. Inledningsvis skapas förtroende hos ett potentiellt offer för att
därefter successivt och systematiskt sudda ut, flytta
fram och normalisera nya gränser för att därefter
inleda sexuella övergrepp. Denna process omfattar
ofta även grooming av omgivningen, t.ex. av föräldrar, vänner, andra tränare och vuxna, för att på så sätt
undvika misstanke och upptäckt.95
Grooming är kontextuellt, vilket innebär att grooming i tränar-aktivrelationen har idrottsspecifika
karaktärsdrag. Inledningsvis, och fortsatt växelvis,
innebär det sådant som den idrottsaktiva uppfattar
som positivt och önskvärt:
• mer träningstid, exklusiv enskild träning,
avancemang;
• ökad uppmärksamhet, stöd, intresse, beröm;
• mer kontakt och umgänge utanför idrotten;
• positiv särbehandling, isolering, favorisering,
förtroenden, anförtro hemligheter;
• ökad kroppsfokus och kroppskontakt i och utanför
träningsmoment, diffusa intima och sexuella
beteenden och samtal.
Successivt introduceras, alterneras och normaliseras
svårtolkade beteenden som diffusa intima handlingar och inslag som inte längre är odelat positiva.
Processen fortsätter med alltmer uppenbara sexuella
beteenden och negativa inslag, alternerat med mer
eller mindre av de önskvärda, positiva inslagen:
• ökade krav, negativ särbehandling, bestraffningar,
ignorans;
• mer uppenbara sexuella beteenden;
• hot och andra strategier för att säkra barnets tystnad och undvika misstankar.
Grooming kan likna uppvaktande och omfatta
romantiska gester och kärleksförklaringar, varpå
det händer att idrottsaktiva blir förälskade i tränaren
under denna process och kanske hoppas att de kan
bli tillsammans. Den typen av förhoppningar och
känslor i kombination med tilliten, omtanken och
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tacksamheten som byggts upp i tränar-aktivrelationen samt unga människors oerfarenhet av sexuella
relationer riskerar att utnyttjas. Därtill finns en
allmän ovilja att identifiera personer som man tycker
om, ser upp till och kanske älskar som förövare och
som kapabla att utnyttja någon. Många människor
känner även motstånd och olust till att betrakta sig
själv som utnyttjad, som ett offer, då det förknippas
med svaghet, att vara passiv, ansvarslös, att sakna
kontroll och inte klara av att säga nej eller göra motstånd. Allt detta tenderar att leda till skuld-, skamoch ansvarskänslor hos unga personer som anklagar
sig själva snarare än tränaren/förövaren, vilket i sin
tur bidrar till att idrottsaktiva inte berättar om sådana
upplevelser för någon.96
Grooming utgör alltså en kumulativ process där
sexuella övergrepp genom kontextuell, successiv
normalisering ”möjliggörs” därför att stora delar av
processen utgörs av positiva, åtråvärda inslag som
kan gynna såväl välbefinnande som idrottsprestation.
Detta leder till ambivalens; en motsättning mellan
önskvärda och icke-önskvärda inslag som kan bidra
till att sexuella övergrepp accepteras, uthärdas
eller avfärdas som någonting annat. Kunskap om
grooming och sexuella övergrepp som process kan
därför bidra till viktiga insikter om samtycke och
gränsdragning med kontentan att sexuella övergrepp
är förövarens ansvar samtidigt som utsatta personer
inte nödvändigtvis upplever det så. Eftersom grooming kan bidra till att barn inte uppfattar sexuella
övergrepp när de pågår, brukar sådana upplevelser
omvärderas och förstås annorlunda som vuxen.
Men oavsett hur sexuella övergrepp uppfattas för
stunden så kan den idrottsaktiva till slut finna sig
själv fångad i en situation av maktlöshet, utsatthet,
isolering och beroende som känns omöjlig att ta
sig ur på grund av den långa process som föregått
övergreppen. Ofta finns en rädsla för att hemligheter
och lögner ska uppdagas, för att göra människor besvikna och ledsna, för att förlora idrotten, karriären,
drömmarna, tränaren, lag- och klubbkamraterna och
mycket mer som värderas väldigt högt.97 Detta kan
också illustrera varför risken för sexuella övergrepp
är högre inom elitidrotten; därför att idrottskarriären,
-prestationen och målen tenderar att sättas i första
rummet mer än på lägre idrottsnivåer.98

Baker & Byron, 2014.
Brackenridge & Fasting, 2005; Fasting & Sand, 2015.
Brackenridge & Fasting, 2005; Fasting & Sand, 2015; Johansson, 2016.
Brackenridge, 2001; Brackenridge & Fasting, 2005; Fasting & Sand, 2015; Johansson, 2016; Owton & Sparkes, 2015.
Fasting et al., 2010; Vertommen et al., 2016.

Jag kan inte låta bli att hata mig
själv för att jag låter honom. Alltså
jag borde väl kunna säga nej? Kan
man ens säga nej?
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Jag vill inte förlora
honom som tränare. Jag
tycker om honom. Han
är superbra och jag är
rädd att förlora det hela.

BARNETS REAKTIONER, KÄNSLOR
OCH AGERANDE
Sexuella övergrepp är generellt förknippat med både
underrapportering och fördröjd rapportering.99 Dvs.
att fler sexuella övergrepp sker än vad som rapporteras samt att många väntar mer eller mindre lång tid
med att berätta om det för någon. Underrapportering
tenderar att öka när barn utsätts för övergrepp samt
när det sker i nära relationer.100 Med andra ord är det
potentiellt hög risk att barn som utsätts för sexuella
övergrepp av sin tränare inte berättar om det för
någon, alternativt väntar länge med att berätta, vilket
forskningen bekräftar.101 Om barn berättar om sina
upplevelser av övergrepp är det ofta i förtroende för
en jämnårig kompis snarare än för en förälder eller
annan vuxen eller professionell person.102

tränaren eller att den idrottsaktiva vill skydda sin
tränare trots det som skett.103

I Bris kontakter där barn har berättat om övergrepp,
där förövaren varit barnets tränare, berättar barnen
om sin ambivalens inför vad som skett, vems fel
det var och söker förklaringar till det som hänt.
Många barn söker ursäkter och bortförklaringar för
den vuxnes agerande i ett försök att normalisera
beteendet. I våra kontakter kan vi se att barnet ensam
försöker förstå var gränsen går och besvara frågan
om ett övergrepp har skett? I detta tar barnet ett stort
eget ansvar och lägger skuld på sig själv. Detta är
inte unikt för övergrepp som sker inom idrottsrörelsen utan är tvärtom känslor som barn kämpar med
oberoende av vem som utsatt dem för övergrepp.

För Bris berättar barn att föräldrars relation och inställning till idrottsrörelsen barnet är aktiv inom har
inverkan på barnets förutsättningar att få hjälp, stöd
och skydd. Ofta har barnets föräldrar också en nära
relation till tränaren, eller åtminstone kännedom om
vem tränaren är. Det är inte en främling eller någon
som barnet initierat kontakt med på egen hand. I allmänhet ska föräldrar kunna utgå från att idrotten är
en trygg och säker miljö för ett barn att vistas inom
men de gånger det inte visar sig vara det har barn
tyvärr erfarit att föräldrar tagit tränarens eller idrottsrörelsens parti. Även oron för att föräldrarna inte
ska ta en på allvar, eller tro på en, påverkar barnets
inställning till att berätta om övergreppen.

I Bris kontakter beskriver barn en långvarig inverkan på mående, val och agerande. Mot bakgrund av
att många inte berättar förrän i vuxen ålder kan det
konstateras att barn under lång tid hanterar alla känslor
själva. Barn beskriver för Bris att det svåra inte tar
slut när barnet kommit till insikt om att ett övergrepp
skett. Då drabbas barnet ofta av självförakt, skuld- och
skamkänslor. De funderar på vad de själva hade kunnat
göra annorlunda och drar paralleller till fall de läst
om i media där exempelvis klädsel har diskuterats.
Skuldbeläggandet och självföraktet kan ta sig uttryck i
självdestruktivitet eller andra former av psykisk ohälsa.
Framträdande i Bris kontakter med barn som utsatts
för övergrepp är behovet av skydd och stöd från vuxna. Men för att få den hjälpen behöver någon få veta
vad som hänt. Vi vet att många inte berättar förrän
flera år senare och några berättar aldrig.
Studier inom området visar att hemlighållandet
kan bero på manipulering, hot och utpressning från

I barns kontakter med Bris framträder rädsla inför
vilka konsekvenser det kan medföra som en avgörande aspekt i barnets beslut om hen ska berätta eller
inte berätta för någon. De rädslor barn beskriver
handlar främst om att inte bli trodd, att få skulden
och vilken reaktion som kan komma från förövaren. Ambivalensen gentemot förövaren påverkar
också barnets möjligheter att berätta om övergreppet. Otydliga gränser i tränar-aktivrelationen och
gränser som systematiskt bryts ner genom så kallad
grooming kan också bidra till att sexuella övergrepp
undervärderas, kamoufleras och normaliseras, varpå
idrottsaktiva inte berättar om det för någon.104

När barnets egna föräldrar har ett högt förtroende för
barnets tränare och ledare påverkas barnets möjlighet att skapa begriplighet i sina upplevelser. Kanske
är ledarna också föräldrar till andra barn i samma
idrottsklubb, eller så är barnets föräldrar själva engagerade i klubben.
Gemensamt för barn som blivit utsatta för våld, övergrepp och kränkningar av någon i barnets närhet, som
de har en relation till och en ambivalens gentemot
är att de påverkas av oron för vad som kommer att
hända med den vuxne om barnet berättar. I övergrepp
som sker inom familjen kan vi på Bris se att barn
tydligare villkorar sitt berättande om övergrepp med
en garanti om skydd från förövaren. I de kontakter
Bris haft med barn som berättar om övergrepp inom
idrottsrörelsen beskriver barn snarare det omvända –
att de inte vill att den vuxne ska straffas eller att det
ska bli några konsekvenser annat än att övergreppen
naturligtvis upphör om de är pågående.

Paine & Hansen, 2002; Stoltenborgh et al., 2011.
Brå 2007.
T.ex. Brackenridge, 2001; Fasting & Sand, 2015; Johansson & Lundqvist, 2017; Owton, 2016.
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Vuxnas frågor till Bris

Det är inte enbart barn som vänder sig
till Bris för att få stöd. Även vuxna och
däribland idrottsledare gör det. Nedan
följer några exempel på situationer
som vuxna sökt stöd kring utifrån händelser som skett inom idrottsrörelsen;
• En förälder som även är tränare söker
stöd utifrån att han fått kännedom
om att lagets föregående tränare avtjänat ett fängelsestraff för sexuella
övergrepp mot barn. Inom kort ska
lagets föräldrar informeras om detta
och uppringaren är orolig för om
något barn i det egna laget har utsatts men också hur barnen kommer
att påverkas när deras föräldrar får
vetskap.
• Idrottsledare och styrelseledamot
kontaktar Bris och söker stöd kring
sin osäkerhet inför om en tränare i
föreningen som närmat sig pojkar
sexuellt ska få vara kvar och träna

själv i föreningen överhuvudtaget. De
utsatta barnens föräldrar har polisanmält händelsen.
• Person på ett idrottsförbund ringer
till Bris. Under en utbildning för
ledare uppgav två 14-åriga tjejer att
en man i 40-årsåldern har utsatt
dem för sexuella trakasserier. Kvinnan undrar hur de ska konfrontera
mannen och om de ska polisanmäla
händelsen.
• Ordförande för en idrottsförening
ringer Bris och söker hjälp utifrån att
en flicka som tränar inom föreningen
har anförtrott sig för en ledare och
berättat att hennes pappa utsätter
henne för sexuella övergrepp. Ordförande undrar nu hur hon ska agera,
var hon ska anmäla och hur de ska
bemöta flickan på träningen.

Till skillnad från övergrepp som sker inom familjen
kan barn som utsätts för övergrepp inom idrotten i
teorin skydda sig själv genom att sluta utöva idrotten
och därmed försvinna från riskmiljön. Detta är dock
bara ett teoretiskt resonemang – inget som är lätt för
barnet att genomföra på egen hand eller som barnet
ska förväntas hantera på egen hand. Dock ser vi på
Bris att barn själva för ett liknande resonemang, inte
bara genom att ta på sig skulden för övergreppen
utan också genom att försöka lösa det utan inblandning från andra vuxna.

• Ordförande för idrottsklubb ringer
och berättar att en av ledarna för
ett ungdomslag skickat privata sms
till 14-årig flicka. Sms:en har varit
uppmuntrande och ledaren har
uppmanat flickan att hitta andra sätt
att kunna fortsätta prata utan att bli
upptäckt. Ordföranden undrar hur de
ska hantera situationen och hur de
ska tänka.
Sammanfattningsvis finns ett stort
behov av stöd till vuxna inom idrottsrörelsen. Det är uppenbart att det saknas
verktyg samt välkända och tydliga riktlinjer hur man ska agera vid misstanke
om att ett barn far illa. Utifrån Bris kontakter med vuxna som söker stöd, i hur
de kan hantera frågor om sexuella övergrepp inom idrottsrörelsen, kan vi konstatera att denna osäkerhet och ambivalens hos vuxna innebär en ökad risk
för att barn inte får det skydd de behöver och har rätt till.

inte längre bara om skammen, skulden och alla
rädslor – det handlar också om risken att förlora
en stor del av sig själv och sina framtidsdrömmar.
Detta kan leda till en situation där barnet väljer att
inte berätta, att stanna kvar inom idrotten och att
eventuellt berätta först när den aktiva karriären är
slut, eller när hen blivit vuxen och inte längre står
i beroendeställning till varken föräldrar eller den
som utsatt barnet för övergrepp.

Jag kan inte berätta. Jag
vill inte att de ska tycka
att jag är dålig.

För barn som idrottat länge eller vars identitet är
starkt förknippad med idrotten blir det extra svårt
att berätta för någon om övergreppen. Det handlar
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Diskussion och
rekommendationer
Syftet med denna rapport är att med barnrätten som grund belysa det
vi vet utifrån forskning och barns vittnesbörd till Bris om sexuella övergrepp. Vi vill ge vägledning för idrottsföreningars arbete för att kunna
skapa en trygg idrott. I detta avsnitt förs en diskussion med efterföljande rekommendationer.
Idrotten är en bred rörelse och merparten av alla
barn är någon gång aktiv i en idrottsförening. Näst
efter skolan är idrottsrörelsen den bredaste och
största samlingspunkten för barn. Idrotten fyller en
viktig funktion i samhället för att förverkliga flera av
de rättigheter som finns i barnkonventionen. Idrotten
förbättrar folkhälsan genom att främja en hälsosam
livsstil (jfr artikel 24), den hjälper barn att lära sig
att kanalisera energi och få verktyg för att hitta
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alternativ till våld och annat avvikande beteende (jfr
artiklarna 19, 29, 31). Idrott ger vidare möjligheter
till utbyten som kan vara bra för att förverkliga till
exempel rätten till icke diskriminering genom att
främja integration av personer från olika ursprung,
kön, religion och ekonomisk bakgrund (artikel 2).
Idrott är också ett värdefullt verktyg för att barn ska
kunna bearbeta traumatiska eller svåra upplevelser
(jfr artiklarna 20, 22, 23, 31 och 39), för att nämna

några exempel.105 Även många barn som kontaktar
Bris kring idrott ser idrott som något positivt som
de uppskattar. Barns förtroende och uppskattning
för idrotten förpliktigar ytterligare då det medför att
idrottsrörelsen behöver förvalta barns förtroende och
visa på att åtgärder vidtas för att erbjuda en trygg
idrott. Synliggörandet av sexuella övergrepp inom
idrotten har inte som avsikt att avskräcka barn från
att delta i idrottsaktiviteter, eller låta tränare ta plats
som viktiga vuxna i deras nätverk. Det handlar om
att ta barns upplevelser på allvar och våga se de systematiska brister som forskning och barns vittnesbörd visar på och vidta åtgärder.
Att bedriva verksamhet vari barn vistas, oavsett
storlek på verksamhet, innefattar alltid ett mycket
stort ansvar. Verksamheter i vilka barn vistas ska
utformas på ett sådant sätt att den utgör en trygg
miljö för barnet. Idrottens storlek och dess struktur
med exempelvis paraplyorganisationer ställer extra
höga krav i termer av att väl utarbetade policys samt
handlingsplaner, som omsätts i praktiken, finns på
plats. Det faktum att verksamheten i en icke obetydlig omfattning även är statligt finansierad ställer inte
bara krav, det förpliktigar. Att Riksdagen år 2009
ytterligare klargjort sin förväntan på idrotten i relation till dess finansiering kan enkelt sägas som att:
om idrottsrörelsen vill ha statligt stöd, ska barnkonventionen efterlevas såväl i dokument som i daglig
verksamhet.
ATT LEVA SOM MAN LÄR
En central del i att leva upp till barnkonventionen är
att verksamhet där barn vistas är fri från övergrepp.
I takt med att idrotten nationellt och internationellt
infört policys som markerar idrottens avstånd och
fördömande av alla former av övergrepp tenderar
ett problematiskt glapp uppstå mellan policy och
praktik. Det vill säga implementeringen av övergripande policys och regler på lokal nivå i föreningars
och klubbars verksamhet släpar efter eller saknas. I
en rapport från UNICEF om övergrepp mot barn i
idrotten framhålls att ”Goda intentioner och skriftlig
policy inte betyder något om de inte omsätts i praktiken” (författarens översättning från UNICEF, 2010,
sid. 21).
Att idrottsledare, såsom exempelvis ordförande i
föreningar kontaktar Bris för stöd kring hur man ska
hantera sexuella övergrepp inom idrotten är positivt.
Det visar på att man vill agera och att göra det på
rätt sätt. Samtidigt är det tydligt i kontakter med
aktiva vuxna inom idrottsrörelsen att man inte har
handlingsplaner på plats, att man inte har kunskap
om dem eller förstår vad de innebär. Många av de
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frågor som ställs, exempelvis om hur man bör agera
i en viss situation, borde redan vara besvarade i väl
utarbetade policys och handlingsplaner. Bris samtal
med personer med förtroendeuppdrag inom idrottsföreningar bekräftar att det finns ett glapp mellan
ord och verklighet. I detta sammanhang bör det även
framhållas att det givetvis finns ett stort värde i att
söka stöd/råd från expertis även när det strukturella
finns på plats och ”lever” i föreningen. Att inhämta
en extern bedömning är värdefullt, att så ska ske kan
vara något som preciseras i handlingsplaner.
Hur stort glappet är mellan ord och verklighet varierar sannolikt mycket mellan olika idrotter, föreningar eller i enskilda lag/träningsgrupper. Trots det
får det anses klarlagt att denna ”glapp-problematik”
existerar i en inte obetydlig omfattning. En stor risk
när orden inte överensstämmer med verkligheten är
att orden/policys av aktiva inom idrotten kan komma
att uppfattas som meningslösa, i värsta fall något
som man förstår att man behöver ha för att få pengar
men som man i realiteten inte bryr sig så mycket om.

Kan min tränare ha
blivit kär i mig? Kan en
vuxen med barn bli kär
i en tonåring? Alltså han
kanske inte ens tänker
på vad han gör när han
rör vid mig på vissa sätt,
kanske menar han det
bara som ett skämt?
Men det känns fel.
För mig.

FÖREKOMST AV SEXUELLA ÖVERGREPP
Genomgången av forskningen visar tydligt att barn
utsätts för sexuella övergrepp inom idrotten. Barn
och vuxnas samtal till Bris visar detsamma. Förekomsten av rapporterade sexuella övergrepp mot
barn i idrotten varierar mellan 2 och 14 procent.
Sexuella övergrepp tycks inte heller minska över
tid inom idrotten. Förövarna har varit tränare, andra
ledare, idrottsaktiva eller någon annan inom idrotten.
Det är vanligare att förövaren är en jämnårig/idrottsaktiv person än en äldre vuxen/tränare. Samtidigt bör
poängteras att merparten av befintliga studier endast
omfattar sexuella övergrepp i tränar-aktivrelationen.
Detta är ett område där det behövs mer forskning
men baserat på befintlig kunskap får det anses klarlagt att förövare inom idrotten återfinns bland flera
olika grupper av föreningsaktiva.
Sexuella övergrepp förekommer i alla typer av
idrotter, vilket innebär att sexuella övergrepp får
anses vara ett generellt problem inom hela idrotten.
Det förekommer även på alla idrottsnivåer samtidigt som en högre förekomst har rapporterats från
idrottsaktiva på elitnivå. Forskning visar att sexuella
övergrepp kan ske på en mängd olika platser i anknytning till idrotten alltifrån i omklädningsrummet
eller när en ledare skjutsar hem en idrottsaktiv eller
vid sociala aktiviteter. Övergrepp sker således på
en mängd olika arenor samt platser med anknytning
till idrottens verksamhet. Generellt sett är förövare
oftare män än kvinnor inom liksom utanför idrotten
(till det hör även att en majoritet av tränare är män).

Sport for Development and Peace International, Sport and child and youth development thematic working group, policy paper
on child protection in sport.
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Ärligt så nej, jag
kommer nog aldrig våga
berätta för någon. Är
rädd att det ska bli fel.
Det är enklast att bara
låta det vara. För han är
ju snäll också.

Bland utsatta barn har könsfördelningen visat sig
vara ganska jämnt fördelad mellan utsatta flickor och
pojkar i idrotten.
RELATIONEN MELLAN TRÄNARE OCH AKTIV
Relationen till tränaren är central för de allra
flesta idrottsaktiva. Tränaren är den som kan
hjälpa en att utvecklas och den som kan bidra till
att förverkliga framtidsdrömmar. I regel utvecklas och fördjupas tränar-aktiv relationen i takt
med att träningsmängden ökar och idrotten får en
större plats i den idrottsaktives liv. Att relationen
mellan tränare och aktiv utvecklas i takt med den
idrottsliga utvecklingen är självklart och i grunden
positivt. Samtidigt krävs tydliga regler och riktlinjer för att förebygga att relationen kan utnyttjas.
Begreppet grooming är centralt för att förstå, och
därmed kunna förhindra, sexuella övergrepp. Det
beskriver den typ av normaliseringsprocesser
som föregår, möjliggör men även döljer sexuella
övergrepp. I processen skapas förtroende hos
ett potentiellt offer, samt dess omgivning såsom
exempelvis föräldrar, för att därefter stegvis sudda
ut gamla och normalisera nya gränser för att sedan
inleda sexuella övergrepp. Det är en kumulativ
process där sexuella övergrepp genom kontextuell, succesiv normalisering ”möjliggörs” därför
att stora delar av processen utgörs av positiva,
åtråvärda inslag som kan gynna såväl välbefinnande som idrottsprestation.
Kroppskontakt och fysisk närhet är en del av själva
idrottsutövandet, som en pedagogisk resurs eller
en nödvändig säkerhetsåtgärd för assistans och
teknik men även ett uttryck för omtanke, glädje och
uppmuntran. Innebörden av en trygg idrott är således
inte en idrott helt utan kroppskontakt och fysisk
närhet mellan ledare och aktiv.
I en trygg idrott ska det inte vara så svårt som barn
vittnar om att det är att säga ifrån om någonting
känns obehagligt, konstigt eller kränkande. En
förklaring till att det många gånger är svårt är
att tränaren ofta antas veta vad som är bäst och
förväntas vara den som bestämmer, i synnerhet om
tränaren är vuxen och idrottaren barn. Relationen
mellan aktiv och tränare är inte en jämlik relation
vilket ställer krav på både vuxna och barn. Barn
behöver ges redskap för att signalera samt kunskap
om att exempelvis kroppskontakt på privata områden aldrig är okej. Vuxna behöver ta ansvar för sitt
eget agerande i alla situationer. Det kan exempelvis innebära att vuxna alltid ska kunna motivera
kroppskontakt för ett barn, att den vuxne sätter
ord på beröring och även ber om lov innan kropps-
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kontakt. Detta för att barn inte ska fostras in i en
idrottskultur där fysisk närhet och kroppskontakt
inte är något som går att prata om eller att de inte
äger rätten till sin egen kropp i idrottssammanhang.
Många idrottsaktiva och tränare har även kontakt
utanför föreningen, exempelvis i sociala medier,
det är av vikt att föreningar är införstådda med det
och att även den dimensionen av social interaktion
berörs i föreningens uppförandekod.
Sexuella övergrepp mot barn i tränar-aktivrelationer innebär per definition ett svek och ett brott. Ett
svek från en förebild, auktoritet, trygghet, vuxen,
ansvarig och professionell part. Detta i kombination med det känslomässiga band som tränare och
idrottsaktiva ofta delar gör att konsekvenserna av
sexuella övergrepp i tränar-aktivrelationen kan
orsaka ytterligare skada, oavsett vilken form av
övergrepp det rör sig om. Efter sexuella övergrepp
beskriver barn för Bris att det påverkar hur de mår
under en lång tid. När de kommit till insikt om att
ett övergrepp skett drabbas barn ofta av självförakt,
skuld- och skamkänslor. De funderar på vad de själva hade kunnat göra annorlunda och drar paralleller
till fall de läst om i media där exempelvis klädsel
har diskuterats. Skuldbeläggandet och självföraktet
kan ta sig uttryck i självdestruktivitet eller andra
former av psykisk ohälsa. Gränsdragning i relationer mellan idrottsaktiva och tränare, liksom att
upprätta och implementera regler inom idrotten som
markerar sådana gränser är helt nödvändiga för en
trygg idrott för barn.
Många tränare bygger upp en förtrolig relation med
idrottsaktiva där tränaren lär känna hur barnet har
det, såväl positiva som negativa sidor, även på andra
arenor. Tränare eller andra vuxna i idrottsföreningar
vänder sig idag till Bris för råd kring hur man ska
agera vid oro för att ett barn far illa. Det är av vikt att
ledarstöd och tydliga policys finns på plats i föreningar för att tränare ska ha kunskap för att kunna agera
för barnets bästa i denna typ av situationer.

SLUTSATSER
Rapportens slutsatser är:
• Att ytterligare steg behöver tas för att implementera ett barnrättsperspektiv inom idrotten.
• Att sexuella övergrepp förekommer och är ett
generellt problem inom idrotten.
• Att policys behöver tydliggöras ytterligare för
att stärka skyddet mot sexuella övergrepp inom
idrotten.
• Att det finns ett glapp mellan policys och verklighet. Idrotten har inte lyckats omsätta/implementera
policys i tydliga och handfasta rutiner, för såväl
det förebyggande arbetet mot övergrepp som för
agerande om övergrepp skett.
• Att det finns en ökande medvetenhet om, och vilja
till, ett förstärkt barnrättsperspektiv inom idrotten.
• Att idrottens organisering ställer särskilda krav
på uppförandekod samt trygghetssystem.

Rekommendationer till Sveriges regering

1

Säkerställ ett barnrättsperspektiv.
Gör en översyn av hur barnrättsperspektivet inom idrotten appliceras i
praktiken, med syfte att säkerställa
att så sker.

2 Möjlighet att återkräva bidrag. Inför

en möjlighet att återkräva bidrag vid
bristande hantering av skyddet av
barns rättigheter inklusive sexuella
övergrepp.

3 Kartlägg. Kartlägg omfattningen av

problemet med övergrepp mot barn
inom idrottsrörelsen.

4 Stöd till forskning. Säkerställ fort-

satt finansiering av forskning kring
övergrepp och kränkningar inom
idrotten samt insatser för att förhindra dessa.

5 Låt idrotten visa vägen. Som väg-

visarland inom ramen för Agenda
2030 Partnerskapet för eliminering
av våld mot barn bör Sverige inkludera övergrepp mot barn inom
idrotten i sina prioriterade områden. Initiativ för att förebygga och
effektivt skydda barn som utsätts
för sexuella övergrepp inom idrotten
bör även refereras till i andra handlingsplaner som är relaterade till
skydd för barn mot våld, människohandel, exploatering och sexuella
övergrepp.

7 Skapa förutsättningar för ett lättillgängligt stöd, behandling, vägledning och hjälp till upprättelse vid
övergrepp inom idrotten.

8 Underlätta gemensamt språk.

Översätt Luxembourgriktlinjerna till
svenska i syfte att säkerställa ett
gemensamt språk kring sexuella
övergrepp.

9 Skrota preskriptionstiden. Se över

lagstiftningen och avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn.

6 Registerkontroll. Skärp lagen om

registerkontroll 2013 så att det blir
obligatorisk att hämta utdrag ur
belastningsregistret för arbetsgivare
inklusive ideella föreningar som
bedriver verksamhet där barn finns.
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Sexuella övergrepp inom idrotten

Rekommendationer till idrottsrörelsen

1

Trygghet först. En trygg idrott är en
attraktiv idrott. Tydliggör i dokument och handling att en trygg
idrottsmiljö som sätter barnets rättigheter i främsta rummet där barn
får komma till tals och utvecklas,
attraherar och skapar förutsättningar för ett långt, aktivt och
framgångsrikt idrottande.

2 Visa ledarskap. Föreningens ledning
behöver visa att det är tryggheten
som kommer först (och exempelvis
inte elitsatsningen eller idrottsanläggningen).

3 Inför en uppförandekod. Klargör

vilka etiska regler som gäller i föreningen med tillhörande handlingsplan. Kommunicera reglerna så att
alla, inklusive barn, i föreningen
känner till dem.

4 Utbildning och dialog. Integrera kun-

skap om uppförandekoden och barnets rättigheter i föreningens utbildningar och samlingar. Exempelvis hur
ledare ska agera vid misstanke om
att barn far illa, vad som gäller vid
kroppskontakt eller hur man säkerställer barnskydd vid resor.

106
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5 Öka vuxennärvaron. En hög närvaro
av sunda, välfungerande vuxna skapar trygghet och förebygger övergrepp, oavsett förövare.

6 Säkerställ att varje barn vet vart

hen kan vända sig. Säkerställ att
barn vet vart de kan vända sig utanför föreningen, såsom exempelvis
till Bris, samt inom föreningen om
något inte känns bra.

7 Inkludera barnen i utveckling och

uppföljning av policys och riktlinjer
för en trygg idrott. Samtalet, där
barn görs delaktiga, bör vara ständigt pågående och är helt avgörande för att verksamheten kan
anses bedrivas utifrån barnets
bästa.

8 Kräv registerutdrag. Idrottsrörelsen
bör kräva registerutdrag från personer som kommer i kontakt med
barn genom anställning eller uppdrag. Personer som inte inkommer
med registerutdrag eller har belastningar som är relaterade till övergrepp mot barn ska inte tillåtas vara
i verksamhet med barn. Registerutdrag bör återkommande inhämtas.

Socialstyrelsen, ”anmäla oro för barn”, 2014, s.16.

9 Anmälningsskyldighet. Aktiva inom

idrottsrörelsen omfattas av den allmänna rekommendationen i 14 kap.
1 c § SoL att var och en som får kännedom om eller misstänker att ett
barn far illa bör anmäla detta till
socialtjänsten106. Det behöver finnas
tydliga rutiner i varje idrottsförening för anmälan till socialtjänsten.

10 Hantering av sexualbrott. Upprätta
polisanmälan vid misstänkt sexualbrott. Sätt den misstänkta förövaren på time-out under pågående
utredning. Idrottsrörelsens preskriptionstider bör harmoniseras
med svensk lag vad gäller sexualbrott mot barn.

Jag vill inte mer men jag vill helst
inte sluta träna. Men det är kanske
enda sättet?
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På ett toppmöte i FN i New York i september 2015
antog världens stats- och regeringschefer överenskommelsen ”Förändra vår värld: Agenda 2030 för
hållbar utveckling”. Agendan gäller från januari
2016 till 2030 och innehåller en handlingsplan med
17 mål och 169 delmål som ska leda världen mot
en hållbar framtid. Agendans mål är universella och
gäller alla länder, även Sverige.

Bris bidrar på olika sätt till måluppfyllelsen av
Agenda 2030 både i Sverige och globalt. Vi stödjer
barn som har det svårt på olika sätt och vars rättigheter kränks, vi gör barns röster hörda i samhället och
vi påverkar politiker och beslutsfattare i Sverige, och
globalt genom vår internationella paraplyorganisation
Child Helpline International (CHI), för att säkerställa
att varje barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Målen är odelbara och utgår från tre dimensioner
av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och
miljömässiga. Under de kommande 15 åren kommer
Agenda 2030 bidra till handlingar och politik som
får en avgörande betydelse för mänskligheten. Flera
av målen och delmålen rör barns rättigheter direkt
och kompletterar barnkonventionen. De är därför
särskilt angelägna för Bris.

Mellan 2017 och 2021 kommer Bris särskilt att fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska
ohälsan hos barn och unga, vi kommer på olika sätt
att stödja barn som flytt och arbeta för alla barns rätt
att slippa våld. Bris fokuserar därför i första hand
på Agendans mål 3 om att Säkerställa hälsosamma
liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar,
mål 5 om Jämställdhet och mål 16 om Fredliga och
inkluderande samhällen.
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Syftet med denna rapport är att med barnrätten som grund
belysa det vi vet utifrån forskning och barns vittnesbörd till Bris
om sexuella övergrepp. Vi vill ge vägledning för idrottsföreningars
arbete för att kunna skapa en trygg idrott.
Framträdande i Bris kontakter med barn som utsatts för övergrepp är behovet av skydd och stöd från vuxna. Men för att få den
hjälpen behöver någon få veta vad som hänt.
För de allra flesta barn utgör idrotten något positivt. Samtidigt
finns det klara brister i såväl idrottens förebyggande arbete mot
övergrepp samt i dess agerande när övergrepp skett. Barn som
har blivit utsatta för sexuella övergrepp beskriver att det påverkar
hur de mår under en lång tid, och att barnet ofta drabbas av själv
förakt, skuld- och skamkänslor.

Arenavägen 61
122 77 Johanneshov
Box 101 47, 121 28 Stockholm
Telefon: 08-598 888 00
www.bris.se
Instagram: @bris116111
Facebook: www.facebook.com/BRIS
Twitter: @BRISpress
Swish: 9015041
Barn kan kontakta Bris på
telefon, chatt och mejl.
Telefonnummer: 116 111
Chatt och mejl: www.bris.se
Brisbot finns på Kik och
Facebook Messenger

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden
2018-05-15
1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-03-22 § 58 avseende Svar på motion
av Ida Legnemark (V); Mänskliga rättigheter är en kommunal angelägenhet - gör Borås till
MR-stad (2017-00140 100).
2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-03-22 § 44 avseende samt bilaga
Borås Stads Kommunikationspolicy (2017-00184 001).
3. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-04-09 § 173 samt bilaga avseende
Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2017 (2018-00099 1.4.2.1).
4. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-04-09 § 180 samt bilaga avseende
SCB:s Medborgarundersökning 2017 (2018-00100 2.9.1.3).
5. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-04-09 § 181 avseende Kommunens
Kvalitet i Korthet 2017 (2018-00101 1.1.4.4.)
6. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2018-03-20 samt bilagor avseende
Anslagsframställan för tillbyggnation av Skatehallen, Armbågavägen 12, Ålgården 6 (201600037 821).
7. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av skrivelse avseende Uppföljning Öppna
väggen, Magasinsgatan 8, Borås (2018-00105 1.1.3.1).
8. Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala Fritidsrådet
2018-03-28 (2018-00075 3.6.7.25).
9. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av skrivelse 2018-04-17 avseende
Sammanställning av broddutdelning 1 dec 2017 – 28 feb 2018 (2018-00096 3.7.2.25).
10. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars facknämnder
mars 2018 (2018-00040 1.2.4.1).
11. Arbetslivsförvaltningen: Anmälan av inbjudan till utbildningsdag måndag 28 maj på
Sagateatern avseende nationella minoriteter.

Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden
2018-05-15

1. Folkhälsoenheten: Yttrande över Detaljplan för del av Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad
(2017-00187 214).
2. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag för utökning av
kapaciteten vid snötillverkning; Hestra IF (2018-00089 3.6.7.2).
3. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag till en ny padelbana
utomhus; Dalsjöfors Tennisklubb (2018-00062 3.6.7.2).
4. Föreningsenheten: Beslut om att PRO Borås Västra har rätt att söka bidrag enligt Borås Stads
bidragsbestämmelser (2018-00106 3.6.7.2).
5. Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2018-04-26.

