
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-29 
 

Instans 
Valnämnden 

Valnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, tisdagen den 6 december 2022 kl. 

18:00 

Valnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som 

avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Viktor Åberg 
Valnämndens Ordförande 

Anna Enochsson 
Valledare 

 

Inledning 

Sammanträdet inleds med en presentation av genomförandet av valet 2022 

samt projektet ökat valdeltagande 2022. 

 

Förhinder anmäls alltid till Anna Enochsson, 033 357055 eller via e-post: 

anna.enochsson@boras.se 
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Datum 

2022-11-29 
 Sida 
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Ärende 

1. Val av justerare 

 

2. Anmälningsärenden 2022-12-06 

Dnr 2022-00068 1.1.3.1 

3. Delegationsbeslut 2022-12-06 

Dnr 2022-00070 1.1.3.1 

4. Projektrapport ökat valdeltagande 2022 

Dnr 2021-00031 1.4.3.0 

5. Lokalbehovsplaner för Valnämnden, planperiod 2024-2028 

Dnr 2022-00071 1.4.3.0 

6. Sammanträdesdagar för Valnämnden 2023 

Dnr 2022-00064 1.1.3.1 

7. Ajournering 

 

8. Nästa sammanträde 

 

9. Övrigt 

  



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lisette Elander 
Handläggare 
033 357016 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2022-12-06 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2022-00068 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärenden 2022-12-06 

Valnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

1. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:32V. Fel i tabell i handledningar och 

ny utgåva av ”Valnämndens preliminära rösträkning” publiceras 

imorgon fredag. Dåligt klister på fönsterkuvert – om bedömning av 

dessa fönsterkuvert i vallokalen. Ökad beredskap för besökare under 

preliminär rösträkning. Registrera löpande in brevröster och 

förtidsröster i Valid. Fel om budröster i handledning för röstmottagning 

i vallokal. Valmaterial kan inte längre beställas. Valid öppnar måndag 

morgon den 10 september. Förtydligande om registrering av 

förtidsröster i Valid. 

2. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:33V. Valkuvert med dubbla valsedlar 

ska inte bedömas i samband med rösträkning i kommunen. Förbered er 

på köbildning på valdagen. Utvärdering och statistikinsamling efter 

valet. Påminnelse om att lägga ut partivalsedlar för lokala partier som 

begärt utläggning. Valmyndighetens tillgänglighet under valhelgen. 

Öppettider för Valupplysningen – Valmyndighetens callcenter för 

frågor från väljare och allmänhet. Listor över anmälda partier och vilka 

valsedlar som får läggas ut i valsedelställ. Hantering av valsedlar efter 

avslutad röstmottagning. Valid öppnar måndagen den 12 september. 

3. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:34V. Väljare som står i kö klockan 

20:00 ska ges möjlighet att rösta. Valmyndigheten har gått ut med 

information om köer till väljarna. Fel i checklistor för vallokal och för 

valnämndens mottagning på valnatten. 

4. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:35V. Inför valnämndens preliminära 

rösträkning. Viktigt vid inrapportering av resultat på onsdag (torsdag). 

5. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022.36V. Hantering av för sent inkomna 

brevröster. Enkäten skickas ut vecka 39. Incidentrapportering till 

Valmyndigheten fram till den 10 oktober. Valmyndigheten har fastställt 

valresultatet för riksdagen. 

6. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:37V. Enkäten skickas ut och 

förtydligande om fråga om budget för valet. Överblivet valmaterial. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Inventera valmaterialförrådet inför eventuellt omval eller extra val. När 

vinner de olika valen laga kraft? Registrering av förtidsröster stänger 

den 5 oktober. Valda ledamöter och ersättare. Hitta statistik på val.se 

och i Valid.  

7. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:38V. Era svar på enkäten är viktiga. 

Överklagandetiden har gått ut. Statistik på mottagna förtidsröster. Inget 

datum för val till Europaparlamentet. 

8. Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:39V. Nedstängning av 

valdatasystemet (VDS) sker imorgon tisdag den 22 november. Se över 

valdistrikt inför val till Europaparlamentet. Kontrollera valbarhet för 

ledamöter och ersättare i Valid. Lista i Valid över antal utskrivna 

dubblettröstkort. Tack för era enkätsvar! 

9. Informationsbrev till Valnämnden - november 2022 från Länsstyrelsen. 

Skapa rutin för att kontrollera valbarhet för ledamöter och ersättare. 

Behörighet till Valid. När vinner valen laga kraft. Nyhetsbrev från 

valmyndigheten finns i Valcentralen. Kontaktuppgifter 

10. Redovisning Socialt hållbart Borås 2022.  

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Nyhetsbrev för kommuner 1(4) 
Datum Utgåva 

2022-09-08 2022:32V 

www.val.se 
valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:32V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Fel i tabell i handledningar och ny utgåva av ”Valnämndens preliminära rösträkning” 
publiceras imorgon fredag

• Dåligt klister på fönsterkuvert – om bedömning av dessa fönsterkuvert vid granskning 
av förtidsröster i vallokalen

• Registrera löpande in brevröster och förtidsröster i Valid

• Valid öppnar igen måndag morgon den 10 september

• Ökad beredskap för besökare under preliminär rösträkning

• Fel om budröster i handledning för röstmottagning i vallokal

• Valmaterial kan inte längre beställas i Valid

• Förtydligande om registrering av förtidsröster i Valid

Fel i tabell i handledningar och ny utgåva av ”Valnämndens preliminära 
rösträkning” publiceras imorgon fredag förmiddag 

Vi har blivit uppmärksammade på att det dessvärre står fel i tabellen för granskning av 
valsedlar vid rösträkning i våra handledningar.  

Vi ber er därför informera era ordförande i vallokal om att röster på ej anmälda partier ska 
sorteras i en egen hög vid rösträkningen och läggas i ett eget omslag för valsedlar.  

Det gäller följande tabeller: 

• Handledning för röstmottagning i vallokal: sida 23, avsnitt 7.2.3.

• Handledning för valnämndens preliminära rösträkning: sida 20, avsnitt 4.2.3.

o En reviderad utgåva kommer att publiceras på fredag förmiddag med
uppdaterad information även avseende granskning av ytterkuvert för budröst
och att valsedlar på ej anmälda partier ska sorteras i en egen hög.

o Den reviderade versionen har utgåva VAL V728 14 och är daterad i
september på framsidan.

Felet ser ni på nästa sida, på den sista raden i tabellen. Det gäller en valsedel för ett parti som 
eventuellt inte har anmält deltagande i det aktuella valet. Valsedeln ska inte sorteras som 
”Ogiltig - övrig” om det visar sig att partiet inte är anmält, utan som kategorin ”Ej anmälda 
partier”.  

mailto:valadm@val.se
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2022-09-08 

FEL: 

Dåligt klister på fönsterkuvert – om bedömning av dessa fönsterkuvert vid 
granskning av förtidsröster i vallokalen 

Vi har fått rapporter om att fönsterkuvert som används för förtidsröster inte alltid 
fullständigt har kunnat klistras igen. Detta skrev vi utförligt om i nyhetsbrev 2022:29V. 

Enligt 9 kap. 9 § första stycket punkt 2 vallagen ska röstmottagaren vid granskning av 
förtidsrösterna i vallokal kontrollera att fönsterkuvert inte blivit öppnade sedan de klistrats 
igen. Observera dock att: 

 Bestämmelsen avser kuvert som öppnats genom en aktiv handling. Den avser inte
ett sådant kuvert som ej har förslutits eller kunnat förslutas på ett korrekt sätt.

 Röstmottagarna ska enligt samma kapitel 12 § punkt 1 lägga de valsedlar som
uppfyller kraven i 9 och 10 §§ i valurnan i det val valsedeln gäller.

Registrera löpande in brevröster och förtidsröster i Valid 

Vi påminner om att registrera in brevröster ni tar emot från oss på Valmyndigheten och från 
väljare, samt mottagna förtidsröster så snart som möjligt i Valid.  

Statistiken uppdateras varje morgon på valpresentationen. 

Valid öppnar igen måndag morgon den 10 september 

Som vi meddelade i 2022:31V stänger Valid på söndag kväll klockan 21. Systemet öppnar 
igen på måndag morgon den 10 september. 
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Datum 

2022-09-08 

 Vänligen meddela oss omgående på telefonnummer 010 – 575 70 90 om ni behöver
ha möjlighet att skriva ut dubblettröstkort efter klockan 21.

Ökad beredskap för besökare under preliminär rösträkning 

Valmyndigheten har noterat ett stort intresse från allmänheten att närvara vid den 
preliminära rösträkningen på valdagen. Vi vet inte om detta kommer medföra att fler 
personer faktiskt närvarar, men vi vill påminna om våra råd och rekommendationer 
avseende offentlighet och offentlig förrättning i handledningen för röstmottagare samt 
handboken för kommuner, se avsnitt 7.3.3 och 17.2.1. 

Rösträkningen är en offentlig förrättning. Den som besöker vallokalen behöver inte uppge 
sitt namn, d.v.s. kan vara anonym, och har rätt att få god insyn i rösträkningsprocessen. Det 
är tillåtet att fotografera och filma rösträkningen, men det måste ske på ett sådant sätt att 
rösträkningen inte störs och valhemligheten upprätthålls.   

 Observera att rösträkningen enligt vallagen inte får avbrytas, till skillnad från
röstmottagningen. Planera för att kunna hjälpa till vid behov och informera
röstmottagarna om hur de kan tillkalla stöd om det uppstår ordningsstörningar.

Om ni inte gjort det redan tidigare bör ni fundera kring hur besök av allmänheten kan 
hanteras under rösträkningen, exempelvis hur besökare ska informeras om i vilken 
utsträckning de har rätt att observera rösträkningen och hänvisas till avsedd plats.  

Det här gäller även vid valnämndens preliminära rösträkning, onsdagen efter valdagen. 

Röstmottagarna bör ha en plan för var besökare kan sitta vid rösträkningen. Den aktuella 
ytan kan märkas upp genom exempelvis möblering eller golvtejp för att synliggöra rutinerna 
för besökarna. 

Fel om budröster i handledning för röstmottagning i vallokal 

Som vi informerade om i nyhetsbrev 28:V ska budröster som saknar adressuppgifter för 
vittne och bud på ytterkuvertet, bedömas vara godkända och fortsätta granskas. 

Vi vill påminna om att det felaktigt anges i ”Handledning för röstmottagning i vallokal” att 
budröster ska underkännas om vittnets eller budets adress saknas på ytterkuvertet. Detta är 
alltså fel. Ett sådant ytterkuvert ska gå vidare i granskningen i vallokalen.  

Valmaterial kan inte längre beställas i Valid 

Nu har vi stängt menyn i Valid för beställning av valmaterial. Kontakta grannkommuner om 
akuta behov uppstår av något material. Om det uppstår ett akut behov som ni inte kan lösa 
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genom att låna material av en kommun i närheten, kontakta oss på telefonnummer  
010 – 575 70 90 eller maila valmaterial@val.se.  

 

Förtydligande om registrering av förtidsröster 

Här kommer ett kort förtydligande om registrering av förtidsröster i vårt nyhetsbrev 29:V, 
”Ingen registrering av förtidsröster som skickas iväg till andra kommuner”.  

Vi vill härigenom förtydliga att förtidsröster till andra kommuner från er egen 
röstmottagning, som ni skickar med PostNord, inte behöver registreras i Valid.  

De registreras i och med att ni fyller i antal förtidsröster från egen röstmottagning som ska 
till ”annan kommun”.  

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

mailto:valmaterial@val.se
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www.val.se 
valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:33V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Valkuvert med dubbla valsedlar ska inte bedömas i samband med rösträkning i 
kommunen 

• Förbered er på köbildning på valdagen 

• Utvärdering och statistikinsamling efter valet 

• Påminnelse om att lägga ut partivalsedlar för lokala partier som begärt utläggning 

• Valmyndighetens tillgänglighet under valhelgen  

• Öppettider för Valupplysningen – Valmyndighetens callcenter för frågor från väljare och 
allmänhet 

• Listor över anmälda partier och vilka valsedlar som får läggas ut i valsedelställ 

• Hantering av valsedlar efter avslutad röstmottagning 

• Valid öppnar måndagen den 12 september 

 

Valkuvert med dubbla valsedlar ska inte bedömas i samband med 
rösträkning i kommunen 

Ett valkuvert med dubbla valsedlar (två eller flera valsedlar) som varit i valurnan ska läggas 
tillbaka i valkuvertet och bedömas som en ogiltig röst vid rösträkningen under valkvällen 
och vid valnämnden preliminära rösträkning. Den ska läggas i omslaget för Ogiltiga-övriga. 

Bedömning av flera valsedlar i ett valkuvert ska ske vid länsstyrelsens slutliga rösträkning.  

 

Förbered er på köbildning på valdagen 

Under förtidsröstningen har det uppstått köbildning i flera röstningslokaler av olika 
anledningar. Inför valdagen vill vi därför påminna er om att de väljare som står i kö klockan 
20:00, både i vallokal och i förtidsröstning, ska ges möjlighet att rösta.  

Röstmottagarna bör ha pratat igenom hur de hanterar en eventuell kö. De bör också ha en 
plan för hur de hanterar köbildning i samband med att röstmottagningen ska avslutas. De 
kan exempelvis ställa en röstmottagare sist i kön klockan 20:00, som då meddelar väljare 
som kommer efter klockan 20:00 om att de dessvärre inte har möjlighet att rösta.  

 Meddela omedelbart Valmyndigheten om ni får rapporter klockan 20:00 om att 
något röstmottagningsställe har köer på över 30 minuter, på telefonnummer 010 575 
70 90. Maila valadm@val.se om ni inte kommer fram på telefon.  

mailto:valadm@val.se
mailto:valadm@val.se
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Utvärdering och statistikinsamling efter valet  

Precis som vid tidigare val kommer Valmyndigheten att genomföra en utvärdering av arbetet 
med valen 2022. Era synpunkter är viktiga för att utvärdera och utveckla valets 
genomförande samt som underlag för vår erfarenhetsrapport som vi kommer att överlämna 
till regeringen. Enkäten kommer att skickas ut till er den 26 september 2022 och genomförs 
av Institutet för Kvalitetsindikatorer på uppdrag av Valmyndigheten.  

Vi vill redan nu skicka ut de statistikfrågor som finns i enkäten, på bland annat mottagna 
röster med ambulerande röstmottagare och antalet budröstkuvert. Se statistikfrågorna nedan.  

Statistikfrågor: 

1. Antal felaktigt iordninggjorda ytterkuvert för budröster i kommunen? (se omslag per 
distrikt samt uppgifter från röstningslokalerna). 

2. Antal ytterkuvert från godkända budröster i kommunen? (se omslag per distrikt inklusive 
uppsamlingsdistrikten). 

3. Antal väljare som använt ambulerande röstmottagare. 

4. Hur många tjänstgjorde som ambulerande röstmottagare. 

5. Antal väljare vars röster underkänts pga. att de förtidsröstat mer en än gång (notera detta 
vid valnämndens preliminära rösträkning.) 

6. Hur många röstningslokaler för förtidsröstning erbjöd utskrift av dubblettröstkort? 
(antal) 

7. Hur stor budget har kommunen haft för val (exkl. statsbidrag)?  

8. a ) Hur många röstmottagare har valnämnden förordnat? Antal: 

b) Hur många av de som förordnades genomförde sitt uppdrag? Antal: 

c) Hur många extra röstmottagare hade ni i reserv? Antal: 

 

Påminnelse om att lägga ut partivalsedlar för lokala partier som begärt 
utläggning 

Så här på slutspurten vill vi påminna om att kommunen har skyldighet att lägga ut 
partivalsedlar för lokala partier (både kommun- och regionfullmäktige) som begärt 
utläggning. Se information och bifogad lista över vilka partier detta gäller i vårt nyhetsbrev 
nummer 6, som ni hittar på denna länk: 
https://valcentralen.val.se/kommun/nyhetsbrevkommuner2022.4.29e9cb2617d171257e631ce.html  

 

https://valcentralen.val.se/kommun/nyhetsbrevkommuner2022.4.29e9cb2617d171257e631ce.html
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Valmyndighetens tillgänglighet under valhelgen 

Om länsstyrelsen inte kan besvara er fråga, kan antingen länsstyrelsen eller kommunen 
kontakta Valmyndigheten. Valmyndigheten finns tillgänglig under valhelgen och veckan 
efter valhelgen under följande tider och på nedanstående telefonnummer: 

• Lördagen den 10 september 

o Kl. 09.00 – 19.00 

• Söndagen den 11 september 

o Kl. 07.30 – 22.00 

• Måndag och tisdag den 12 -13 september 

o Kl. 08.30 – 16.00 

• Onsdagen den 14 september 

o Kl. 08.30 – 20.00 

• Torsdag och fredag den 15 -16 september 

o Kl. 08.30 – 16.00 

 

Öppettider för Valupplysningen – Valmyndighetens callcenter för frågor 
från väljare och allmänhet 

Valupplysningen 020 – 825 825 är till för väljare och allmänhet och har följande öppettider: 

• 10 september: kl. 08.00 – 20.00 

• 11 september: kl.07.00 – 21.00 

Veckan efter valdagen har Valupplysningen öppet måndag-fredag kl.8-17. 

 

Listor över anmälda partier och vilka valsedlar som får läggas ut i 
valsedelställ 

Valmyndigheten vill påminna om att ni finner vilka partier som har anmält deltagande i valen 
2022 och att denna information finns dels i valpresentationen eller under rådata och statistik 
på val.se. Se mer information nedan.   

De partier som finns med i listorna är de partier som har anmält deltagande till 
Valmyndigheten senast den 12 augusti 2022. Det är valnämndens ansvar att garantera att 
partier som anmält deltagande och som lämnar valsedlar till ett röstmottagningsställe får 
valsedlarna utlagda. I det fall ett parti vill lägga ut namnvalsedlar för en grannkommun se 
vårt tidigare nyhetsbrev: Valmyndighetens nyhetsbrev nummer 28.  
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Var ni hittar listorna över anmälda partier:  
Listor på vilka partier som anmält deltagande i valet finns att läsa och skriva ut finns i val.se, 
valpresentationen. Välj riksdag, region eller kommun och därefter region och kommun.  

Ett exempel för Karlshamns kommunfullmäktige: 
https://data.val.se/partier/anmalda?valtyp=KF&omrade=10&kommun=1082.  

Samtycken kan också ses i Valpresentationen på samma plats som anmälda partier. Ta 
Karlshamn-exemplet, då klickar ni på den gulmarkerade länken för att komma till de partier 
som beställt namnvalsedlar. Observera att de också kan ha beställt partivalsedlar, de visas 
inte på valpresentationen. Alla namn som syns på valsedeln är kandidater som samtyckt. 

En kandidat kan lämna in samtycke fram till midnatt den 9 september och länsstyrelsen 
kommer att som senast under lördag eftermiddag den 10 september registrera in dessa sent 
inkomna samtycken i Valid.  

Under lördagen uppdateras Valpresentationen cirka klockan 15, och kommer då visa 
samtliga samtyckande kandidater för valet 2022.  

 

Hantering av valsedlar efter avslutad röstmottagning 

Valmyndigheten uppmanar er att spara partivalsedlar och blanka valsedlar i största möjliga 
utsträckning när valmaterialet samlas in efter avslutad röstmottagning.  

I handboken för kommuner anges att ni kan slänga samtliga valsedlar, men vi 
rekommenderar att ni sparar det ni kan.  

 

Valid öppnar måndagen den 12 september 

I vårt förra nyhetsbrev skrev vi felaktigt måndagen den 10 september, vilket såklart är 
felaktigt med tanke på att valdagen är den 11 september.  

 Valid öppnar igen måndag morgon den 12 september.  

https://data.val.se/partier/anmalda?valtyp=KF&omrade=10&kommun=1082
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Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 
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www.val.se 

valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:34V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Väljare som står i kö klockan 20:00 ska ges möjlighet att rösta 

 Valmyndigheten har gått ut med information om köer till väljarna 

 Fel i checklistor för vallokal och för valnämndens mottagning på valnatten 

 

Väljare som står i kö klockan 20:00 ska ges möjlighet att rösta 

De väljare som står i kö för att avlägga sin röst klockan 20:00, ska ges möjlighet att rösta i 
val- eller röstningslokalen.  

Meddela Valmyndigheten på valadm@val.se om ni får rapporter om långa köer klockan 
20:00.  

 

Valmyndigheten har gått ut med information om köer till väljarna 

Vi vet att många kommuner har långa köer till sin röstmottagning. Valmyndigheten har 
publicerat en nyhet om köer vid röstning, som publicerats på vår hemsida. Budskapet är att 
väljarna ska vara beredda på köer och att de bör planera in gott om tid för sitt besök.  

Nyheten hittar ni i sin helhet här: 

https://www.val.se/servicelankar/press/nyheter--pressmeddelanden/nyheter/2022-09-10-
var-ute-i-god-tid-nar-du-ska-rosta.html 

 

Fel i checklistor för vallokal och för valnämndens mottagning på valnatten 

Vi vill upplysa er om att Feministiskt Initiativ felaktigt anges som ett rapportparti i våra 
checklistor för vallokal och för valnämndens mottagning på valnatten. 

Denna rad kan strykas helt och hållet från checklistan, det är partierna som anges på 
resultatbilagorna som gäller.  

 

 

 

mailto:valadm@val.se
mailto:valadm@val.se
https://www.val.se/servicelankar/press/nyheter--pressmeddelanden/nyheter/2022-09-10-var-ute-i-god-tid-nar-du-ska-rosta.html
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 Nyhetsbrev för kommuner 2(2) 

 Datum    

 2022-09-11    

    

  
 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 



 
      

 Nyhetsbrev för kommuner 1(2) 

 Datum Utgåva  

 2022-09-12 2022:35V  

   

  
 

www.val.se 

valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:35V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Inför valnämndens preliminära rösträkning  

 Viktigt vid inrapportering av resultat på onsdag (torsdag) 

 Tack för ert tålamod!  

 

Inför valnämndens preliminära rösträkning  

På onsdag är det dags för valnämndens preliminära rösträkning. Inför den är det viktigt att 
ni har kontakt med PostNord och försäkrar er om att ni har fått leverans av de sista 
förtidsrösterna. Det är också viktigt att ni har skickat iväg alla röster från er. Ta snarast 
kontakt med er lokala kontakt på PostNord om ni hittar en felsorterad förtidsröst som ska 
till en annan kommun. 

Läs mer om valnämndens preliminära rösträkning i handbokens kapitel 17 och i handledning 
för valnämndens preliminära rösträkning. 

 

Viktigt vid inrapportering av resultat på onsdag (torsdag)  

När ni är klara med räkningen för riksdagsvalet på onsdag ska ni direkt rapportera in 
resultatet i Valid. Det är väldigt viktigt att inrapporteringen görs och att ni är noggranna när 
ni gör det då det är angeläget att det blir rätt på en gång, det finns bara en chans.  

Ni rapporterar genom att välja ”Röstregistrering” på startsidan. Välj sen ”Val_20220911”. I 
menyn, välj ”Röstregistrering” och ”Överblick uppsamlingsräkning”. Motsvarande 
rapportering behöver göras direkt efter räkningen av valen till kommunfullmäktige och 
regionfullmäktige.  

 

Tack för ert tålamod! 

Vi vet att många av era valdistrikt kämpade med inrapporteringen av den preliminära 
rösträkningen på valkvällen, dels på grund av det fel som uppstod och sen köerna när det 
var löst och många ringde samtidigt. Det är en viktig del i arbetet på valdagen/kvällen att 
rapportera in valresultatet. Vi vill tacka alla tappra därute som stannade kvar och 
rapporterade in resultatet, bra kämpat! 

 

mailto:valadm@val.se


 
      

 Nyhetsbrev för kommuner 2(2) 

 Datum    

 2022-09-12    

    

  
 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 



EFTERVALSANALYS

FÖR SVERIGES

KOMMUNER

Q21

Enkätens syfte

Valmyndigheten skickar ut en enkätundersökning med syfte att utvärdera valets genomförande. Denna

enkät riktar sig till kommuner och handlar om hur genomförandet av val gick för kommunen. Frågorna

innefattar förberedelser och genomförandet av valet, om det förekom några incidenter i er kommun

och förbättringsområden inför nästa val etc. Enkäten inleds med ett antal statistikfrågor för att sedan

gå in på de olika områdena.

Så svarar du på enkäten 

Enkäten består av 35 frågor. Det går bra att ta en paus genom att stänga ner enkäten och återkomma

vid ett senare tillfälle. När enkäten öppnas nästa gång är du kvar på samma ställe där du avslutade. Det

går bra att backa i enkäten om du vill ändra något tidigare svar. Frågorna är numrerade, observera dock

att vissa frågor endast visas beroende på hur man svarat på föregående fråga. Ha även i åtanke att på

en del frågor så ombeds du ange ett antal av något och på dessa frågor kan du endast svara med

si�ror.

Dina uppgifter skyddas

Undersökningen administreras av det oberoende undersökningsföretaget Indikator. Inga svar kommer

kunna kopplas till dig som person. Dina uppgifter skyddas och behandlas i enlighet med gällande

lagstiftning.

Vid frågor, kontakta Indikator genom följande mejladress: info@indikator.org

Q22



1 .  Vi l ken kommun svarar  ni  för? ( Ange en kommun)

Ange kommun

Q78*

STATISTIKFRÅGOR

Q24

2 .  Vänl igen ange det  t ot ala ant alet  felakt igt  iordninggjorda yt t erkuver t  för

budröst er  i  kommunen ( se kvi t t ens röd kasse för  omslag per  valdist r i kt

samt  uppgi f t er  f rån röst ningslokalerna) .

Q29*

3.  Vänl igen ange det  t ot ala ant alet  yt t erkuver t  f rån godkända budröst er  i

kommunen ( se kvi t t ens röd kasse för  omslag per  valdist r i kt  inklusive

uppsaml ingsdist r i kt en) .

Q30*

4 .  Vänl igen ange det  t ot ala ant alet  väl jare som använt  ambulerande

röst mot t agare.

Q31*



5.  Hur  många i  kommunen t jänst gjorde som ambulerande röst mot t agare?

Q32*

6.  Vänl igen ange det  t ot ala ant alet  väl jare vars röst er  underkänt s på grund

av at t  de för t idsröst at  mer  än en gång (det t a bör  ha not erat s vid

valnämndens prel iminära röst räkning) .

Q33*

7.  Hur  många röst ningslokaler  för  för t idsröst ning erbjöd ut skr i f t  av

dubblet t röst kor t ?

Q34*

8.  Hur  st or  budget  har  kommunen haf t  för  val  (exkl .  st at sbidrag)? Ange hur

mycket  pengar  som gick åt  t i l l  l önekost nader  för  personalen och hur  st or

den övr iga valbudget en är.

Lönekostnader för personalen (ange i kronor):

Övrig valbudget (ange i kronor):

Q35*
 Min 2



9.  Vänl igen ange:

Hur många röstmottagare som valnämnden har förordnat (antal)

Hur många av de som förordnades som genomförde sitt uppdrag

(antal)

Hur många extra röstmottagare som ni hade i reserv? (antal)

Q36* Min 3

FÖRBEREDELSE INFÖR

VAL

Q27

1 0a .  Har  ni  planerat  något  särsk i l t  för  at t  kunna genomföra val  under

pandemi?

Ja

Nej

Vet ej

Q37*

1 0b.  Vi l ka åt gärder  vidt og ni  för  at t  genomföra val  vid pandemi?

Handsprit

Munskydd för röstmottagare

Munskydd för besökare

Avståndsmarkeringar

Extra röstmottagare

Annat

Q38*
[Har planerat för pandemi]



1 1 .  Har  ni  behövt  byt a lokaler  sedan föregående val?

Ja, på grund av de nya reglerna om avskärmningar

Ja, på grund av ökat antal röstande

Ja, av en annan orsak (ange orsak)

Nej, vi har samma lokaler som i föregående val

Vet inte

Q39*

1 2 .  Har  ni  använt  det  kommunikat ionsmat er ia l  som Valmyndighet en t agi t

f ram för  at t  skyl t a t i l l  röst mot t agningen?

Ja

Nej

Vet ej

Q40*

1 3.  Behöver  ni  något  mer  kommunikat ionsmat er ia l ?

Ja (uppge vad ni anser saknas)

Nej

Vet ej

Q41*



1 4 .  Vi l ket  mat er ia l  har  ni  använt  vid ut bi ldning av röst mot t agare? Kl icka i

et t  el ler  f l era al t ernat iv.

Röstmottagning i vallokal, utbildningspresentation i Powerpoint

Röstmottagning i förtidsröstningen, utbildningspresentation i Powerpoint

Röstmottagare förtidsröstning (digital utbildning på Valcentralen)

Röstmottagare i vallokal (digital utbildning på Valcentralen)

Bemötande och säkerhet (digital utbildning på Valcentralen)

Handledning för röstmottagning vid förtidsröstning

Handledning för röstmottagning i vallokal

Vägledning för röstmottagare i vallokal vid felaktig avprickning i röstlängden

Vägledning för röstmottagare om praktisk hantering av situationer i röstmottagningen

Annat

Q42*

GENOMFÖRANDE AV

VAL

Q23

1 5.  Under  röst mot t agningen, hade ni  problem med något  av föl jande?

Ja Delvis Nej
Vet

inte

Långa köer under förtidsröstningen

Långa köer på valdagen

Oordning i köerna

Ont om plats i lokalerna

Q43*



1 6.  Har  du några yt t er l igare komment arer  angående f rågan ovan?

Q49

1 7.  Hur  l ång var  er  l ängst a köt id?

Ange i minuter:

Vet inte

Q86*

1 8a .  Hade ni  köer  k lockan 20: 00?

Ja

Nej

Vet inte

Q80*

1 8b.  När  avslut ades röst mot t agningen?

När klockan var:

Vet inte

Q79*
[Hade köer kl 20:00]



1 9.  Bedömer  ni  at t  l ånga köer  kan ha inverkat  negat ivt  på valdel t agandet ?

Ja

Delvis

Nej

Q50*

20.  Hur  upplever  ni  at t  det  har  fungerat  med den nya l agst i f t ningen om at t

det  är  röst mot t agare som ska l ägga ut  val sedlar?

Flera svar är möjliga

Det fungerade bra

Det var svårt för röstmottagarna att förstå

Partierna ville själva lägga ut valsedlar bakom valsedelsavskärmningen

Q51*

21 a .  Har  ni  haf t  f l era st at ioner  med val sedlar?

Ja

Nej, men vi hade behövt det

Nej, det behövdes inte

Q82*

21 b.  Hade ni  f l era st at ioner  med val sedlar  i  a l l a  röst ningslokaler  el ler  i

vi ssa röst ningslokaler?

I alla röstningslokaler

I vissa röstningslokaler

Q85*
[Hade �era valsedelstationer]



21 c.  Hade ni  f l era st at ioner  med val sedlar  i  a l l a  val l kokaler  el ler  i  vi ssa

val l koaler?

I alla vallokaler

I vissa vallokaler

Q52*
[Hade �era valsedelstationer]

22 .  Hur  många val sedelst äl l  har  ni  använt  i  val lokal  och i  röst ningslokal?

I vallokal

I röstningslokal

Q83*
 Min 2 [Hade INTE �era valsedelstationer]

22 .  Hur  många val sedelst äl l  har  ni  använt  i  val lokal  och i  röst ningslokal?

( Ange även hur  många val sedelst äl l  ni  använt  per  st at ion)

I vallokal (per station)

I röstningslokal (per station)

Q84*
 Min 2 [Hade �era valsedelstationer]

23.  Vi l ka t yper  av val sedelst äl l  använde ni?

Flera svar är möjliga

”Papp”/ valsedelställ med avskärmning av papper

Egen konstruktion

Valsedlar bakom valskärm

Valsedlar i direkt anslutning till valskärm

Annan lösning

Q53*



24 .  Hur  bedömer  ni  at t  det  gick at t  t i l l godose l agkraven på avskärmning av

plat sen för  val sedlar?

Väldigt svårt Ganska svårt Ganska enkelt Väldigt enkelt

Q54*

25.  Hur  väl  st ämmer föl jande påst åenden vad gäl ler  valheml ighet en?

Svara på en skala mellan 1-5, där 1 står för " instämmer inte alls" medan 5 står för " instämmer helt och

hållet".

Instämmer

inte alls
Instämmer

Vet

inte

Det var enkelt att upprätthålla valhemligheten

Valhemligheten har stärkts sedan föregående val

Det �nns risk för att valhemligheten röjts

Valhemligheten behöver förbättras till nästa val

Q57*

26a.  Behövde ni  säga nej  t i l l  väl jare som önskade ambulerande

röst mot t agare?

Ja

Nej

Q63*



26b.  Ange skäl  t i l l  at t  ni  behövde säga nej  t i l l  väl jare som önskade

ambulerande röst mot t agare.

Flera svar möjliga

Tidsbrist

Personalbrist

Önskemålet inkom försent för att hinna innan röstmottagningen avslutats

Väljaren hade inte rätt till ambulerande röstmottagning

Annat

Q64*[Behövde säga nej till väljare som önskade ambulerande röstmottagare]

27.  Har  ni  t agi t  hjä lp av checkl i st a för  t i l l gängl iga val  som Myndighet en för

delakt ighet  t agi t  f ram i  arbet et  med val - och röst ningslokaler?

Ja

Nej

Vet inte

Q65*

28a.  Förekom det  någon incident  under  valgenomförandet ?

En incident de�nieras som medvetet illvillig mänsklig påverkan, systemfel eller naturhändelser som
leder till en avvikelse som skadar, eller riskerar att skada, genomförandet av allmänna val eller
förtroendet för genomförandet av allmänna val. Exempel på incidenter vid tidigare val har varit stölder
av valsedlar, hot och våld mot valarbetare, samt skadegörelse och olyckor.

Ja

Nej

Q70*



28b.  Vänl igen ange:

Det totala antalet incidenter som förekom

Antalet incidenter som rapporterades till Valmyndigheten för

förtidsröstningen

Antalet incidenter som rapporterades till Valmyndigheten för

vallokal

Antalet incidenter som polisanmäldes

Antalet incidenter avseende hot, hat eller våld riktat mot

röstmottagare

Q71*
 Min 5 [Förekom incidenter]

28c.  Beskr iv övergr ipande de incident er  som förekom samt  hur  de

hant erades ut an at t  ange personuppgi f t er  el ler  andra skyddsvärda

uppgi f t er.

Q72*
[Förekom incidenter]

29.  Förekom det  at t  någon el ler  några väl jare uppmanades at t  t i l l fä l l igt

l ämna röst nings- el ler  val lokalen på grund av at t  röst mot t agarnas

anvisningar  int e föl j t s?

Ja, �era gånger

Ja, någon enstaka gång

Nej, aldrig

Vet ej

Q73*



30a.  Genomförde ni  val säkerhet såt gärder  inför  valen för  at t  st ärka skyddet

av valgenomförandet ?

Ja, i liknande omfattning som föregående val.

Ja, mer omfattande än föregående val.

Nej

Q74*

30b.  Beskr iv övergr ipande vi l ka åt gärder  som genomfördes, om arbet et

bedöms ha var i t  f ramgångsr ikt  samt  om det  f inns något  särsk i lda

er farenhet er  ni  vi l l  dela med er  av t i l l  övr iga valadminist rat ionen.

Q75*
[Genomförde valsäkerhetsåtgärder]

31 a .  Ser  ni  behov av yt t er l igare val säkerhet såt gärder  inför  näst a val?

Ja

Nej

Vet ej

Q76*

31 b.  Vi l ka yt t er l igare väl säkerhet såt gärder  ser  ni  et t  behov av inför  näst a

val?

Q77*
[Ser behov av ytterligare välsäkerhetsåtgärder]



ÖVRIGT

Q25

32 .  Har  ni  försl ag på något  som kan förbät t ras el ler  förenklas i

genomförandet  av val?

Q66

33.  Vi l ken har  var i t  den st örst a ut maningen i  er  kommun?

Q67*

34 .  Vi l ken/ vi l ka är  den vanl igast e f rågan/ f rågorna som väl jarna har?

Q68*



35.  Ser  ni  et t  behov av l agändr ingar  inför  näst a val?

Ja (Ange vilka lagändringar ni ser ett behov av)

Nej

Vet ej

Q69*

Nu har  du svarat  på samt l iga f rågor  i  enkät en.

Du kan fortfarande gå tillbaka i enkäten för att ändra dina svar. Klicka på 'Skicka in' för att lämna in dina

svar. Därefter kan du inte ändra på svaren.

Q20



Nyhetsbrev för kommuner 1(2) 
Datum Utgåva 

2022-09-23 2022:36V 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:36V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

• Hantering av för sent inkomna brevröster

• Enkäten skickas ut vecka 39

• Incidentrapportering till Valmyndigheten fram till den 10 oktober

• Valmyndigheten har fastställt valresultatet för riksdagen

Hantering av för sent inkomna brevröster 

De brevröster som kommer fram till kommunen nu och fram till och med den 30 
september ska registreras i Valid och därefter förvaras säkert fram till dess att valet vunnit 
laga kraft. Därefter ska rösterna destrueras. 

I handbokens kapitel 18.3.1 finns mer information om hur olika material ska arkiveras eller 
gallras.  

Enkäten skickas ut vecka 39 

Som vi har flaggat för kommer ni att få en enkät för att utvärdera arbetet med valen 2022 
och nästa vecka, vecka 39, kommer den till er. Era svar är väldigt viktiga för vårt 
gemensamma arbete mot kommande val så vi är oerhört tacksamma för att ni tar er tid att 
svara på enkäten. Bifogat finns de frågor som kommer i enkäten så ni kan förbereda svar. 

Incidentrapportering till Valmyndigheten fram till den 10 oktober 

Många kommuner har löpande under valgenomförandet rapporterat avvikelser som skadat, 
eller riskerat att skada, genomförandet av valen eller förtroendet för genomförandet av 
valen. Det har bland annat handlat om skadegörelse av röstmottagningsställen, otillbörlig 
propaganda, omflyttningar av valsedlar i valsedelställ, hot mot röstmottagare och misstänkt 
otillbörlig verkan vid röstning.  

Vi tar även fortsättningsvis emot rapporter för att i efterhand sammanställa statistik och 
skapa oss en mer rättvisande bild över valgenomförandet nationellt. På Valcentralen finns 
information om vilka incidenter som ni bör rapportera och andra instruktioner. Rapportera 
gärna kommunens incidenter till Valmyndigheten senast den 10 oktober. Frågor kring 
incidentrapporteringen kan skickas till incident@val.se. 

   

www.val.se 
valadm@val.se 

mailto:valadm@val.se
mailto:incident@val.se


2(2) Nyhetsbrev för kommuner 
Datum 

2022-09-23 

Vi vill även påminna om att i efterhand anmäla misstänkta brott till Polismyndigheten. 
Genom att anmäla misstänkta brott får Polismyndigheten, utöver möjlighet att utreda 
brottet, även en mer korrekt bild över i vilken utsträckning människor försökt påverka 
valgenomförandet.  

Valmyndigheten har fastställt valresultatet för riksdagen 

Valmyndighetens nämnd fastställde lördagen den 17 september valresultatet för 
riksdagen och fördelade mandaten. Sista dag att överklaga riksdagsvalet till 
Valprövningsnämnden är därmed den 27 september.  

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

mailto:valmaterial@val.se


 
      

 Nyhetsbrev för kommuner 1(5) 

 Datum Utgåva  

 2022-09-30 2022:37V  

   

  
 

www.val.se 

valadm@val.se 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:37V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 

 Enkäten skickas ut och förtydligande om fråga om budget för valet 

 Överblivet valmaterial 

 Inventera valmaterialförrådet inför eventuellt omval eller extra val 

 När vinner de olika valen laga kraft? 

 Registrering av förtidsröster stänger den 5 oktober 

 Valda ledamöter och ersättare  

 Hitta statistik på val.se och i Valid 

 

Enkäten skickas ut och förtydligande om fråga om budget för valet 

Enkäten för utvärdering av genomförandet av valet skickas ut på måndag, den 3 oktober. 
Era svar är väldigt viktiga för vårt gemensamma arbete mot kommande val så vi är oerhört 
tacksamma för att ni tar er tid att svara på enkäten. Sista svarsdag är fredagen den 14 
oktober.  

Enkäten kommer endast att skickas till en mailadress per kommun. Vi har utgått från 
sändlistan för nyhetsbreven. I de fall en kommun har angett flera olika mailadresser har vi 
först prioriterat funktionsbrevlådor specifikt för val, därefter kommunens allmänna 
funktionsbrevlåda. Till vissa kommuner som inte har en funktionsbrevlåda skickar vi till den 
mailadress ni specifikt hart angivit separat. 

Fråga 8 handlar om budgetkostnaden för valet i kommunen, dels personalkostnader och dels 
övrig valbudget. Syftet med frågan är att få fram vad det kostar för varje kommun att 
genomföra ett val.  

Med personal avses här personer som inte avlönas genom valbudgeten, exempelvis 
nämndsekreterare/kanslichefer/vaktmästare som har en annan ordinarie tjänst, men som 
gått in och jobbat i valkansliet. Kostnaden kan vara uppskattad, men det går också bra att 
inte svara något alls. Röstmottagarnas arvoden ska inte inkluderas här om de är inkluderade i 
valbudgeten.  

”Övrig valbudget” avser alltså det som er kommun budgeterat för valet.  

Lönekostnader för personalen är inte obligatoriskt att fylla i och avser alltså eventuell 
lönekostnad för personal vars löner inte bekostas av valbudget.  

mailto:valadm@val.se


 
      

 Nyhetsbrev för kommuner 2(5) 

 Datum    

 2022-09-30    

    

  
 

 

Överblivet valmaterial  

Efter att valet nu är genomfört finns mycket valmaterial att gå igenom. I handbokens avsnitt 
18.4 finns en lista över vilket material som ska sparas och vilket som kan slängas. Vi har nu 
reviderat listan och lagt den i Valid under ”Generell valadministration”, i menyn 
”Arbetsmaterial” på filtreringen ”Produkter” ligger en Excelfil som ni kan utgå ifrån. 

I detta avsnitt anges dock att ni ska slänga samtliga typer av valsedlar. Med tanke på 
eventuella omval och extra val så vill vi uppmana er att spara blanka valsedlar och 
partivalsedlar i största möjliga utsträckning. Namnvalsedlar kan destrueras.  

Det valmaterial som är gammalt eller har defekter ska också destrueras. Om ni har material 
från årets val som har defekter, anteckna gärna vilken produkt och antalet som behöver 
destrueras och maila valmaterial@val.se. Det hjälper oss i vår uppföljning.  

Säkerställ gärna att materialet destrueras på ett sådant sätt att det inte riskerar att bli 
tillgängligt för allmänheten. 

 

Inventera valmaterialförrådet inför eventuellt omval eller extra val 

Efter att ni gått igenom samtligt valmaterial så uppmanar vi er att inventera ert lager. Detta 
kommer vara till stor hjälp för er inför kommande val. I Valid, under ”Generell 
valadministration”, i menyn ”Arbetsmaterial” på filtreringen ”Produkter” ligger en Excelfil 
som ni kan utgå ifrån.  

Inventeringen ska inte skickas in till Valmyndigheten.  

 

När vinner de olika valen laga kraft? 

Visst material ska sparas fram till dess att ”valet vunnit laga kraft”. Ett val vinner laga kraft 
efter det att överklaganstiden har gått ut och samtliga överklaganden är hanterade av 
Valprövningsnämnden. Det går därför inte att ange ett exakt datum för de olika valens 
fastställande. Vi kommer att informera i nyhetsbrev om när valen vunnit laga kraft.  

mailto:valmaterial@val.se
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Registrering av förtidsröster stänger den 5 oktober 

Vi vill påminna om att registrera in de sista siffrorna för mottagna förtidsröster under 
röstningsperioden men också sena brevröster som har kommit in till och med den 30 
september. Menyn för att registrera förtidsröster stänger den 5 oktober. Säkerställ att ni 
registrerat in eventuella för sent inkomna brevröster.  

Valda ledamöter och ersättare 

I Valid under Ledamöter och ersättare hittar ni en fil i filformatet .csv för de ledamöter och 
ersättare som blivit invalda i kommunfullmäktige.  

Här kommer en instruktion i hur ni konverterar CSV-filen Ledamöter och ersättare samt 
filen för protokollsutdrag från Valid. Om en fil ser tokig ut när ni öppnar den så beror det 
på att den är kodad som utf-8, men Windows tolkar CSV-filer default med en annan 
teckenkodning. 

Om du vill ha in filen i Excel och spara den så kan du göra så här: 

1. Öppna Excel först. 

2. Välj flik: ”Data”. 

3. Klicka på ”hämta externa data”. 

4. Välj ”från fil” > ”text/csv” och välj filen som du vill öppna. 

5. Nu startas ”textimportguiden”, välj ”Avgränsade fält” och ”Filursprung: 65001: Unicode 
(UTF-8)”. 

6. Nu ska innehållet vara lättare att läsa i excel. Spara filen som .xslx om du behöver 
återkomma till filen. 

Om personnumret ser fel ut – markera kolumnen och högerklicka, välj ”formatera celler” 
och i rutan som kommer upp, välj alternativet ”Special” och markera ”Personnummer”. Ett 
annat alternativ är att välja formatet text. Ett tips är att börja om på nytt, dvs. inte utgå från 
en fil där datat redan ser "fel" ut, och följa dessa steg. 

Om personnumren fortfarande ser konstiga ut ska du markera hela kolumnen med 
personnummer. Högerklicka på den markerade kolumnen och välj ”Formatera celler”. Gå 
till kategorin ”Tal” och ange att antalet decimaler ska vara 0. 

 

Hitta statistik på val.se och i Valid 

På val.se hittar ni nu statistik efter valet. I Valid finns statistik över antal mottagna 
förtidsröster per lokal och per dag.  

På vår hemsida https://val.se  ligger mycket statistik under menyalternativet ”Valresultat”, 
välj sedan ”Rådata och statistik”. Där hittar ni följande statistik: 

https://val.se/
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 Slutligt valresultat, statistik 

 Röstdata per distrikt (riksdagsvalet) 

 Jämförelser mellan valdistrikt 2018 och 2022 

 Mottagna förtidsröster 

 Preliminärt valresultat, statistik 

 Antal röstberättigade, valdagen 2022-09-11 

 Antal röstberättigade per kvalifikationsdagen 2022-08-12 

 Antal röstberättigade per 2022-03-01 

 Statistik över antal röstkort per land 

 Kandidaturer inför val 2022 

 Partier som deltar i val 2022 

 Fördelning av fasta valkretsmandat 

 Kartor över valdistrikt i val 2022 

 Röstmottagningsställen 

 Partier som begärt utläggning 

 

I valpresentationen redovisas det preliminära och det slutgiltiga valresultatet samt 
valdeltagandet per valdistrikt.  

Allt eftersom valresultaten för kommun- och regionfullmäktige fastställs så kommer även 
personrösterna att redovisas här.  

Riksdagsvalet: https://resultat.val.se/val2022/slutlig/RD/rike 

Kommunfullmäktigevalet: https://resultat.val.se/val2022/slutlig/KF/rike  

Regionfullmäktigevalet: https://resultat.val.se/val2022/slutlig/RF/rike  

 

https://resultat.val.se/val2022/slutlig/RD/rike
https://resultat.val.se/val2022/slutlig/KF/rike
https://resultat.val.se/val2022/slutlig/RF/rike
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Valdeltagandet visas på raden näst längst ner i den tabell som kommer fram när man väljer 
att öppna vyn nedan (scrolla förbi staplarna): 

 

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 

Gå in på Valcentralen för att se tidigare publicerade nyhetsbrev från såväl 2021 som 2022. 

 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 
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 Nyhetsbrev för kommuner

Datum 

2022-10-13 
Utgåva 

2022:38V 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:38V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 
• Era svar på enkäten är viktiga  
• Överklagandetiden har gått ut 
• Statistik på mottagna förtidsröster 
• Inget datum för val till Europaparlamentet 

Era svar på enkäten är viktiga 
Just nu pågår svarstiden för den enkät som vi har skickat till varje kommun och deadline är 
på fredag den 14 oktober. Vi är oerhört tacksamma för att ni tar er tid att svara på enkäten.  

Underlaget från era svar använder Valmyndigheten bland annat för den erfarenhetsrapport 
som lämnas till regeringen. Det är också viktigt för vårt gemensamma arbete inför 
kommande val. 

Överklagandetiden har gått ut 
Sista dagen för att överklaga riksdagsvalet var den 27 september och sedan den 11 oktober 
går det inte längre att överklaga något av valen till kommun- eller regionfullmäktige.  

Valprövningsnämnden behandlar nu samtliga inkomna ärenden och kan komma att begära 
in yttranden från kommuner som berörs av en överklagan. Yttrandetiden är oftast väldigt 
kort, be personal som hanterar kommunens officiella epost att vara vaksam på om det 
inkommer någon begäran om yttrande. 

En förteckning över de överklaganden som kommer in till Valprövningsnämnden 
offentliggörs på nämndens webbplats när tiden för överklagande har gått ut, men vi vet inte 
exakt datum när publiceringen sker. Förteckningen kommer innehålla uppgifter om 
överklagandens namn och vad överklagandet gäller.  

Efter att alla överklaganden har behandlats så vinner valen laga kraft. 

Statistik på mottagna förtidsröster 
Det finns två olika sätt att ta del av statistiken över mottagna förtidsröster. I Valid kan ni se 
sammanställningen över inregistrerade förtidsröster per dag i hela kommunen. Där ser ni 
även inkomna brev- och ambassadröster.  

mailto:valadm@val.se
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På val.se så kan ni få statistik över det totalt mottagna antalet förtidsröster per röstningslokal 
per dag. Välj fliken ”Valresultat”, därefter ”Rådata och statistik”: 
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-
statistik.html#Mottagnafortidsroster.  

Inget datum för val till Europaparlamentet 
Det finns ännu inget fastställt datum för val till Europaparlamentet. Inför valet till 
Europaparlamentet 2019 så fastställde regeringen datumet ungefär ett år innan valdagen.  

 

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 
På Valcentralen hittar du tidigare utskickade nyhetsbrev 

Med vänliga hälsningar 

Valmyndigheten 

https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html#Mottagnafortidsroster
https://www.val.se/valresultat/riksdag-region-och-kommun/2022/radata-och-statistik.html#Mottagnafortidsroster
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2022-11-21 
Utgåva 

2022:39V 

Valmyndighetens nyhetsbrev 2022:39V 

Det här nyhetsbrevet innehåller: 
• Nedstängning av valdatasystemet (VDS) sker imorgon tisdag den 22 november 
• Se över valdistrikt inför val till Europaparlamentet 
• Kontrollera valbarhet för ledamöter och ersättare i Valid 
• Lista i Valid över antal utskrivna dubblettröstkort 
• Tack för era enkätsvar! 

Nedstängning av valdatasystemet sker imorgon tisdag den 22 
november 
Om ni behöver någon information från biblioteket behöver ni spara ned den under dagen 
idag. Valmyndigheten kommer att spara över eventuell information hos oss som kan 
behövas i framtiden men den kommer inte att vara tillgänglig den närmsta tiden. Maila 
valadm@val.se om ni behöver komma åt något i VDS efter nedstängningen. Observera att 
det kan dröja innan vi kan skicka över det ni efterfrågar.   

Se över valdistrikt inför val till Europaparlamentet 
Inför valet till Europaparlamentet 2024 finns inte något lagkrav på att ni ska se över 
valdistriktsindelningen, vilket är ett lagkrav inför ordinarie val till riksdag. Med det sagt finns 
det dock inga hinder mot att ni gör en översyn och vissa av er har redan börjat med detta 
arbete.  

Som utgångspunkt för arbetet tillhandahåller Valmyndigheten: 

• Valdistriktskartorna från 2022. Dessa finns att ladda ner från Valid: välj ”Val_202211”, 
sedan ”Valgeografi”, därefter ”Ladda ner valdistriktsfil”.  

• Statistik över antal röstberättigade per fastighet. Du hittar dessa i Valid: välj ”Valid” i 
appikationsmenyn, sedan ”Generell valadministration”, därefter ”Arbetsmaterial".  

1. Filen är en zip-fil och heter ”Antal röstberättigade per fastighet på valdagen”. Den 
innehåller antal röstberättigade per fastighet med mediankoordinat för fastigheten 
samt kommun-, läns- och valdistriktskod. I zip-filen finns en csv-fil per län. Öppna 
csv-filen som textfil i Excel för att behålla nollutfyllnad i koderna. 

Behöver du mer information? Läs mer i manualen ”Länsstyrelsens och valnämndens 
arbete med valgeografi och mandat”. Den ligger på Valcentralen, välj ”Jan – Dec 2021” i 

mailto:valadm@val.se
mailto:valadm@val.se
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kalenderlisten. Vi har inte någon uppdaterad valgeografimanual inför 2024 ännu, men ni kan 
i dagsläget utgå från den som gällde inför 2022.  

Den nya manualen inför val till Europaparlamentet 2024 kommer preliminärt under januari 
månad 2023. 

Under våren 2023 kommer vi även att ge tydligare instruktioner angående GIS-filerna, för 
att säkerställa att filerna håller riktigt bra kvalitet inför valet 2024. Ett tips är att ta bort 
eventuella glapp eller överlapp i filerna redan nu. Stäm gärna av med länsstyrelsen under 
arbetets gång. 

 

Kontrollera valbarhet för ledamöter och ersättare i Valid 

Valmyndigheten vill påminna om vikten av att regelbundet kontrollera ledamöters och 
ersättares valbarhet. Om en person som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige 
upphör att vara valbar ska hens uppdrag upphöra, och en efterträdare ska utses. 
Valmyndigheten rekommenderar alla kommuner att ta fram rutiner för regelbunden 
valbarhetskontroll tillsammans med er länsstyrelse. Rutinerna bör bland annat ange: 

• hur ofta valbarheten ska kontrolleras av kommunen,  
• på vilket sätt som kommunen ska begära att länsstyrelsen utser efterträdare för den 

person som är ledamot eller ersättare, men som inte längre är valbar. 
 

Hur du kontrollerar valbarheten 
Kontrollera valbarheten genom att logga in i Valid. Välj ”Valid” i applikationsmenyn och 
därefter ”Ledamöter och ersättare”, välj sedan ”Uppgifter om ledamöter och ersättare”. 
Längst till höger i filen finns en kolumn där valbarhetshinder framgår med en kod. Finns 
ingen bokstav i kolumnen är personen valbar.  

Här är en förklaring till koderna för valbarhetshinder i filen: 

• A = Kandidaten saknas i folkbokföringen eller har ofullständiga uppgifter 
• B = Kandidaten är avregistrerad (oftast avliden) 
• C = Kandidaten har tagits bort från röstlängden 
• D = Kandidaten är under 18 år senast på valdagen för valtillfället 
• F = Kandidaten har avgått 
• I = Kandidaten är inte folkbokförd i valområdet (endast region/kommun) 
• J = Kandidaten är förtroendevald revisor i samma valområde (endast region/kommun) 
• K = Kandidaten är utländsk medborgare, ej Norge, Island, EU, men har för kort 

folkbokföringstid (endast region/kommun) 
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Lista i Valid över antal utskrivna dubblettröstkort 
I Valid finns nu en fil som visar hur många dubblettröstkort varje länsstyrelse eller kommun 
har skrivit ut. Välj ”Valid” i applikationsmenyn, därefter ”Generell Valadministration” och 
”Arbetsmaterial”. Filtrera sedan på ”Statistik för röstmottagningsställen” för att snabbt hitta 
filen.  

Statistiken kan till exempel vara intressant om ni i era utvärderingar eller i planering av 
resurser för kommande val vill veta hur många röstkort som er egen kommun har skrivit ut. 

Tack för era enkätsvar! 
Vi vill tacka alla er som svarade på enkäten om genomförande av valet. Resultatet av 
enkäterna är under bearbetning och kommer bland annat att inkluderas i vår 
erfarenhetsrapport till regeringen. Vi kommer att skicka ut slutrapporten till er när den är 
färdigställd. Era enkätsvar utgör också ett viktigt underlag för oss i vårt arbete inför valet till 
Europaparlamentet 2024 men även inför de allmänna valen 2026. Stort tack!  
  

Har du missat tidigare nyhetsbrev? 
På Valcentralen hittar du tidigare utskickade nyhetsbrev 

Med vänliga hälsningar, 

Valmyndigheten 
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  

Informationsbrev till 
Valnämnden 
 

Hej! 

Vi vill med 2022 års sista informationsbrev tacka för detta år och för 
ett väl genomfört val. Vi vill även redan nu passa på att önska er alla 
en riktigt god jul och ett gott nytt år! 

Har ni frågor är ni såklart varmt välkomna att höra av er till oss via 
val.vastragotaland@lansstyrelsen.se. 
 
Skapa rutin för att kontrollera valbarhet för ledamöter och 
ersättare 
Valmyndigheten har i sitt senaste nyhetsbrev (2022:39V) påmint om 
vikten av att regelbundet kontrollera ledamöters och ersättares 
valbarhet samt rekommenderat alla kommuner att ta fram rutiner för 
regelbunden valbarhetskontroll tillsammans med Länsstyrelsen.  

Kommunallagen 4 kap. 8 § säger att om en förtroendevald upphör att 
vara valbar, upphör också uppdraget genast. Tidigare har 
Länsstyrelsen, efter rekommendation från Valmyndigheten, 
informerat kommunen om när en ledamot eller ersättare har fått ett 
valbarhetshinder, exempelvis när personen inte längre är folkbokförd i 
kommunen. Länsstyrelsen kan inte längre på ett enkelt sätt se dessa 
uppgifter och kommer inte längre skicka denna information till 
kommunen.  

Länsstyrelsen rekommenderar därför kommunen att  
• regelbundet kontrollera valbarheten på sina ledamöter och 

ersättare. Detta bör ske minst en gång varje månad för att 
säkerställa att de ledamöter och ersättare som tjänstgör inte har 
ett valbarhetshinder.  

• När en ledamot eller ersättare inte längre är valbar och 
fullmäktige entledigat personen skickas som vanligt en 
begäran till Länsstyrelsen om att utse efterträdare. En aktuell 
lista över kommunens revisorer måste alltid skickas med för 
att Länsstyrelsen ska kunna kontrollera att efterträdaren inte är 
revisor, då detta är ett valbarhetshinder. Begäran om 
efterträdarval skickas till vastragotaland@lansstyrelsen.se. 

Hur ni kontrollerar valbarheten beskrivs i Valmyndighetens 
nyhetsbrev 2022:39V. Observera att det i kolumnen för 
valbarhetshinder i många fall kan stå koden ”E”. Denna kod finns inte 
med i listan i nyhetsbrevet och är därmed inget valbarhetshinder, d v s 
de ledamöterna och ersättarna är fortfarande valbara. 
 

 

Information 
 

Datum 
2022-11-28 

  
 

 
 
 

mailto:val.vastragotaland@lansstyrelsen.se
https://valcentralen.val.se/download/18.506c9c891848da675bf310/1669037253232/valmyndighetens-nyhetsbrev-kommuner-39-2022.pdf
mailto:vastragotaland@lansstyrelsen.se
https://valcentralen.val.se/download/18.506c9c891848da675bf310/1669037253232/valmyndighetens-nyhetsbrev-kommuner-39-2022.pdf
https://valcentralen.val.se/download/18.506c9c891848da675bf310/1669037253232/valmyndighetens-nyhetsbrev-kommuner-39-2022.pdf
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Behörighet till Valid 
Kommunen behöver även under mellanvalsperioden se till att det 
finns personer i kommunen som har behörigheten LADM i Valid. Det 
är kommunens behörighetsadministratör (BAD) som kan utse nya 
LADM.  

Samtliga BAD har behörighet som gäller till den 31 januari 2023, 
information om hur den behörigheten ska förlängas kommer från 
Valmyndigheten och Länsstyrelsen senast under januari månad. 
 
När vinner valen laga kraft? 
Än har inte valen vunnit laga kraft eftersom det finns överklaganden 
som fortsatt hanteras av Valprövningsnämnden men Valmyndigheten 
kommer att skicka ut information om när valen vunnit laga kraft.  
 
Nyhetsbrev från Valmyndigheten finns i Valcentralen 
Även Valmyndigheten skickar löpande nyhetsbrev till er i kommunen. 
Har ni missat dem eller vill kolla i ett tidigare utskickat så hittar ni 
dem i Valcentralen. 
 
Kontaktuppgifter  
Vi påminner om att vi hela tiden önskar aktuella kontaktuppgifter till 
kommunens valorganisation. Om valorganisationen förändras önskar 
vi därför att ni meddelar det till val.vastragotaland@lansstyrelsen.se 
men även att ni ändrar uppgifterna i Valid, under menyn ”Generell 
valadministration” och fliken ”Kommunens kontaktuppgifter”.  
 
 
Med önskan om en fortsatt skön höst, en god jul och ett gott nytt år! 
Valadministrationen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
 
 
 

 

https://valcentralen.val.se/kommun/nyhetsbrevkommuner2022.4.29e9cb2617d171257e631ce.html
mailto:val.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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1 Inledning

1.1 Bakgrund – stora utmaningar, men tydliga och gemensamma mål 
Arbetet med social hållbarhet är inget nytt. Borås Stad har länge arbetat med att skapa jämlika 
livsvillkor och god hälsa. Arbetet för jämlikhet är en del av nämndernas och de kommunala 
bolagens grunduppdrag och regleras i vår lagstiftning inom flera områden.  

För de allra flesta är Borås en bra plats där människor trivs och vill leva sitt liv. I Välfärdsbokslutet 
som senast togs fram i juni 2021 framgår att folkhälsan i Borås generellt utvecklas positivt. 
Men det visar också att skillnaderna i livsvillkor mellan olika grupper ökar.

I september 2019 fattade kommunstyrelsen ett strategiskt inriktningsbeslut om en första 
målbild för Socialt hållbart Borås, det målområde vi kallar för God start i livet och goda 
uppväxtvillkor. I mars 2021 utökades arbetet med ytterligare två målområden, Boende och 
närmiljö samt Förutsättningar för arbete. Målområdena förtydligar hur Borås Stad långsiktigt 
ska ta sig an de utmaningar som är tydliga i Välfärdsbokslutet.

1.2 Målbilden pekar ut tydlig färdriktning
Det övergripande målet i arbetet för ett Socialt hållbart Borås är att Stärka förutsättningar för 
jämlika livsvillkor och god hälsa. Arbetet för att nå målet riktas utifrån de tre mål områdena;

• God start i livet och goda uppväxtvillkor 

• Förutsättningar för arbete

• Boende och närmiljö

Till varje målområde finns effektmål som vi behöver uppnå för att nå det övergripande målet. 
Det övergripande målet utgör tillsammans med målområdenas effektmål den långsiktiga 
riktningen för arbetet och den förändring vi vill se. 

1.3 Handlingsplanens syfte – från ord till handling 
Genom handlingsplaner tillhörande varje målområde tas ord, de önskade effekterna, till hand
ling. Handlingsplanen konkretiserar hur Borås Stad tar sig an det långsiktiga arbetet som har 
pekats ut i målbilden för Socialt hållbart Borås. De utpekade aktiviteterna i handlingsplanen 
bidrar till att på lång sikt uppnå de långsiktigt önskvärda effekterna. Handlingsplanen är en 
förutsättning för att målbilden ska kunna realiseras.

1.4 Strategiska utgångspunkter i arbetet
För att nå framgång i arbetet behövs dels tydliga mål och dels att arbetet med målsättning
arna utgår från ett antal förutsättningar som underlättar det dagliga arbetet med att minska 
skillnaderna. Dessa förutsättningar utgör de strategiska utgångspunkterna i arbetet för ett 
Socialt hållbart Borås. 
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Samverkan och delaktighet
Arbetet för ett Socialt hållbart Borås ska präglas av en bred samverkan och 
ett sektoröverskridande arbete. Alla förvaltningar och bolag ska arbeta med 
social hållbarhet utifrån sina grunduppdrag och denna målbild. Samverkan 
och delaktighet i olika former behöver bedrivas och förstärkas för att lösa de 
samhällsutmaningar vi står inför. Att delaktiggöra professioner, invånare, 
civilsamhälle, akademi och näringsliv handlar om att ta ett gemensamt 
ansvar för samhällsutvecklingen samt om att göra arbetet relevant och inklu
derande för dem det berör.

Tidiga och främjande insatser
Insatser för att förbättra livsvillkor behöver bedrivas så tidigt som möjligt, 
både tidigt i barns liv och innan problem blivit för stora. Insatser som riktar 
sig mot barn och unga kan förebygga ojämlikhet i ett senare skede i livet. 
Det är alltid bättre att tidigt främja en positiv utveckling än att försöka bryta 
ett negativt förlopp i ett senare skede, både ur ett livscykelperspektiv och vid 
uppkomna händelseförlopp. Ju tidigare insatser desto bättre och insatser ska 
riktas till alla, men mer där det behövs som mest. 

Ett långsiktigt och uthålligt arbete 
Det tar tid att förändra och förbättra livsvillkoren i Borås. Därför behövs 
långsiktighet och uthållighet i arbetet. De ojämlika skillnaderna är resultatet 
av ett samhälle som har vuxit fram under en lång tid. Vi måste också vara 
beredda på att resultatet och effekten av de insatser vi gör idag kommer att 
dröja, ibland en hel generation fram i tiden. Vi måste ha tålamod och jobba 
systematiskt.

Kunskaps- och evidensbaserat
För att arbetet ska vara relevant och ge effekt behöver det baseras på kun
skap och erfarenhet. Det innebär att vi behöver arbeta systematiskt och 
 strukturerat. Vårt arbete ska grunda sig på forskning om dagens samhälls
utmaningar, dess omfattning, struktur och utveckling. Vårt arbete ska utgå 
från analyser av möjliga bakomliggande orsaker till de samhällsutmaningar 
vi står inför samt bestå av insatser som är, så långt det går, beprövade eller 
utvärderade.
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Följande bild visar den övergripande strukturen för arbetet som beskrivits i texten ovan.

Övergripande mål
Skapa jämlika livsvillkor och god hälsa

Hela staden Målområde 1

God start i livet 
och goda uppväxt
villkor

Målområde 2

Förutsätt 
ningar för  
arbete

Målområde 3

Boende och 
närmiljö

Områdes- 
utveckling

Effektmål

Handlingsplaner

Strategiska 
utgångs
punkter

Samverkan 
och del
aktighet

Långsiktig 
och uthålligt 

arbete

Kunskaps 
och evidens

baserat

Tidiga och 
främjande 

insatser
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2. Handlingsplaner 
Handlingsplanerna innehåller aktiviteter som syftar till att skapa likvärdiga livsvillkor.

I målområdenas handlingsplaner hittas också aktiviteter som utförs på områdesnivå, eftersom alla 
målområden arbetar på både stadenövergripande nivå och områdesutvecklingsnivå. I handlings
planerna för varje målområde synliggörs aktiviteterna på områdesnivå genom att de är markerade 
i grön färg. Det finns också en egen handlingsplan för områdesutvecklingen på Norrby.

Vissa av aktiviteterna kommer att genomföras inom en kort tidsram och generera nya aktiviteter 
som i sin tur bidrar till att skapa likvärdiga livsvillkor. På så sätt är handlingsplanen ett levande 
dokument som kontinuerligt uppdateras.
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2.1 God start i livet och goda uppväxtvillkor

Aktivitet Mål Ansvar Tid

Utveckla nya metoder för 
samverkan och kompetens- 
utveckling för att nå  
vårdnadshavare gällande 
språkutveckling på Norrby. 

Arbeta för ett samlat, effektivt 
och riktat språkutvecklingsarbete 
på Norrby.

FF, FOF, KUF Ht-2021-ht 
2024

Pilottesta och utveckla  
Arena skola på Sjöboskolan. 

Stärka skolans kompensatoriska 
uppdrag genom att samla aktörer 
som kommun, näringsliv, civilsam-
hälle och föräldrar runt barnet.

GRF, FOF, KUF, 
civilsamhället

2021-2023

Bygga upp ett centrum för 
ungas entreprenörskap. 

Skapa förutsättningar för att unga 
ska få tillit till sig egen förmåga 
och omgivning och att fler unga 
ska ha stödjande nätverk.

GVUF, KUF, 
FOF, civilsam-
hället, näring-
slivet

2023-2025

Utveckla en modell för 
områdesbaserat tryggt och 
våldspreventivt arbetet för 
och med barn på låg och 
mellanstadiet på Sjöbo.

Stärka det våldspreventiva arbetet 
på låg och mellanstadiet.

FOF, GRF, civil-
samhället

Ht 2022 
-2025

Skapa en tillgänglig och 
hållbar plattform 
(föräldraguide) för stadens 
samlade föräldraskapsstöd.

Utveckla och tillgängliggöra 
föräldraskapsstödet.

FOF, IFO, FF, 
GRF, GVUF och 
KUF

Ht 2022

Utreda förutsättningar för 
utökade hembesök i familjer 
under barnens första lev-
nadsår tillsammans med 
Regionen.

Utveckla det familjecentrerade 
arbetssättet.

FOF, FF, IFO, 
VG-regionen

2022-2023

Implementera ett Integrerat 
team för tidiga och före-
byggande insatser för unga 
13–16 år som har förhöjs 
risk att hamna i kriminalitet 
och missbruk.

Samlat, koordinerat och riktat  
stöd till unga som motverkar  
att de hamnar i kriminalitet  
och missbruk.

IFO, GRF, FOF, 
polisen

2022-2024

Utveckla arbetsformer 
och erbjuda tidigt stöd till 
föräldrar och barn lokalt på 
Hässleholmen, Norrby  
och Sjöbo.

Skapa förutsättningar för barn och 
unga att växa upp med stödjande 
vuxna som stärker deras hälsa 
och livsvillkor.

IFO, FOF, KUF 2022-2024

2.1.1 Beskrivning av aktiviteter

Utveckla nya metoder för samverkan, kompetensutveckling för att nå vårdnadshavare 
gällande språkutveckling på Norrby 
En viktig förutsättning för jämlika livsvillkor är att man kan använda det svenska språket. 
Tanken är därmed att det ska finnas ett samlat, effektivt och riktat språkutvecklingsarbete 
på Norrby där fler barn i åldrarna 0–6 år och deras vårdnadshavare nås av språkutvecklande 
aktiviteter. Arbetet med språkutvecklande aktiviteter är något som fler aktörer arbetat med 
sedan tidigare, men det saknades samordning när arbetet startades. I arbetet har en projekt
ledare anställs som samordnar arbetet och driver på arbetet.

Ett etablerat språk är en av de viktigaste faktorerna för att förebygga utanförskap, enligt forskning. 
Ett välutvecklat ordförråd och tidig läslust påverkar läsförmågan som påverkar hur det går 
i skolan. Skolresultaten påverkar det hur de framtida yrkeslivet ser ut som i sin tur har stor 
påverkan på den upplevda tryggheten, hur hälsan utvecklas och huruvida man erkänner tillit 
till andra och samhället.
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Pilottesta och utveckla Arena skola på Sjöbo 
Den bärarande tanken med Arena skola är att aktörer runt barnet inom kommun, näringsliv, 
civilsamhälle och föräldrar ska samlas runt skolan och barns uppväxtvillkor. Med det sagt 
kan Arena skola ses som ett samlat forum eller en plattform runt barnet. 

Skolan som en gemensam arena handlar om att stärka skolans kompensatoriska uppdrag och 
att få fler barn att lyckas i skolan. Syftet är även att öka barns möjlighet till meningsfull fritid, 
delaktighet och att stärka nätverk och sammanhang för vuxna runt barnet. Arena skola ska  
även verka för trygga och sociala miljöer i och runt skolor och bidra till områdesutveckling, 
fungerande närmiljöer, tillit och sammanhållning. I arbetet finns en projektledare som  
samordnar och driver arbetet med Arena Skola.

Att bygga upp ett centrum för ungas entreprenörskap 
Med ett centrum för ungas entreprenörskap vill vi skapa bryggor mellan skola och externa 
partners inom näringslivet och offentlig sektor för att ge unga förutsättningar att kunna delta 
aktivt i samhället. Tanken är att stödja ungas entreprenörskap i bred mening, men också 
utveckla en medvetenhet hur man möter det som väntar under och efter avslutade studier. 
Centrum för ungas entreprenörskap är ett samarbete mellan Borås Stads verksamheter, 
näringslivet och civilsamhället. Avsikten är att finna former för förlängning eller permanen
tande av verksamheten.

Ett centrum för ungas entreprenörskap ska bidra till att hjälpa målgruppen ta eget ansvar och 
agera för sin framtid samt stärka deras välmående genom att motivera och coacha dem till nya 
insikter, kunskaper och handlingar. Genom att unga får möjlighet att pröva sina idéer, stärka 
sitt nätverk och självförtroende får de förutsättningar för att komma in i arbetslivet och bli 
delaktiga i samhället.

Utveckla en modell för områdesbaserat våldspreventivt arbetet för och med barn på 
låg och mellanstadiet på Sjöbo
Tanken är att skapa trygga och inkluderande miljöer där barn och unga vistas. Detta genom 
att ökad och förståelse hos vuxna och utveckla ett gemensamt arbetssätt med gemensam grund 
i hur man arbetar våldspreventivt på de arenor som barn och ungas vistas. Det handlar om 
att öka kunskapen och medvetenheten om kopplingen mellan lindrigt och grovt våld, mellan 
destruktiva könsnormer och våld samt att lära ut verktyg och träna på att agera mot våld.  
De våldspreventiva arbetssätten används idag inom Borås Stads öppna ungdomsverksamheter 
där det bidragit till positiva resultat med förändra attityder och beteenden kring våld bland 
vuxna och unga vilket i sin tur bidrar till en mer trygg och inkluderande miljö.

Alla har rätt till ett liv utan våld och genom ett områdesbaserat våldspreventivt arbete främjas 
trygghet. Ju mer jämlik en miljö är, desto mindre våld förekommer. En trygg miljö utan våld 
med goda vuxna förebilder bidrar till att barn och ungas möjlighet att utvecklas. 

Skapa en tillgänglig och hållbar plattform (föräldraguide) för stadens samlade 
föräldraskapsstöd
Tanken är att samla stadens föräldraskapsstöd och tillgängliggöra detta för personal och  
föräldrar genom att arbeta fram en tillgänglig och hållbar plattform (föräldraguide) för stadens 
föräldraskapsstöd. Detta för att i nästa steg nå fler föräldrar med föräldraskapsstödet,  
däribland de som är svåra att nå. Det finns redan många former av stöd till föräldrar i Borås 
och många av dem har visat sig effektiva. Tanken är att existerande kunskap och erfarenheter 
om föräldraskap och föräldraskapsstöd ska tas tillvara på ett bättre sätt via denna plattform. 
Andra utgångspunkt är att stöd i första hand ska levereras genom etablerade och varaktiga 
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strukturer, såsom barnhälsovård, förskola och skola och att vi i staden har en stödjande helhets
syn där olika goda krafter hjälps åt för att nå föräldrar med olika förutsättningar och behov. 

Att fler föräldrar nås av föräldraskapsstöd förväntas bidra till effektmålet att barn och unga 
ska växa upp med stödjande vuxna i sin närhet som stärker deras hälsa och livsvillkor.  
När föräldrar stärker sin föräldraförmåga ökar förutsättningarna för barns möjlighet till god 
hälsa och en trygg och säker hemmiljö. Det finns forskning kring att föräldraskapsstöd är 
brottsförebyggande. Föräldrarna som får stöd som hjälper dem vara delaktiga under barnets 
hela uppväxt är en viktig skyddsfaktor mot brott. 

Utreda förutsättningar för utökade hembesök i familjer under barnens första  
levnadsår tillsammans med Västra Götalands Regionen
Utökade hembesök innebär att föräldrar i prioriterade områden som fått sitt första barn, erbjuds 
sex hembesök under barnets första 15 månader. Arbetet är ett samarbete mellan barnhälso
vården och kommunen. Hembesöken genomförs i huvudsak av barnhälsovårdssjuksköterska 
och socialrådgivare med inslag av språkutvecklande insatser samt information om förskolans 
verksamhet. Utökade hembesök syftar till att tidigt bygga goda relationer med föräldrar och 
öka kunskapen och tilliten till de verksamheter som finns för familjerna.  

Främsta syftet med utökade hembesök är att tidigt stärka föräldrar när de får sitt första barn. 
När föräldrar stärker sin föräldraförmåga ökar förutsättningarna för barns möjlighet till en god 
hälsa och en trygg och säker hemmiljö. Besöken syftar också till att öka familjers integration 
och delaktighet i samhället genom att tidigt visa på de generella hälsofrämjande verksamheter 
som finns såsom öppen förskola, bibliotek och föräldragrupper.

Implementera ett Integrerat team för tidiga och förebyggande insatser för unga 
13-16 år som har förhöjs risk att hamna i kriminalitet och missbruk
Tanken med det Integrerade Teamet är att utveckling av arbetsformer för tidiga och före 
byggande insatser för unga 1316 år som har normbrytande beteende och förhöjs risk att hamna 
i kriminalitet och missbruk. Integrerat team ska arbeta med att söka upp unga och deras 
närstående/vårdnadshavare för att motivera, lotsa till och koordinera gemensamma insatser 
från de olika representerade förvaltningarna, de fristående skolorna och polis. I uppdraget 
ingår att kartlägga ungdomens och nätverkets behov och styrkor och genomföra screening av 
kända risk och skyddsfaktorer med stöd av rekomederat bedömningsverktyg. Det integrerade 
teamet kommer arbeta som ett komplement till de befintliga resurser som finns inom förvalt
ningarna idag. Ett samlat, koordinerat och riktat stöd till unga ska motverka att unga hamnar 
i kriminalitet och missbruk.

Utveckla arbetsformer för tidigt stöd till föräldrar och barn lokalt på Hässleholmen, 
Norrby och Sjöbo
Den bärande tanken är att föräldrar och barn ska få tidigt stöd genom att det ska finnas  
socialrådgivaren på mötesplatserna. Socialrådgivaren ska arbeta hälsofrämjande med att stärka 
relationen mellan föräldrar och socialtjänst för att kunna erbjuda tidigt stöd och motivera 
familjer att ta emot biståndsbedömda insatser. Föräldrar ska nås av tidigt stöd såsom exempelvis  
rådgivande samtal och föräldraskapsutbildningar och barn ska kunna få kurativa samtal.  
Den primär målgrupp är barn och unga från 7 år samt deras föräldrar, men också övriga 
besökare på mötesplatsen. För att möjliggöra detta krävs bred samverkan med skolor, stads
delsvärdar, fältgruppen, föreningslivet och de kommunala mötesplatserna. 

Målsättningen är att stärka föräldrar i deras föräldraskap och hjälpa föräldrar och barn att 
finna sina egna resurser vilket främja goda uppväxtmiljöer för barn och unga.
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2.2 Handlingsplan Förutsättningar för arbete

Aktivitet Mål Ansvar Tid

Utbilda och anställa unga, 
som står utanför arbets- 
marknaden, till ungdoms- 
ledare som sedan handleder 
ferieungdomar.

Skapa en meningsfull 
vardag och bidra till ökad 
självständighet för unga. 

ALF, Bostäder i 
Borås, SISU

2023

Utveckla uppsökande verk-
samhet genom en arbets- 
marknadshandläggare och 
en studie- och yrkesvägledare 
på Norrby.

Öka antalet invånare på 
Norrby med utbildning på 
gymnasienivå

GVUF, ALF Start hösten 2022 
och hela 2023

Pilottesta servicegrupper/
arbetslag med handledare 
anställda på ALF.

Bredda rekryteringen på 
kommunala arbetsplatser 
så fler grupper utanför 
arbetsmarknaden kommer 
i arbete.

ALF, VÄF Start hösten 2022 
och fortsättning 
hela 2023

Hitta former för en mer 
samordnad kommunikation 
av arbetsmarknadsfrågor 
mot näringslivet.

Underlätta för näringslivet 
att bredda rekryteringen 
från grupper utanför arbets- 
marknaden.

Näringslivs- 
enheten (SKA), 
ALF

Start 2023 och 
våren 2024

Ta fram ett förslag till hand- 
ledarprogram i Borås Stad 
för handledare inom  
kommunala verksamheter.

Ge de kommunala arbets- 
platserna förutsättningar 
som möjliggör att fler  
personer som är nya i  
arbetslivet får en trygg, säker 
och mer individanpassad 
introduktion i arbete.

Personal och 
förhandling 
(SKA)

2023

2.2.1 Beskrivning av aktiviteter

Utbilda och anställa unga, som står utanför arbetsmarknaden, till ungdomsledare 
som sedan handleder ferieungdomar
RF SISU rekryterar ihop med områdesföreningarna GIF, BAIK och Norrby IF, sex unga 
ledare ur målgruppen unga arbetslösa 1825 år. Ledarna ska vara både killar och tjejer och 
från områdena där dessa föreningar verkar d.v.s. Norrby, Sjöbo och Hässleholmen. De anställs 
och utbildas av RF SISU och genom en ungdomsanställning får de arbete en period på 56 
månader. Ungdomsledarna arbetsleds av en projektledare som även den anställs av RF SISU.

Ungdomsledarna anordnar aktiviteter för barn och ungdomar på områdena samt involverar 
föreningar för att få en bredd på aktiviteterna. Aktiviteterna sker på dagar, kvällar och helger 
och ska rikta sig mot såväl tjejer som killar.

Under sommaren är sedan tanken att ungdomsledarna tillsammans med Bostäder i Borås leder 
ferieungdomar på Norrby (möjligen fler områden). Projektledaren håller ihop arbetet och har 
dialog med främst Bostäder men även andra intressenter på området.

Utbildning och anställning ger erfarenhet och motivation samt kontakter som stärker  
möjligheten till vidare jobb. Att få en egen lön bidrar till ökad självständighet och bygger på 
självkänslan. Genom att aktivera sig får ungdomarna en meningsfull vardag, vilket minskar 
risken för exempelvis kriminalitet. För en del kommer det vara det första jobbet man har, vilket 
är ett viktigt första steg för att senare kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
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Aktiviteten bidrar förhoppningsvis också till att ungdomsledarna fortsätter att engagera sig i 
en förening där bra ledare behövs. 

Utveckla uppsökande verksamhet genom en arbetsmarknadshandläggare och en 
studie- och yrkesvägledare på Norrby
En arbetsmarknadshandläggare från ALF och en coach samt en studie och yrkesvägledare från 
GVUF arbetar uppsökande och motiverande tillsammans med andra verksamma aktörer på 
Norrby för att erbjuda insatser mot studier. Målet är att öka antalet invånare på Norrby med 
utbildning på gymnasienivå. Insatsen ska vara på individnivå och utbildning behöver därför 
erbjudas utifrån individuella förutsättningar med målet att komma vidare i utbildningsnivå 
men med det långsiktiga målet att nå gymnasieutbildning. Vi startar på Norrby då insatsen 
ska bidra till pågående områdesutveckling och enligt statistik från välfärdsbokslutet är det 
stora skillnader gällande utbildningsnivå på Norrby jämfört med Borås som helhet. Ca 35 % 
av invånarna på Norrby har högst förgymnasial utbildning medan siffran för Borås är 13 %.

Det kan också vara aktuellt med jobbsökande insatser både individuellt och på en mer  
övergripande nivå. Detta som ett led i att på sikt komma vidare till studier.

Pilottesta servicegrupper/arbetslag med handledare anställda på ALF
Genom servicegrupper ges boråsare som står utanför arbetsmarknaden en utvecklande anställning  
i kombination med den individanpassade utbildning/ hälsofrämjande insats som behövs, under 
ett års tid. Vi pilottestar inom Vård och äldreförvaltningen där två vård och omsorgsboenden 
är utvalda och har identifierat lämpliga arbetsuppgifter där man på arbetsplatsen behöver 
avlastning. Servicegruppen består av 48 arbetsmarknadsanställda samt en handledare som 
utför arbetsuppgifterna.

Syftet med Servicegrupper är att boråsare som står utanför arbetsmarknaden ska få en anställning 
samt utbildning under ett års tid. Fler ska då vara motiverade och redo att vidareutbilda sig. 
Alternativt får de en fortsatt anställning inom Borås Stad eller den erfarenhet som krävs för 
att kunna få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Syftet är vidare att bidra till Borås 
Stads nödvändiga kompetensförsörjning.

Hitta former för en mer samordnad kommunikation av arbetsmarknadsfrågor mot 
näringslivet
I genomförd intervjustudie med företrädare från ett tjugofemtal företag i Borås framkommer 
bland annat att många har en upplevelse av att kommunikationen med kommunen känns 
spretig. Det känns svårt att samverka i så många kanaler.

Vi vill hitta former för att samordna kommunikationen mellan Borås stad och näringslivet i 
arbetsmarknadsfrågor som handlar om exempelvis integration och kompetensförsörjning. 
Detta för att skapa en väg in för näringslivet, där staden själva sedan tar ansvar för att lotsa 
frågorna rätt. Det kan dels handla om en digital ingång som en hemsida eller en plattform, 
men också rent personellt, att någon tar emot frågorna. Detta utgår från Borås stads 
Näringslivsenhet som redan har en legitimitet och ett uppbyggt nätverk av företagskontakter.

Genom att förenkla och förtydliga kommunikationsvägarna ger vi näringslivet förutsättningar 
att anställa fler ur utsatta grupper. En breddad rekrytering hos företagen bidrar till en förbätt
rad kompetensförsörjning.
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Ta fram ett förslag till handledarprogram i Borås Stad för handledare inom  
kommunala verksamheter
Genom någon form av strukturerat handledarprogram kan vi på ett bättre sätt handleda nya 
medarbetare in i sin nya roll. Detta ska möjliggöras genom att ta till vara erfarna medarbetare 
som på hel eller del av arbetstid kan ha som arbetsuppgift att handleda. Seniora enhetschefer/ 
specialister/ legitimerad personal kan i sin anställning möjliggöra ett nära stöd och introduktion 
till arbetet.

I ett första steg bör efterforskas i vilken omfattning vi bedömer att det finns personer som 
skulle vara intresserade av ett sådant uppdrag och kostnaden för dessa.

Detta skulle möjliggöra att personer som är nya och i många fall också oerfarna i arbetslivet får 
en trygg, säker och mer individanpassad introduktion i sitt arbete. Med stöd från handledare 
ökar möjligheten att nya arbetare stannar längre. Fler personer utanför arbetsmarknaden kan 
på så sätt få en chans att bättre etablera sig på arbetsmarknaden samtidigt som det bidrar till 
ökad kompetensförsörjning.

Genom att tillvara ta erfarna medarbetares kompetens och få möjlighet att trappa ner i sitt 
ordinarie uppdrag behöver handledarna inte byta arbete eller avsluta sin tjänst.
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2.3 Handlingsplan Boende och närmiljö

Aktivitet Mål Ansvar Tid

Ta fram en statistikdatabas. Skapa förutsättningar för 
fler ändamålsenliga och 
kunskapsbaserade insatser 
för att motverka segrega-
tion och öka jämlik hälsa.

FOF, SKA, SBF Ht-2022- Vt 2023

Utveckla metodstöd för 
användandet av statistik- 
databasen.

Uppnå ett likvärdigt, kun-
skapsbaserat arbetssätt 
kring statistikdatabasen.

FOF,, SKA, SBF 2023

Ta fram en handlingsplan 
mot hemlöshet.

Förebygga och möta hem-
löshet genom samordnade 
insatser.

IFO, SBF, SKA, 
ALF, FOF 

2023

Pilottesta att ta fram och 
använda stadskvalitets- 
indikatorer i struktur-
skissarbetet.

Underlätta uppföljning och 
förbättringsarbete av den 
sociala hållbarheten i sam-
hällsbyggnadsprocessen.

SBF, SKA, FOF 2023

Utveckla en systematik för 
att involvera invånarna i 
framtagandet av struktur-
skisserna.

Öka invånarnas delaktighet 
och inflytande i den sam-
hällsbyggande processen.

SBF, FOF 2023

Pröva att arbeta med ökad 
social hänsyn i markan-
visning.

Skapa en aktiv markan-
visning som tar hänsyn till 
sociala aspekter.

SKA, SBF 2023

Samla och sprida utveck-
lingsmedel som invånarna 
kan söka för att påverka sin 
närmiljö.

Skapa ökad möjlighet för 
invånarna att påverka sin 
närmiljö.

SKA, FOF

Genomföra åtgärder ur den 
gemensamma handlings- 
planen för den fysiska 
miljön tillsammans med 
fastighetsägare på Norrby.

Skapa en mer trivsam och 
trygg miljö för boende på 
Norrby genom samordnade 
insatser.

TEK, Bostäder i 
Borås

2023

2.3.1 Beskrivning av aktiviteter

Framtagande av statistikdatabas 
Inom Borås Stads förvaltningar finns mycket statistik och kunskap om olika geografiska områden 
och grupper i staden. Idag sammanställs en stor del av denna statistik i Välfärdsbokslutet 
– en jämlikhetsrapport som mäter hur hälsan och välfärden utvecklas i Borås över tid. 
Välfärdsbokslutet innehåller indikatorer som ger kunskap om skillnader i livsvillkor mellan 
olika grupper och geografiska områden i Borås. På så vis är Välfärdsbokslutet ett viktigt verktyg 
vid planering och uppföljning för stadens förvaltningar och bolag. För att ytterligare stärka 
det kunskapsbaserade arbetet som redan görs utifrån Välfärdsbokslutet ska en statistikdatabas 
tas fram. Statistikdatabasen kommer göra det möjligt att inhämta och visualisera statistik 
efter behov, samt underlätta uppföljningen av den sociala hållbarhetens status över tid utifrån 
geografiska områden. Fritids och folkhälsoförvaltningen leder en grupp som arbetar med att 
realisera statistikdatabasen. 
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Utveckla metodstöd för användandet av statistikdatabasen 
En utmaning i att arbeta kunskapsbaserat är att hitta systematiska arbetssätt för hur kunskapen 
kan nyttjas vid planering och uppföljning av verksamheten. Vid uppföljningen av arbetet med 
Välfärdsbokslutet framkom att förvaltningarna och bolagen önskar stöttning i att utveckla 
kunskapsbaserade arbetssätt utifrån Välfärdsbokslutet. I samband med Välfärdsbokslutet 2021 
arbetade man därför fram ett dialogbaserat processtöd som förvaltningarna kan nyttja som 
ett dialogstöd. För att förstärka arbetet finns behov av att utveckla systematiska metoder och 
ett händelsebaserat stöd. Processtödet ska därför kompletteras med ett interaktivt metodstöd 
som säkerställer att statistikdatabasen används på ett likvärdigt och ändamålsenligt sätt.  

Framtagande av handlingsplan mot hemlöshet 
Hemlöshet är ett komplext problem som kan härledas till både strukturella och individuella 
faktorer. För socialtjänsten blir hemlösheten dessutom ett allt mer centralt problem som kräver 
gemensamma åtgärder på flera områden och nivåer. Under 2022 har en förvaltningsöver 
skridande arbetsgrupp tagit fram ett förslag på program mot hemlöshet för Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige att besluta om. Nästa steg i arbetet blir att utifrån programmet arbeta 
fram en stadsövergripande handlingsplan med insatser som syftar till att nå målsättningar i det 
framtagna programmet. Berörda nämnder och förvaltningar kommer involveras i framtagande 
av handlingsplanen. Insatserna i handlingsplanen ska utgå från programmets 4 fokusområden: 
1) Bostadsförsörjning för alla, 2) Förebygga hemlöshet, 3) Möta den akuta hemlösheten och 
4) Steget vidare till egen bostad. 

Pilottesta att ta fram och använda stadskvalitetsindikatorer i strukturskissarbetet 
Forskning visar att mätbara faktorer i den byggda miljön har stor inverkan på stadens sociala 
hållbarhet och dess livskvaliteter. Utformningen av livsmiljön är därmed avgörande för att 
stärka den sociala sammanhållningen och motverka segregationen i staden. För att kunna säker
ställa en hållbar stadsutveckling behöver kommunen stödja sig på tydliga mått och indikatorer.  
Stadskvalitetsindikatorer är både styrmedel och kunskapsbärare som bidrar till rationellt 
grundade beslut och förenklar uppföljningen av viktiga mål. Med hjälp av stadskvalitets 
indikatorer fångar vi stadens komplexitet, samtidigt som olika områdens specifika behov och 
utvecklingsmöjligheter tydliggörs. Under 2023 pilottestas framtagandet och användandet av 
stadskvalitetsindikatorer i arbetet med strukturskisser för att i ett tidigt skede kunna planera 
för ökad hållbarhet i stadsbyggandet. 

Utveckla en systematik för att involvera invånarna i framtagandet av strukturskisserna 
Strukturskisserna är levande dokument som beskriver den, för stunden, gemensamma tanken 
och översiktliga bilden av hur Borås Stads planering hänger ihop på övergripande nivå  med 
framtiden i fokus. Strukturskissen utgår från de ambitioner och inriktningar som kommunen  
pekar ut i översiktsplanen, och vägleder sedan framtagandet av detaljplaner. Målet med struktur 
skissarbetet är att konkretisera intentioner för stadsutvecklingen, med särskilt fokus på livet 
mellan husen, såsom parker, gator och mötesplatser. Strukturskisserna kan, tack vare sin 
levande och översiktliga utformning, även utgöra bra forum för invånarnas delaktighet 
i stadsplaneringen. Under 2023 ansvarar Samhällsbyggnadsförvaltningen för att utveckla 
arbetssätt och metoder för att på ett mer strukturerat sätt arbeta med dialog och inflytande  
i strukturskisserna.
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Pröva att arbeta med ökad social hänsyn i markanvisning 
Ett aktivt arbete med kommunens egen mark kan fungera som ett verktyg för att främja den 
sociala hållbarheten i stadsutvecklingen. I översynen som gjorts av styrdokumenten i den sam
hällsbyggande processen framkom att Borås Stad i nuläget främst arbetar med direktanvisning, 
vilket innebär att kommunen sällan tar initiativ till byggande. Ett sätt för staden att inta en 
mer aktiv roll i processen är att i högre utsträckning använda sig av markanvisningstävlingar. 
Markanvisningstävlingen som förfarande innebär att kommunen upprättar förfrågnings 
underlag som beskriver förutsättningarna med bedömningskriterier för tävlingen. Byggaktörer 
inkommer sedan med projektidéer och en jury bestående av tjänstepersoner utser en vinnare 
utifrån uppställda bedömningskriterier. På så vis kan kommunen säkerställa att byggprocessen 
genomsyras av social hänsyn som främjar den sociala hållbarheten i staden. Ambitionen inför 
2023 är att testa forskningsbaserade markanvisningstävlingar som ett steg i att uppnå en mer 
aktiv markpolitik med social hänsyn.

Samla och sprida utvecklingsmedel som invånarna kan söka för att påverka sin närmiljö 
Inom Borås Stad finns många typer av bidrag och utvecklingsmedel som kan sökas av både 
föreningar och privatpersoner. Det saknas dock en samlad information om vilka medel som 
idag finns att söka, vilket försvårar för invånarna att tillgodogöra sig möjligheterna. Ett arbete 
med att skapa en enhetlighet i hur medlen presenteras på stadens externa hemsida har därför 
inletts under 2022. Målsättningen är att invånarna så småningom ska kunna ta del av samlad 
information om sökbara medel via en överordnad sida på hemsidan. Syftet med aktiviteten är 
att invånarna enkelt ska kunna hitta utvecklingsmedel att söka utifrån målgrupp och intresse, 
som kan användas för att göra insatser i den egna närmiljön. Inom ramen för aktiviteten ryms 
även en kommunikationsinsats kring utvecklingsmedlen i syfte att nå ut med information till 
de målgrupper som idag inte har kunskap om dessa möjligheter, för att de i högre utsträckning 
ska kunna delta i utvecklingen av sin närmiljö.

Genomföra åtgärder ur den gemensamma handlingsplanen för den fysiska miljön 
tillsammans med fastighetsägare på Norrby  
Borås Stad arbetar med förbättringar i den fysiska och offentliga miljön genom förändrad 
skötsel och/eller nyprojektering, men också genom kontinuerliga punktinsatser kopplat 
till felanmälningar och synpunkter. Det finns även etablerade metoder och forum genom 
trygghetsvandringar/trygghetsronder, Säker och trygg kommun, Brottsförebyggande rådet, 
Lokala nätverksgrupper och EST (Effektiv samordning för trygghet). Ett av de prioriterade 
områdena i ESTarbetet är Norrby. 

Under 2022 har staden, under ledning av Tekniska förvaltningen, samverkat med fastighets
ägarna på Norrby för att förbättra de yttre miljöerna på Norrby. Efter samverkan och rund
vandring på området har staden och fastighetsägarna gemensamt tagit fram en handlingsplan 
i syfte att ytterligare stärka samarbetet kring den fysiska miljön. Under 2023 är målsättningen 
att genomföra de åtgärder som beskrivs i handlingsplanen tillsammans med fastighetsägarna. 
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2.4 Handlingsplan Områdesutveckling Norrby

Aktivitet Mål Ansvar Tid

Testa att arbeta utifrån framtagen 
områdesutvecklingsmodell i sam-
verkan med boende och förenings- 
liv på Norrby.

Arbeta utifrån en kommunge-
mensam organisering i områdes-
utvecklingsarbetet. 

FOF, SKA, 
Bostäder i 
Borås 

2023

Färdigställa en gemensam målbild 
”Drömmen om Norrby” för om-
rådesutvecklingsarbetet på Norrby. 

Skapa tydliga och gemensamma 
prioriteringar i områdesutveck-
lingsarbetet på Norrby.

SKA, FOF, 
Bostäder i 
Borås

Ht-2022

Följa upp effekter och erfaren- 
heter av att arbeta utifrån områdes-
utvecklingsmodellen på Norrby.

Skapa förutsättningar att utveckla  
och förflytta arbetet utifrån 
områdesutvecklingsmodellen till 
fler områden.

SKA,FOF, 
Bostäder i 
Borås 

2023

Involvera näringslivet i områdes-
utvecklingen på Norrby.

Förstärka den kommungemen-
samma organiseringen i områdes- 
utvecklingsarbetet.

Bostäder i 
Borås, SKA, 
FOF

2023

Sprida framtagna kunskapsunder- 
lag för Norrby, Hässleholmen, 
Sjöbo och Hulta inom kommun, 
föreningsliv och på sikt näringsliv.  

Skapa förutsättningar att arbeta 
kunskapsbaserat utifrån om-
rådenas behov.

FOF, SKA 2023

Sprida framtaget kommunika-
tionsmaterial för områdesutveck-
lingen på Norrby inom kommun, 
föreningsliv och på sikt näringsliv. 

Säkerställa gemensam kommu-
nikation om områdesutvecklingen 
på Norrby för att mobilisera för 
förändring.

SKA, FOF, 
Bostäder i 
Borås

2023

Ta arbetet utifrån områdesutveck-
lingsmodellen vidare till Hässle-
holmen och Sjöbo.

Förstärka och utveckla områdes-
utvecklingsarbetet på Hässle- 
holmen och Sjöbo.

SKA, CKS,  
FOF, Bostäder 
i Borås

2023

Genomföra åtgärder ur den gemen- 
samma handlingsplanen för den 
fysiska miljön tillsammans med 
fastighetsägare på Norrby.

Skapa en mer trivsam och trygg 
miljö för boende på Norrby  
genom samordnade insatser.

TEK, 
Bostäder i 
Borås

2023

Utbilda och anställa unga, som 
står utanför arbetsmarknaden, 
till ungdomsledare som sedan 
handleder ferieungdomar.

Skapa en meningsfull vardag och 
bidra till ökad självständighet  
för unga.

ALF, 
Bostäder i 
Borås, SISU

2023

Utveckla uppsökande verksamhet 
genom en arbetsmarknads- 
handläggare och en studie- och 
yrkesvägledare på Norrby.

Öka antalet invånare på Norrby 
med utbildning på gymnasienivå.

GVUF, ALF Start  
Ht-2022  
och hela 
2023

Bygga upp ett centrum för ungas 
entreprenörskap.

Skapa förutsättningar för att unga 
ska få tillit till sig egen förmåga 
och omgivning och att fler unga 
ska ha stödjande nätverk.

GVUF, KUF, 
FOF, civil-
samhället, 
näringslivet

2023-
2025

Implementera ett Integrerat 
team för tidiga och förebyggande 
insatser för unga 13-16 år som har 
förhöjd risk att hamna i kriminal-
itet och missbruk.

Samlat, koordinerat och riktat  
stöd till unga som motverkar 
att de hamnar i kriminalitet och 
missbruk.

IFO, GRF, 
FOF och 
polisen

2022-
2024

Utveckla arbetsformer och erbjuda 
tidigt stöd till föräldrar och barn 
lokalt på Hässleholmen, Norrby 
och Sjöbo.

Skapa förutsättningar för barn 
och unga att växa upp med  
stödjande vuxna som stärker 
deras hälsa och livsvillkor.

IFO, FOF och 
KUF

2022-
2024
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2.4.1 Beskrivning av aktiviteter

Testa att arbeta utifrån framtagen områdesutvecklingsmodell i samverkan med 
boende och föreningsliv på Norrby
Under 2022 har kommun, föreningsliv och boende på Norrby arbetat med att utveckla en 
gemensam områdesutvecklingsmodell som beskriver hur samverkan mellan nämnda parter 
kan organiseras. Aktiviteten under 2023 handlar om att testa att arbeta utifrån den gemensamt 
framtagna modellen. Genom att arbeta utifrån en kommungemensam organisering skapas 
möjlighet att genomföra större förändring än vad en enskild aktör kan utföra ensam. 

Under hösten 2022 kommer gemensamma arbetsgrupper mellan kommun, föreningsliv och 
boende att startas upp. Arbetsgrupperna har i uppdrag att, utifrån en gemensamt framtagen 
målbild, arbeta med genomförandet av aktiviteter och med att identifiera utvecklingsområden 
som bidrar till att målbilden uppnås. Arbetsgrupperna leds av representanter från förenings
livet och utgår från följande teman: Skola, förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, 
Förutsättningar för arbete och Meningsfull fritid. Alla arbetsgrupper har en total budget på  
1 miljon kr för genomförandet av aktiviteter. Ett samordnande forum, där representanter från 
staden och föreningslivet finns, stödjer arbetsgrupperna i deras arbete genom att säkerställa en 
gemensam riktning i arbetet och genom att lyfta utvecklingsområden från arbetsgrupperna 
vidare till rätt aktör vid behov. FOF samordnar arbetet från kommunen och för att lyckas 
arbeta utifrån framtagen områdesutvecklingsmodell kommer det krävas ett aktivt deltagande 
från samtliga förvaltningar.
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Färdigställa en gemensam målbild ”Drömmen om Norrby” för områdesutvecklings- 
arbetet på Norrby
Utan en helhetsbild och samsyn försvåras möjligheterna att göra prioriteringar som bidrar till 
en positiv samhällsutveckling. En förutsättning för ett framgångsrikt områdesutvecklingsarbete 
är därför att tillsammans med föreningsliv, boende och verksamma aktörer på Norrby formulera 
en gemensam målbild. Målsättningen är att peka ut gemensamma prioriteringar i arbetet. 

Det finns kunskap om vilka drömmar boende på Norrby har om sitt bostadsområde från den 
medskapandeprocessen som genomförts under ledning av Fritidsoch folkhälsoförvaltingen 
och Föreningslivet samt från den enkätundersökning som genomfördes på området under 
våren 2022 under ledning av Bostäder i Borås. Med denna kunskap som grund kommer 
kommun, föreningsliv och boende att formulera en gemensam målbild för Norrby.  
Detta arbete har påbörjats och beräknas vara färdigt under hösten 2022.  

Följa upp effekter och erfarenheter av att arbeta utifrån områdesutvecklingsmodellen 
på Norrby
Under 2022 har en modell för hur områdesutvecklingsarbetet kan vara organiserat arbetats 
fram. Det finns en ambition om att arbetet utifrån modellen ska kunna appliceras på fler 
områden, men också kunskap om att arbetet utifrån modellen behöver anpassas utifrån varje 
områdes förutsättningar och behov. För att få kunskap om effekterna och erfarenheterna av 
att arbeta utifrån modellen på Norrby genomförs under 2023 en uppföljning. Kunskapen 
från uppföljningen ska bidra till att utveckla områdesutvecklingsmodellen och bidra till att 
modellen kan tas vidare till, och anpassas utifrån, fler områdens behov och förutsättningar. 

Involvera näringslivet i områdesutvecklingsarbetet på Norrby
Näringslivet är en viktig samhällsaktör och har en avgörande roll i arbetet för att uppnå ett 
socialt hållbart samhälle. Dels är näringslivet en aktör som kan bidra med lösningar, dels en 
aktör som kan bidra till att skapa arbetstillfällen. I den framtagna områdesutvecklingsmodellen 
finns kommun, föreningsliv och boende på Norrby med som samverkansaktörer. Ett utveck
lingsområde till 2023 är att involvera näringslivet i områdesutvecklingsarbetet på Norrby. 

Sprida framtagna kunskapsunderlag för Norrby, Hässleholmen, Sjöbo och Hulta  
Välfärdsbokslutet, Borås Stads jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås, följer upp 
den sociala hållbarhetens status över tid. Som en förlängning av Välfärdsbokslutet har områ
desbaserade kunskapsunderlag om den sociala hållbarhetens status tagits fram för Norrby, 
Hässleholmen, Sjöbo och Hulta. Dessa kunskapsunderlag beskriver skillnader i livsvillkor 
mellan områdena och Borås i stort, men också skillnader i livsvillkor som finns på områdena. 
Aktiviteten handlar om att sprida kunskapen inom kommun, föreningsliv och näringsliv om de 
nämnda områdenas nuläge för att vi sedan ska arbeta utifrån områdenas behov. Målsättningen 
med aktiviteten är att stärka stadens kunskapsbaserade arbete för ett socialt hållbart Borås. 

Sprida framtaget kommunikationsmaterial för områdesutvecklingen på Norrby
För att stärka kommunikationen om vad som sker på Norrby och säkerställa att områdes 
utvecklingsarbetet kommuniceras likvärdigt mellan berörda samverkanspartners har 
det under 2022 tagits fram ett kommunikationsstöd. Kommunikationsstödet beskriver  
områdesutvecklingsarbetet på Norrby och kan användas av såväl kommunens olika verksam 
heter, förvaltningar och bolag som av föreningslivet, boende och på sikt näringslivet för att 
kommunicera områdesutvecklingsarbetet. Aktiviteten handlar om att sprida det framtagna 
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kommunikationsstödet inom kommun, föreningsliv och på sikt näringsliv samt att utveckla 
det i takt med arbetet framåt. Målsättningen är att säkerställa att alla nämnda aktörer pratar 
om ”samma sak på samma sätt” för att mobilisera för förändring. 

Ta arbetet utifrån områdesutvecklingsmodellen vidare till Hässleholmen och Sjöbo
Hässleholmen och Sjöbo är prioriterade områden i Borås Stads folkhälsoarbete och områden 
med stora socioekonomiska utmaningar enligt Delmos Segregationsindex, därför tas arbetet 
utifrån områdesutvecklingsmodellen vidare hit. Målsättningen är att utveckla och förstärka 
det redan pågående områdesutvecklingsarbetet på Hässleholmen och Sjöbo. Arbetet tas vidare 
till Hässleholmen och Sjöbo utifrån två steg:

Kartlägga vilka förutsättningar, resurser och behov som finns på Hässleholmen och Sjöbo
För att förstärka områdesutvecklingsarbetet på Hässleholmen och Sjöbo krävs först en kart
läggning av områdenas förutsättningar, resurser och behov. Utifrån kunskapsunderlag finns 
kunskap om livsvillkoren på Hässleholmen och Sjöbo. Denna kunskap behöver förstärkas 
med en kartläggning av vilka verksamma aktörer, samverkansform och drömmar det finns 
i områdena. Startskottet för att förstärka områdesutvecklingsarbetet på Hässleholmen och 
Sjöbo blir därför att tillsammans med verksamma aktörer på området skapa en heltäckande 
nulägesbild av områdena.  Genom en nulägesbild får vi rätt förutsättningar att i nästa steg ta 
arbetet med områdesutvecklingsmodellen vidare till Hässleholmen och Sjöbo. 

Skapa samverkan mellan kommun, föreningsliv, boende och näringsliv i områdes-
utvecklingsarbetet
Genom att arbeta utifrån en kommungemensam organisering skapas möjlighet att genomföra 
större förändring än vad en enskild aktör kan utföra ensam. Därför testas en områdesutveck
lingsmodell som visar hur kommun, föreningsliv, boende och på sikt näringsliv kan samverka 
på områdesnivå på Norrby. Nästa steg, för att förstärka och utveckla det redan pågående 
arbete på Hässleholmen och Sjöbo, blir därför att tillsammans med berörda aktörer anpassa 
områdesutvecklingsmodellen utifrån Hässleholmen och Sjöbos förutsättningar och behov. 
Syftet är att stärka samverkan mellan aktörer på området. 

Genomföra åtgärder ur den gemensamma handlingsplanen för den fysiska miljön 
tillsammans med fastighetsägare på Norrby
Borås Stad arbetar med förbättringar i den fysiska och offentliga miljön genom förändrad 
skötsel och/eller nyprojektering, men också genom kontinuerliga punktinsatser kopplat 
till felanmälningar och synpunkter. Det finns även etablerade metoder och forum genom 
trygghetsvandringar/trygghetsronder, Säker och trygg kommun, Brottsförebyggande rådet, 
Lokala nätverksgrupper och EST (Effektiv samordning för trygghet). Ett av de prioriterade 
områdena i ESTarbetet är Norrby. 

Under 2022 har staden, under ledning av Tekniska förvaltningen, samverkat med fastighets
ägarna på Norrby för att förbättra de yttre miljöerna på Norrby. Efter samverkan och rund
vandring på området har staden och fastighetsägarna gemensamt tagit fram en handlingsplan 
i syfte att ytterligare stärka samarbetet kring den fysiska miljön. Under 2023 är målsättningen 
att genomföra de åtgärder som beskrivs i handlingsplanen tillsammans med fastighetsägarna.
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Utbilda och anställa unga, som står utanför arbetsmarknaden, till ungdomsledare 
som sedan handleder ferieungdomar
RF SISU rekryterar ihop med områdesföreningarna GIF, BAIK och Norrby IF, sex unga 
ledare ur målgruppen unga arbetslösa 1825 år. Ledarna ska vara både killar och tjejer och 
från områdena där dessa föreningar verkar d.v.s. Norrby, Sjöbo och Hässleholmen. De anställs 
och utbildas av RF SISU och genom en ungdomsanställning får de arbete en period på 56 
månader. Ungdomsledarna arbetsleds av en projektledare som även den anställs av RF SISU.

Ungdomsledarna anordnar aktiviteter för barn och ungdomar på områdena samt involverar 
föreningar för att få en bredd på aktiviteterna. Aktiviteterna sker på dagar, kvällar och helger 
och ska rikta sig mot såväl tjejer som killar.

Under sommaren är sedan tanken att ungdomsledarna tillsammans med Bostäder i Borås leder 
ferieungdomar på Norrby (möjligen fler områden). Projektledaren håller ihop arbetet och har 
dialog med främst Bostäder men även andra intressenter på området.

Utbildning och anställning ger erfarenhet och motivation samt kontakter som stärker möj
ligheten till vidare jobb. Att få en egen lön bidrar till ökad självständighet och bygger på 
självkänslan. Genom att aktivera sig får ungdomarna en meningsfull vardag, vilket minskar 
risken för exempelvis kriminalitet. För en del kommer det vara det första jobbet man har, vilket 
är ett viktigt första steg för att senare kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Aktiviteten bidrar förhoppningsvis också till att ungdomsledarna fortsätter att engagera sig i 
en förening där bra ledare behövs.

Utveckla uppsökande verksamhet genom en arbetsmarknadshandläggare och en 
studie- och yrkesvägledare på Norrby
En arbetsmarknadshandläggare från ALF och en coach samt en studie och yrkesvägledare från 
GVUF arbetar uppsökande och motiverande tillsammans med andra verksamma aktörer på 
Norrby för att erbjuda insatser mot studier. Målet är att öka antalet invånare på Norrby med 
utbildning på gymnasienivå. Insatsen ska vara på individnivå och utbildning behöver därför 
erbjudas utifrån individuella förutsättningar med målet att komma vidare i utbildningsnivå 
men med det långsiktiga målet att nå gymnasieutbildning. Vi startar på Norrby då insatsen 
ska bidra till pågående områdesutveckling och enligt statistik från välfärdsbokslutet är det 
stora skillnader gällande utbildningsnivå på Norrby jämfört med Borås som helhet. Ca 35 % 
av invånarna på Norrby har högst förgymnasial utbildning medan siffran för Borås är 13 %.

Det kan också vara aktuellt med jobbsökande insatser både individuellt och på en mer  
övergripande nivå. Detta som ett led i att på sikt komma vidare till studier.

Att bygga upp ett centrum för ungas entreprenörskap 
Med ett centrum för ungas entreprenörskap vill vi skapa bryggor mellan skola och externa part
ners inom näringslivet och offentlig sektor för att ge unga förutsättningar att kunna delta aktivt 
i samhället. Tanken är att stödja ungas entreprenörskap i bred mening, men också utveckla 
en medvetenhet hur man möter det som väntar under och efter avslutade studier. Centrum 
för ungas entreprenörskap är ett samarbete mellan Borås Stads verksamheter, näringslivet och 
civilsamhället. Avsikten är att finna former för förlängning eller permanentande av verksamheten.
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Ett centrum för ungas entreprenörskap ska bidra till att hjälpa målgruppen ta eget ansvar och 
agera för sin framtid samt stärka deras välmående genom att motivera och coacha dem till nya 
insikter, kunskaper och handlingar. Genom att unga får möjlighet att pröva sina idéer, stärka 
sitt nätverk och självförtroende får de förutsättningar för att komma in i arbetslivet och bli 
delaktiga i samhället.

Implementera ett Integrerat team för tidiga och förebyggande insatser för unga 
13-16 år som har förhöjs risk att hamna i kriminalitet och missbruk
Tanken med det Integrerade Teamet är att utveckling av arbetsformer för tidiga och förebyg
gande insatser för unga 1316 år som har normbrytande beteende och förhöjs risk att hamna 
i kriminalitet och missbruk. Integrerat team ska arbeta med att söka upp unga och deras 
närstående/vårdnadshavare för att motivera, lotsa till och koordinera gemensamma insatser 
från de olika representerade förvaltningarna, de fristående skolorna och polis. I uppdraget 
ingår att kartlägga ungdomens och nätverkets behov och styrkor och genomföra screening 
av kända risk och skyddsfaktorer med stöd av rekomederat bedömningsverktyg. Det inte
grerade teamet kommer arbeta som ett komplement till de befintliga resurser som finns inom 
förvaltningarna idag. Ett samlat, koordinerat och riktat stöd till unga ska motverka att unga 
hamnar i kriminalitet och missbruk.

Utveckla arbetsformer för tidigt stöd till föräldrar och barn lokalt på 
Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. 
Den bärande tanken är att föräldrar och barn ska få tidigt stöd genom att det ska finnas soci
alrådgivaren på mötesplatserna. Socialrådgivaren ska arbeta hälsofrämjande med att stärka 
relationen mellan föräldrar och socialtjänst för att kunna erbjuda tidigt stöd och motivera 
familjer att ta emot biståndsbedömda insatser. Föräldrar ska nås av tidigt stöd såsom exempelvis 
rådgivande samtal och föräldraskapsutbildningar och barn ska kunna få kurativa samtal. Den 
primär målgrupp är barn och unga från 7 år samt deras föräldrar, men också övriga besökare 
på mötesplatsen. För att möjliggöra detta krävs bred samverkan med skolor, stadsdelsvärdar, 
fältgruppen, föreningslivet och de kommunala mötesplatserna. 

Målsättningen är att stärka föräldrar i deras föräldraskap och hjälpa föräldrar och barn att 
finna sina egna resurser vilket främja goda uppväxtmiljöer för barn och unga.
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2.5 Handlingsplan Övergripande

 
2.5.1 Beskrivning av aktiviteter

Utöver handlingsplanerna som är kopplade till de specifika målområdena och områdesutveck
lingen har övergripande aktiviteter identifierats. Det innebär att de utpekade aktiviteterna 
spänner över samtliga målområden och syftar till att stärka de organisatoriska förutsättningarna 
för arbetet med att öka jämlika livsvillkor och god hälsa.

Identifiera, utveckla och implementera indikatorer och kvalitativa analyser för 
uppföljning av arbetet inom SHB

Syftet med aktiviteten är att utveckla en god uppföljningsstruktur för Socialt hållbart Borås. 
Dels handlar det om att se över befintliga indikatorer men också, om behov finns, att ta fram 
nya indikatorer kopplade till invånarnas livsvillkor, ur ett livscykelperspektiv. För att kunna 
synliggöra hur livsvillkoren ser ut för våra invånare krävs det i vissa fall att kvantitativa data 
kompletteras med kvalitativa data. Stadenövergripande analyser behöver utvecklas och stärkas 
för att kunna göra gemensamma avvägningar och prioriteringar. Analyser behövs för att  
synliggöra och ge bättre kunskap om behov, förutsättningar och konsekvenser för olika sektorer, 
målgrupper och i olika delar av staden. Analyser ska också underlätta och bidra till bättre 
prioriteringar som gynnar invånarnas livsvillkor.

Utveckla kommunikationsarbetet för Socialt hållbart Borås

De insatser som görs inom kommunikation har till syfte att i ett första steg ge stöd åt de personer 
inom organisationen som är bärare av budskapen. Kommunikation har också till uppgift att 
kommunicera målbilderna och intentionen med arbetet. Dessa budskap och berättelser sprids 
i befintliga kanaler. De övergripande budskapen, som skapar en enhetlighet, återfinns i bud
skapsplattormen. Kommunikation ska också samordna kommunikationen som genomförs av 
förvaltningarna, vilket också bidrar till en enhetlig bild av vad vi gör och varför. Det förenklar 
jobbet för alla. För varje aktivitet och målområde kommer en specifik kommunikationsplan 
att göras av respektive ansvarig kommunikatör. 

Utveckla kompetenshöjande insatser

Denna aktivitet syftar till att utveckla nya kompetenshöjande insatser som bidrar till en fortsatt 
utveckling och fördjupning av kunskapen om livsvillkor och hälsa och hur vi kan påverka det 
genom vårt arbete i Borås Stad. Det kan exempelvis innefatta fördjupande seminarieforum, 
konferenser och utbildningsinsatser.

Aktivitet Mål Ansvar Tid

Identifiera, utveckla och imple-
mentera indikatorer och kvalitativa 
analyser för uppföljning av arbetet 
inom SHB.

Skapa förutsättningar för fler 
ändamålsenliga och kunskaps-
baserade insatser för att motverka 
segregation och öka jämlik hälsa.

FOF, SKA Fortlöpande

Utveckla kompetenshöjande 
insatser.

Stärka deorganisatoriska
förutsättningarna för arbetet 
med att öka jämlika livsvillkor 
och bättre hälsa.

SKA Fortlöpande

Utveckling av kommunikations- 
arbetet för Socialt hållbart Borås.

Skapa en enhetlig bild av
Socialt hållbart Borås.

SKA Fortlöpande
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2.6 Giltighetstid
Denna handlingsplan gäller för perioden 2022–2024.

3 Uppföljning av handlingsplanen
Handlingsplanen kommer att följas upp årligen på aktivitetsnivå. Det innebär att redovisning 
för genomförandet av de utpekade aktiviteterna kommer att ske för var och en av de prioriterade 
målområdena. Resultatet kommer även att kopplas till den övergripande uppföljningen på 
målområdesnivå som kommer att ske vartannat år.





 

 

 
Redovisning Socialt hållbart Borås 

2022 

Borås Stad 

  



Borås Stad, Redovisning Socialt hållbart Borås 2022 2(27) 

Innehållsförteckning 

1 Sammanfattning ........................................................................................ 4 

2 Inledning .................................................................................................... 4 

3 Redovisning .............................................................................................. 8 

3.1 Stärka samverkansstrukturer barn och unga tillsammans med berörda 

förvaltningar ............................................................................................................ 8 

3.2 Skapa en gemensam och samlad bild av utvecklingsområden .............................. 9 

3.3 Initiera nya insatser som leder till att arbetsgivare anställer fler ur 

målgruppen som definieras som utsatta på arbetsmarknaden ............................. 10 

3.4 Stärka möjligheten  för att alla nämnder, bolag och eventuellt externa aktörer 

att arbeta för social hållbarhet utifrån sina grunduppdrag..................................... 10 

3.5 Skapa tydliga och gemensamma prioriteringar i områdesutvecklingsarbetet ....... 11 

3.6 Ökad kännedom om befintliga utvecklingsinsatser om områdesutveckling .......... 12 

3.7 Öka möjligheten för invånare att genomföra egna initiativ för att påverka sin 

närmiljö ................................................................................................................. 12 

3.8 Skapa bättre förutsättningar för arbetsgivare att tillämpa en icke-

diskriminerande och normkritiskt rekryteringsprocess .......................................... 13 

3.9 Översyn av styrande dokument i stadsutveckling för att öka den sociala 

hållbarheten .......................................................................................................... 13 

3.10 Öka delaktigheten och transparensen i stadsbyggnadsprocessen på 

områdesnivå ......................................................................................................... 14 

3.11 Arbeta för att den fysiska och offentliga miljön ska bli tryggare ............................ 14 

3.12 Skapa bättre förutsättningar att sätta tydliga mål och prioriteringar för olika 

boendeområden ................................................................................................... 15 

3.13 Öka möjligheten till delaktighet för invånarna i områdesutvecklingen på 

Norrby ................................................................................................................... 15 

3.14 Skapa ett gemensamt kunskapsunderlag som kan användas vid planering, 

genomförande och uppföljning av områdesutvecklingen på Norrby ..................... 16 

3.15 Skapa systematisk samverkan kring familjers behov genom att utveckla det 

familjecentrerade arbetssättet .............................................................................. 16 

3.16 Arbeta för ett mer samlat, effektivt och riktat språkutvecklingsarbete på 

Norrby ................................................................................................................... 18 

3.17 Samla aktörer som kommun, näringsliv, civilsamhälle och föräldrar runt 

barnet genom skolan som arena .......................................................................... 20 

3.18 Arbeta med att skapa möjligheter för individer att återgå till eller påbörja 

studier ................................................................................................................... 20 

3.19 Stadengemensamt arbete mot hemlöshet ............................................................ 21 



Borås Stad, Redovisning Socialt hållbart Borås 2022 3(27) 

3.20 Ta fram ett underlag av befintligt utbud av studie- och arbetsförberedande 

insatser ................................................................................................................. 21 

3.21 Ta fram ett beslutsunderlag om möjligheter till finansiering av studier för 

individer utan inkomst ........................................................................................... 21 

3.22 Möjliggöra för fler grupper att kombinera yrkesutbildning med arbete .................. 22 

3.23 Arbeta med att individer får stärkt kunskap om sina möjligheter på 

arbetsmarknaden ................................................................................................. 22 

3.24 Arbeta för att ge rätt information till arbetsgivare för att kunna ta emot en 

bredare målgrupp ................................................................................................. 22 

3.25 Utreda möjligheten till att skapa nya yrkestitlar .................................................... 23 

3.26 AB Bostäder får i uppdrag att skapa tydliga och gemensamma prioriteringar i 

områdesutvecklingsarbetet ................................................................................... 23 

3.27 AB Bostäder får i uppdrag att skapa en gemensam struktur och organisation 

på områdesutvecklingen Norrby ........................................................................... 24 

3.28 Öka samverkan mellan verksamma aktörer på Norrby ........................................ 25 

3.29 Förankring av målbilder och handlingsplan i nämnder/bolag................................ 25 

3.30 Ta fram en kompetensutvecklingsplan för Socialt hållbart Borås ......................... 25 

3.31 Identifiera, utveckla och implementera indikatorer och kvalitativa analyser för 

uppföljning av arbetet inom SHB .......................................................................... 26 

3.32 Utveckla kommunikationsarbetet för Socialt hållbart Borås .................................. 26 

4 Slutsatser ................................................................................................. 27 

 

  



Borås Stad, Redovisning Socialt hållbart Borås 2022 4(27) 

1 Sammanfattning 

Socialt hållbart Borås har pekats ut som stadens långsiktiga arbete för att minska och motverka 
segregation. I mars 2021 beslutade Kommunstyrelsen att utvidga arbetet Socialt hållbart Borås med 
ytterligare två målområden, ”Boende och närmiljö” samt ”Förutsättningar för arbete”. Under våren 
2021 har det tagits fram målbilder för de två nya målområdena. Fokus har varit på att ta fram långsiktigt 
önskade effekter. Förtroendevalda har varit involverade för att peka ut riktningen. Under hösten 2021 
har befintlig målbild för ”God start i livet och goda uppväxtvillkor” anpassats till långsiktigt önskade 
effekter. 

I samband med detta beslutades det att uppföljningen av Socialt hållbart Borås skulle ske på två nivåer. 
Dels kommer en övergripande uppföljning av målbilden ske vartannat år i enlighet med indikatorer 
kopplade till de långsiktigt önskade effekterna. Välfärdsbokslutet kommer att vara ett viktigt underlag 
för uppföljning. På detta sätt kan det göras en samlad analys av hur livsvillkoren utvecklas i Borås. Dels 
kommer handlingsplanerna att följas upp årligen på aktivitetsnivå. Det innebär att redovisning för 
genomförandet av de utpekade aktiviteterna kommer att ske för var och en av de prioriterade 
målområdena. De årliga redovisningarna på aktivitetsnivå kommer att kopplas ihop med den 
övergripande måluppföljningen. Här redovisas den årliga uppföljningen av aktiviteterna. 

Rapporteringen visar att samtliga aktiviteter, med några få undantag, som planerades för planperioden 
2021-2022 är påbörjade och i vissa fall slutförda. Arbetet har tagit fart i de olika bolagen och 
förvaltningarna. Det tvärsektoriella arbetet har på ett tydligt sätt ökat fokus på frågan om social 
hållbarhet, breddat ansvaret och ökat delaktigheten. 

2 Inledning 

Det övergripande målet för arbetet är att stärka förutsättningar för jämlika livsvillkor och god hälsa. Vi vill ha 
en sammanhållen kommun där alla lever ett gott liv som de själva värdesätter. För att stärka 
förutsättningarna för jämlika livsvillkor och god hälsa sker arbetet utifrån tre prioriterade målområden. 
Genom främjandet av en god start i livet, utbildning, arbete och goda livsmiljöer kan människor 
förhindras att hamna i utanförskap. Målområdena syftar till att tillsammans täcka in flera viktiga 
livsvillkor över hela livscykeln. Handlingsplanerna innehåller aktiviteter som syftar till att skapa 
förutsättningar för likvärdiga livsvillkor. Genom målområdenas handlingsplaner tas ord, de önskade 
effekterna, till handling. Handlingsplanen konkretiserar hur Borås Stad tar sig an det långsiktiga arbetet 
som har pekats ut i målbilden för Socialt hållbart Borås. Handlingsplanen är en förutsättning för att 
målbilden ska kunna realiseras på sikt. 

God start i livet och goda uppväxtvillkor 
Alla barn i Borås har inte samma förutsättningar för en god start i livet och goda uppväxtvillkor. 
Målområdet god start i livet och goda uppväxtvillkor omfattar insatser som syftar till att stärka 
förutsättningar för bättre livsvillkor och hälsa. Målområdet har pekat ut fem särskilt viktiga effektmål 
som aktörer kan samlas kring och tillsammans bidra till att stärka förutsättningarna för bättre livsvillkor 
och hälsa. 

• I Borås ska barn och unga ha tillit till sin egen förmåga och omgivningen för att kunna delta 
aktivt i samhället 

• I Borås ska barn och unga vara förberedda för eftergymnasiala studier eller arbetslivet 

• I Borås ska barn och unga ha likvärdiga möjligheter att delta i meningsfulla fritids- och 
kulturaktiviteter 

• I Borås ska barn och ungas språkutveckling främjas på samtliga arenor där barn och unga vistas 

• I Borås ska barn och unga växa upp med stödjande vuxna i sin närhet som stärker barn och 
ungas hälsa och livsvillkor 
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För att på sikt kunna nå de utpekade effektmålen arbetar målområdet med flera kunskapsbaserade 
insatser. Språkutvecklingen är en sådan insats. Satsningar som främjar barns tidiga språkutveckling är 
investeringar. Både för det enskilda barnet och för samhället i stort. Förutom att människor får ett 
bättre liv kostar det mycket mindre att förebygga ohälsa, än att ta hand om konsekvenserna när de väl 
har uppstått. Tidig språkutveckling, ett välutvecklat ordförråd och tidig läslust påverkar hur det går i 
skolan och hur skolresultatet blir, och i förlängningen hur det går att komma ut i arbetslivet och hur det 
framtida yrkeslivet ser ut. Flera förvaltningar har tillsammans utvecklat metoder för samverkan, 
kompetensutveckling och kontakter med vårdnadshavare i projektet Språkutveckling på Norrby med 
förskolans vårdnadshavare i fokus. Genom en kartläggning identifierade man pågående insatser och 
framtida behov som i sin tur ledde till en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen skrev också fram att 
metoder ska utvecklas för hur biblioteket och förskolor kan samverka för att stärka språkutvecklingen 
där även föreningsliv och Familjecentralen knyts till samverkan. 

Arenaskola är en annan insats som bidrar till de långsiktigt önskvärda effekterna. Tillsammans kan 
aktörer från Borås stad, näringsliv och civilsamhälle mobilisera och rikta insatser till arenan och bidra 
till att barns uppväxtvillkor förbättras. Insatserna sker främst innan och efter schemalagd tid för att inte 
konkurrera med skolans timplan. Syftet är att stärka upp skolans kompensatoriska uppdrag och att få 
fler barn lyckas i skolan. Syftet är även att öka barns möjlighet till meningsfull fritid och att stärka 
nätverk och sammanhang för de viktiga vuxna runt barnen. Vinsten med att mobilisera just kring 
skolan som lokal är att arenan har en legitimitet i samhället och vårdnadshavare har ofta stort 
förtroende för verksamhet som bedrivs i skolan. Genom att skolan på Sjöbo blir en öppen arena kan 
även ett aktivt områdesarbete ske där flera aktörer från det offentliga, näringslivet och idéburen sektor 
får möjlighet att medverka på ett sätt som stärker barnens skolframgång och fullföljstudiegång. Här ser 
man Sjöboskolan som en arena i lokalsamhället för att lyfta och utveckla ett helt område på sikt. 
Redovisningen visar en stor ökning från 2021 i antalet deltagande barn i de aktiviteter som genomförs 
efter skoltid. 

I det familjecentrerade arbetssättet fortsätter man att stärka samverkan och utveckla arbetet. Vägledning 
för Familjecentrerat arbetssätt är i utformningsskedet och det kräver uppföljning om några år för att 
utvärdera effekter av det arbetet. Redovisningen pekar dock på att det familjecentrerade arbetssättet 
exempelvis leder till att det blir kortare referensvägar mellan professionerna när samverkan kring 
familjen står i fokus. Att upptäcka behov tidigt är också ett positivt resultat som lyfts fram som leder till 
att familjen får rätt stöd i rätt tid. 

Förutsättningar för arbete 
Målområdet Förutsättningar för arbete har en central betydelse för att uppnå det övergripande målet 
om mer jämlika livsvillkor, då inkomst och ekonomisk trygghet spelar stor roll för människors hälsa 
och levnadsvillkor. Att ha ett jobb att gå till handlar dock om mer än bara lön. Det ger även en struktur 
åt livet och skapar en känsla av att vara behövd. Arbetslivet är dessutom en demokratisk arena som är 
viktig för den sociala sammanhållningen. Målområdet har pekat ut tre effektmål som är av särskild 
betydelse för att skapa förutsättningar för bättre livsvillkor och hälsa. 

• I Borås ska alla invånare i arbetsför ålder ha utbildning på gymnasienivå 

• I Borås ska alla, även utsatta grupper, finnas i arbete 

• Arbetsgivare i Borås har en bred rekrytering och en blandning av anställda 

För att på sikt kunna nå de utpekade effektmålen arbetar målområdet med flera insatser som handlar 
om att skapa förutsättningar för utbildning och arbete och i samverkan med andra aktörer förbättra 
möjligheterna till att fler får ett arbete och därmed goda förutsättningar att försörja sig. 

Många av insatserna har varit inriktade på att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbetssätt. 
Exempelvis har man genomfört intervjuer och haft dialog med näringslivet om vad som krävs för att 
anställa fler individer som tillhör utsatta grupper på arbetsmarknaden. Detta mynnade ut i en rapport. 
Några tydliga slutsatser från rapporten är exempelvis vikten av ett gott mottagande på 
arbetsplatsen/handledarskap. En annan sak är behovet av en tydligare kommunikation mellan 
kommunen och näringslivet. Däremot var betydelsen av ekonomisk ersättning inte så framträdande 
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som förutspåtts. Slutsatserna i rapporten blir en vägledning framåt i arbetet. 

För att kunna utveckla den uppsökande verksamheten där fokus främst är att nå de utan utbildning har 
man genomfört workshops och fokusgrupper med både sakkunniga tjänstepersoner och målgrupper. 
Detta med syfte att kartlägga vilket behov som finns för att öka antalet boråsare, (i första läget invånare 
på Norrby) som når utbildning på gymnasienivå. Utifrån slutsatserna som drogs av underlaget har 
stadsdelsvärdarna successivt involverats i aktiviteten och under hösten 2022 har en 
arbetsmarknadshandläggare från Jobb Borås samt coach, studie- och arbetsmarknadshandläggare från 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen börjat verka på Norrby. 

Inom målområdet har även en kartläggning av befintliga insatser som finns på Jobb Borås genomförts. 
Genom att göra en övergripande kartläggning över de studie- och arbetsförberedande insatser som idag 
finns får vi kunskap kring vad som saknas och vad som skulle behöva utvecklas mer i syfte att öka 
möjligheterna för individer att få en sysselsättning. I samband med kartläggningen har det framkommit 
att den organisationsförändring som Jobb Borås genomgått och fortfarande genomgår, per automatik 
inneburit en översyn av utbudet. Här har man utformat verksamheten utifrån resultat från de danska så 
kallade BIP-studierna. Det innebär ett helhetsperspektiv på individens behov där bland annat parallella 
insatser för individen påskyndar progressionen mot arbete och självförsörjning. Med fokus på 
individens progression blir det de framgångsrika insatserna som prioriteras. 

En annan viktig insats har handlat om att utöka samhällsinformationen om arbetsmarknaden. Genom 
Arbetslivsförvaltningen ges arbetslösa boråsare (som tillhör Etableringen) samhällsinformation där ett 
av temaområdena handlar om arbetsmarknadskunskap. Med en utökad samhällsinformation vill vi nå 
fler grupper av människor som står utanför arbetsmarknaden och förse dem med mer ingående 
information kring arbetsmarknaden. Det kan handla om allt från kunskap så som om praktiska 
tillvägagångssätt om hur man söker arbete och olika anställningsformer. Det kan också innehålla 
information kring entreprenörskap och starta eget-information. Integrationsenheten på 
Arbetslivsförvaltningen har genom att verka på mötesplatserna nått personer de vanligtvis inte når. I 
samarbete med Integrationsenheten har man också tagit fram en film om möjligheten att få del av 
samhällsinformation. Förhoppningen är att genom olika kanaler nå ännu fler grupper som står långt 
utanför arbetsmarknaden. 

Boende och närmiljö   
Var och hur vi bor påverkar hela livet. Platsen och bostadens skick spelar stor roll för hur människor 
mår och kan utvecklas. Därför är det viktigt att alla har en trygg boendemiljö och en bostad som passar 
och som man har råd med. En integrerad, trygg och sund boendemiljö främjar såväl den enskilda 
människan, som själva området och samhället i stort. Arbetet sker utifrån två nivåer, dels hela staden 
och dels områdesutvecklingsnivå för att långsiktigt förbättra och kompensera för de ojämlika 
livsvillkoren. Genom att motverka boendesegregationen och främja goda boendemiljöer skapas 
förutsättningar för mer jämlika livsvillkor och hälsa. Målområdet har pekat ut fem särskilt viktiga 
effektmål som aktörer kan samlas kring och tillsammans bidra till att stärka förutsättningarna för bättre 
livsvillkor och hälsa. 

• I Borås ska det inte finnas några utsatta områden 

• I Borås ska det finnas en blandad bebyggelse med olika boendeformer för allalivssituationer 

• I Borås ska ingen vara hemlös 

• I Borås ska närmiljöerna vara attraktiva, trygga och skapa möten mellan människor 

• I Borås ska invånarna och samhällets olika aktörer känna tillit till varandra, ta gemensamt ansvar 
och ges möjlighet att vara delaktiga i en positiv stadsutveckling 

Inom målområdet har man exempelvis arbetat med att se över de styrande dokumenten inom 
samhällsbyggnadsprocessen för att kunna analysera i vilken utsträckning de idag bidrar till mer jämlika 
boende och närmiljöer. En genomlysning av Borås stads styrande dokument är genomförd och 
redovisad i rapporten Kompassen - social hållbarhet i den samhällsbyggande processen. Rapporten 
pekar särskilt ut en aktiv markpolitik, medskapande med invånare och samverkan mellan förvaltningar 
och andra aktörer som några av de centrala verktygen. Samtidigt upplevdes de styrande dokumenten 
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vara för många, sakna styrning och ha ett alltför brett tolkningsutrymme. Rapporten lyfter fram 
inspirerande exempel från kommuner som jobbar aktivt med marken, har systematiska former för 
medborgardialog och forum för samverkan. Rapporten kommer utgöra underlag till prioriteringen av 
aktiviteter i målområdets handlingsplan 2023. 

Det har arbetats fram ett program mot hemlöshet. Programmet är utskickat på remiss till berörda 
nämnder och bolag. Handlingsplan med aktiviteter kommer därefter att tas fram bland annat utifrån 
vad som framkommer i remissrundan. Handlingsplanen blir därmed ett viktigt verktyg i att nå 
effektmålet om att ingen ska vara hemlös. 

En annan viktig insats har varit att implementera ett segregationsindex. Idag saknas samsyn och 
tydlighet om hur social hållbarhet ska beskrivas och bedömas i ett stadsutvecklingsperspektiv. 
Avsaknad av samsyn försvårar möjligheter att göra prioriteringar som bidrar till jämlika boende- och 
närmiljöer. En utmaning på både nationell och lokal nivå är att definiera områden utifrån deras 
socioekonomiska förutsättningar. Delegationen mot segregation (DELMOS) har därför i samverkan 
med Statistiska centralbyrån (SCB) tagit fram ett rikstäckande segregationsindex. Utifrån detta index 
identifieras fem områdestyper, från områden med mycket stora socioekonomiska utmaningar till 
områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar. Syftet med dessa områdestyper är att 
analysera hur förutsättningar för människor skiljer sig åt mellan olika bostadsområden. Det pågår ett 
utvecklingsarbete om att inrätta en statistikdatabas i staden, vilken skulle underlätta för aktörer att hitta 
relevant statistik på de 77 olika deso-områdena. Ambitionen är att statistikdatabasen ska ta form under 
hösten/vinter 22/23. 

Områdesutvecklingen Norrby 
Det finns flera sätt att arbeta för att uppnå ökad jämlikhet och mest lönsamt är att inte välja ett sätt 
utan arbeta på flera sätt samtidigt och efter behov. 

Inom Socialt hållbart Borås har vi fokus på generella insatser som riktar sig till hela befolkningen, men 
det behövs också specifika insatser som riktar sig till vissa grupper i samhället eller till geografiska 
områden med sämre livsvillkor. Vårt områdesutvecklingsarbete innebär att arbete och insatser riktas till 
ett specifikt geografiskt område, i det här fallet Norrby, för att långsiktigt förbättra och kompensera för 
ojämlika livsvillkor. Syftet är att bidra till ökad trygghet, tillit och sammanhållning, både på områdesnivå 
och kommunövergripande nivå. 

Arbetet med att ta fram en gemensam målbild för områdesutvecklingen på Norrby mellan kommun, 
föreningsliv och boende är påbörjat. Till grund för att ta fram en gemensam målbild finns de drömmar 
som boende på Norrby förmedlat om sitt bostadsområde från den medskapandeprocess som 
genomförts under ledning av Fritids-och folkhälsoförvaltingen och Föreningslivet samt från den 
enkätundersökning som genomfördes på området under våren 2022 under ledning av Bostäder i Borås. 
Med denna kunskap som grund kommer kommun, föreningsliv och boende att formulera en 
gemensam målbild för Norrby. Målbilden kommer utgå från de teman som man gemensamt identifierat 
att det fortsätta gemensamma områdesutvecklingsarbetet ska utgå ifrån: Skola, förskola och 
föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, Förutsättningar för arbete och Meningsfull fritid. 

För att stärka kommunikationen om vad som sker på Norrby och säkerställa att 
områdesutvecklingsarbetet kommuniceras likvärdigt mellan berörda samverkanspartners har det under 
2022 tagits fram ett kommunikationsstöd. Kommunikationsstödet beskriver områdesutvecklingsarbetet 
på Norrby och kan användas av såväl kommunens olika verksamheter, förvaltningar och bolag som av 
föreningslivet, boende och på sikt näringslivet för att kommunicera områdesutvecklingsarbetet. 
Ytterligare en insats som genomförts inom ramen för aktiviteten är att Bostäder i Borås upplåtit en del 
av sitt nyhetsbrev som går ut till alla boende på Norrby till att sprida information om vad som händer 
på området. Kommun, föreningsliv, boende och näringsliv kan bidra med information till nyhetsbrevet. 
Syftet är att stärka kommunikationen till boende om aktuella händelser på området. 

En annan viktig insats har varit ta fram ett kunskapsunderlag, vilket bygger på statistik från SCB, 
boendes bild av området och en beskrivning av pågående arbete. Kunskapsunderlaget ska användas av 
olika aktörer vid planering, genomförande och uppföljning på området. 
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3 Redovisning 

3.1 Stärka samverkansstrukturer barn och unga tillsammans 

med berörda förvaltningar 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Syftet med aktiviteten var att omhänderta en kartläggning och sortering bland befintliga 
samverkansform som finns rörande barn och unga genom att tydliggöra och synliggöra de olika 
grupperingarna. I arbetet har beredningsgruppen för God start i livet och goda uppväxtvillkor arbetat 
för att stärka förankringen till den befintliga ledningsgruppen för målområdet. Beredningsgruppen 
bevakar systematiskt idéer och behov från verksamheterna och initierar förslag till ledningsgruppen. 
Beredningsgruppen tar också vid uppdrag från ledningsgruppen fram förslag på nya utvecklingsinsatser 
och bistår i strategiska planeringar och bevakandet av beslutade aktiviteter. Det är även ett forum för 
kunskapsspridning och dialog. 
 
För att utveckla beredningsgruppsarbete och omhänderta de samverkansforum som finns rörande barn 
och unga är ett identifierat utvecklingsområde att beredningsgruppen ska behandla utvecklingsområden 
som identifierats av de lokala barn-och unga nätverken. 
 
Syftet är att fånga upp utvecklingsbehov som identifierats på en verksamhetsnära nivå-upp till styr-och 
ledningsnivå. För att detta ska kunna genomföras behöver de lokala barn-och unga nätverken öka 
kunskapen om målområdet god start i livet och goda uppväxtvillkor samt bli mer involverade i arbetet 
och lyssnade på. Till hösten 2022 planeras dialoger med barn-och unga nätverken för att tydliggöra 
deras roll och hur deras arbete förhåller sig till de identifierade målområdena, därmed kvarstår 
fortfarande arbete med aktiviteten. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Synliggöra befintliga samverkansforum och stärka 
samarbetet mellan befintliga forum 

 Avslutad Kommunstyrelsen 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Syftet med aktiviteten var att omhänderta en kartläggning och sortering bland befintliga 
samverkansform som finns rörande barn och unga genom att tydliggöra och synliggöra de olika 
grupperingarna. I arbetet har beredningsgruppen för God start i livet och goda uppväxtvillkor arbetat för att 
stärka förankringen till den befintliga ledningsgruppen för målområdet. Beredningsgruppen bevakar 
systematiskt idéer och behov från verksamheterna och initierar förslag till ledningsgruppen. 
Beredningsgruppen tar också vid uppdrag från ledningsgruppen fram förslag på nya utvecklingsinsatser 
och bistår i strategiska planeringar och bevakandet av beslutade aktiviteter. Det är även ett forum för 
kunskapsspridning och dialog. 
 
För att utveckla beredningsgruppsarbete och omhänderta de samverkansforum som finns rörande barn 
och unga är ett identifierat utvecklingsområde att beredningsgruppen ska behandla utvecklingsområden 
som identifierats av de lokala barn-och unga nätverken. 
 
Syftet är att fånga upp utvecklingsbehov som identifierats på en verksamhetsnära nivå-upp till styr-och 
ledningsnivå. För att detta ska kunna genomföras behöver de lokala barn-och unga nätverken öka 
kunskapen om målområdet god start i livet och goda uppväxtvillkor samt bli mer involverade i arbetet och 
lyssnade på. Till hösten 2022 planeras dialoger med barn-och unga nätverken för att tydliggöra deras roll 
och hur deras arbete förhåller sig till de identifierade målområdena, därmed kvarstår fortfarande arbete 
med aktiviteten. 
 

3.2 Skapa en gemensam och samlad bild av 

utvecklingsområden 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Syftet med aktiviteten var att identifiera förvaltningsövergripande utvecklingsområden och pågående 
insatser utifrån målområdets långsiktiga effekter. Berörda förvaltningar i ledningsgruppen god start i 
livet har svarat på ett antal frågor som beskriver vad de gör idag och vilka utvecklingsområden som 
finns och utifrån det har också utvecklingsinsatser föreslagits. 
 
Kommande dialoger med mer verksamhetsnära och förvaltningsöverskridande samverkansgrupper 
kommer ge ytterligare underlag för prioriteringar i det fortsatta arbetet. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Ta fram prioriterade utvecklingsområden att arbeta vidare 
med inom God start i livet och goda uppväxtvillkor 

 Pågående Kommunstyrelsen 



Borås Stad, Redovisning Socialt hållbart Borås 2022 10(27) 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Syftet med aktiviteten var att identifiera förvaltningsövergripande utvecklingsområden och 
pågående insatser utifrån målområdets långsiktiga effekter. Berörda förvaltningar i ledningsgruppen god 
start i livet har svarat på ett antal frågor som beskriver vad de gör idag och vilka utvecklingsområden som 
finns och utifrån det har också utvecklingsinsatser föreslagits. 
 
Kommande dialoger med mer verksamhetsnära och förvaltningsöverskridande samverkansgrupper 
kommer ge ytterligare underlag för prioriteringar i det fortsatta arbetet. 
 

3.3 Initiera nya insatser som leder till att arbetsgivare 

anställer fler ur målgruppen som definieras som utsatta 

på arbetsmarknaden 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Intervjuer och dialog med näringslivet om vad som krävs för 
att anställa fler individer som tillhör särskilt utsatta grupper på 
arbetsmarknaden 

 Pågående Kommunstyrelsen 

Kommentar Planering av uppdraget utfört. Intervjuer och samråd/dialog med näringslivet genomfört. 
Positivt gensvar. Projektgruppen har utvärderat resultatet av intervjuer och samråd. Arbete pågår nu med 
formering av hur vi går vidare med kommunikation om uppdraget ut i näringslivet samt ev start av piloter 
på några företag. Frågan är komplex då brist på arbetskraft är generell i näringslivet samtidigt som de 
grupper som står utanför är mycket svaga och ofta behöver omfattande stöd för att kunna ta praktik eller 
jobb. 

3.4 Stärka möjligheten  för att alla nämnder, bolag och 

eventuellt externa aktörer att arbeta för social hållbarhet 

utifrån sina grunduppdrag 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Status 

 Ej genomfört 

Kommentar 

Aktiviteten handlar om att i bred samverkan ta fram ett underlag för en överenskommelse där Borås 
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Stads nämnder, bolag och eventuellt externa aktörer kommer överens om att arbeta för att främja 
jämlika livsvillkor och god hälsa. Planeringen av aktiviteten pågår, men har fått ett utökat fokus till att 
handla om att skapa en överenskommelse och stöd för nämnda aktörer att arbeta för ett klimatneutralt 
och Socialt hållbart Borås. Planeringen av aktiviteten utförs inom ramen för Accelera projektet i 
innovationsarbetet. Det fortsatta arbetet inom aktiviteten kommer handla om att skapa innovationsstöd 
för att möjliggöra för fler att arbeta för social hållbarhet och klimatneutralitet. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Ta fram beslutsförslag på kompensatorisk överenskommelse  Pågående 
med avvikelse 

Kommunstyrelsen 

Kommentar Aktiviteten handlar om att i bred samverkan ta fram ett underlag för en överenskommelse där 
Borås Stads nämnder, bolag och eventuellt externa aktörer kommer överens om att arbeta för att främja 
jämlika livsvillkor och god hälsa. Planeringen av aktiviteten pågår, men har fått ett utökat fokus till att 
handla om att skapa en överenskommelse och stöd för nämnda aktörer att arbeta för ett klimatneutralt och 
Socialt hållbart Borås. Planeringen av aktiviteten utförs inom ramen för Accelera projektet i 
innovationsarbetet. Det fortsatta arbetet inom aktiviteten kommer handla om att skapa innovationsstöd för 
att möjliggöra för fler att arbeta för social hållbarhet och klimatneutralitet. 
 

3.5 Skapa tydliga och gemensamma prioriteringar i 

områdesutvecklingsarbetet 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Arbetet med att ta fram en gemensam målbild för områdesutvecklingen på Norrby mellan kommun, 
föreningsliv och boende är påbörjat, men ännu inte slutfört. Till grund för att ta fram en gemensam 
målbild finns de drömmar som boende på Norrby förmedlat om sitt bostadsområde från den 
medskapandeprocessen som genomförts under ledning av Fritids-och folkhälsoförvaltingen och 
Föreningslivet samt från den enkätundersökning som genomfördes på området under våren 2022 under 
ledning av Bostäder i Borås. Med denna kunskap som grund kommer kommun, föreningsliv och 
boende att formulera en gemensam målbild för Norrby. Målbilden kommer utgå från de teman som 
man gemensamt identifierat att det fortsätta gemensamma områdesutvecklingsarbetet ska utgå ifrån: 
Skola, förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, Förutsättningar för arbete och Meningsfull 
fritid. Detta arbete har påbörjats och beräknas vara färdigt under hösten 2022. 
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3.6 Ökad kännedom om befintliga utvecklingsinsatser om 

områdesutveckling 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

För att stärka kommunikationen om vad som sker på Norrby och säkerställa att 
områdesutvecklingsarbetet kommuniceras likvärdigt mellan berörda samverkanspartners har det under 
2022 tagits fram ett kommunikationsstöd. Kommunikationsstödet beskriver områdesutvecklingsarbetet 
på Norrby och kan användas av såväl kommunens olika verksamheter, förvaltningar och bolag som av 
föreningslivet, boende och på sikt näringslivet för att kommunicera områdesutvecklingsarbetet. 
Ytterligare en insats som genomfört inom ramen för aktiviteten är att Bostäder i Borås upplåtit en del 
av sitt nyhetsbrev som går ut till alla Boende på Norrby till att sprida information om vad som händer 
på området. Kommun, föreningsliv, boende och näringsliv kan bidra med information till nyhetsbrevet. 
Syftet är att stärka kommunikationen till boende om aktuella händelser på området. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Ta fram en kommunikationsplan områdesutveckling  Avslutad Kommunstyrelsen 

Kommentar För att stärka kommunikationen om vad som sker på Norrby och säkerställa att 
områdesutvecklingsarbetet kommuniceras likvärdigt mellan berörda samverkanspartners har det under 
2022 tagits fram ett kommunikationsstöd. Kommunikationsstödet beskriver områdesutvecklingsarbetet på 
Norrby och kan användas av såväl kommunens olika verksamheter, förvaltningar och bolag som av 
föreningslivet, boende och på sikt näringslivet för att kommunicera områdesutvecklingsarbetet. 
Ytterligare en insats som genomfört inom ramen för aktiviteten är att Bostäder i Borås upplåtit en del av 
sitt nyhetsbrev som går ut till alla Boende på Norrby till att sprida information om vad som händer på 
området. Kommun, föreningsliv, boende och näringsliv kan bidra med information till nyhetsbrevet. Syftet 
är att stärka kommunikationen till boende om aktuella händelser på området. 
 

3.7 Öka möjligheten för invånare att genomföra egna 

initiativ för att påverka sin närmiljö 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Samla information om medel som invånare kan nyttja för att 
genomföra egna initiativ  sin närmiljö 

 Pågående Kommunstyrelsen 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar En arbetsgrupp är bildad med olika förvaltningar som hanterar bidrag till allmänheten för att 
se över hur kommunen kan göra det tydligare för invånarna om vilket stöd som kommunen kan ge. Ett nytt 
sätt att koppla samman befintlig information på kommunens hemsida förväntas kunna genomföras innan 
årsskiftet 2022/2023. Vilka fler insatser som kan behöva göras framkommer under arbetets gång.  

3.8 Skapa bättre förutsättningar för arbetsgivare att tillämpa 

en icke-diskriminerande och normkritiskt 

rekryteringsprocess 

Ansvarig nämnd 

Kommunstyrelsen 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Översyn av styrande dokument inom området Förutsättningar 
för arbete 

 Avslutad Kommunstyrelsen 

Kommentar Canea är uppgraderat med en funktion så att samtliga styrdokument kan sökas ut på 
arbetsgivare och Social hållbarhet i kombination eller enskilt var för sig. Detta är bra stöd vid revidering.  

3.9 Översyn av styrande dokument i stadsutveckling för att 

öka den sociala hållbarheten 

Ansvarig nämnd 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

identifiera styrande dokument som kan bidra till mer jämlika 
boende och närmiljöer 

 Avslutad Samhällsbyggnadsnä
mnden 

Kommentar En genomlysning av Borås stads styrande dokument är genomförd och redovisad i rapporten 
Kompassen - social hållbarhet i den samhällsbyggande processen. Ett seminarium anordnades i samband 
med rapportens publicering i augusti 2022 med ett fyrtiotal deltagare. Rapporten skrevs fram av en 
universitetsstudent i samhällsplanering vid Lunds universitet som fick praktikanställning under sommaren 
och genomförde ett 20-tal intervjuer med nyckelpersoner bland medarbetare, chefer och förtroendevalda. 
 
Rapporten pekar särskilt ut en aktiv markpolitik, medskapande med invånare och samverkan mellan 
förvaltningar och andra aktörer som några av de centrala verktygen. Samtidigt upplevdes de styrande 
dokumenten vara för många, sakna styrning och har ett alltför brett tolkningsutrymme. Rapporten lyfter 
fram inspirerande exempel från kommuner som jobbar aktivt med marken, har systematiska former för 
medborgardialog och forum för samverkan. Rapporten kommer utgöra underlag till prioriteringen av 
aktiviteter i målområdets handlingsplan 2023. 
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3.10 Öka delaktigheten och transparensen i 

stadsbyggnadsprocessen på områdesnivå 

Ansvarig nämnd 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Visualisera stadsutveckling på områdesnivå på Norrby 
tillsammans med invånarna 

 Pågående Samhällsbyggnadsnä
mnden 

Kommentar Planering av aktiviteten har påbörjats i samverkan mellan områdesutvecklingsarbetet på 
Norrby inom Socialt hållbart Borås, Urban Talks (ett forum och en arbetsgrupp för dialog kring urbana 
frågor med människa, miljö och framtid i fokus) och arbetet inom Strukturskiss Västra Centrum, som bland 
annat berör stadsplaneringen kring såväl stationsområdet som Nedre Norrby. Även det pågående 
detaljplanearbetet kring Almås plats, som ligger i gränszonen mellan Norrby och Parkstaden, har en 
förhöjd ambitionsnivå avseende kommunikation och inflytande. 

3.11 Arbeta för att den fysiska och offentliga miljön ska bli 

tryggare 

Ansvarig nämnd 

Tekniska nämnden 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Detta är ett samarbete mellan staden genom Tekniska förvaltningen och fastighetsägarna i Norrby. Två 
möten och rundvandring har genomförts från starten i mars 2022 till september 2022. En utredning har 
genomförts för att kartlägga vem som är huvudman för de yttre miljöerna. Målet är bland annat att 
etablera ett platsperspektiv som ett komplement till ansvarsperspektivet utifrån huvudmannaskap, dvs 
en samverkan mellan staden och fastighetsägarna. Bostäder i Borås AB, HSB och 
Lokalförsörjningsförvaltningen har deltagit från fastighetssidan och därmed är i princip hela det 
geografiska området hanterat, även om det finns små privata fastighetsägare också. Rundvandring i 
Norrby och framtagning av en handlingsplan var målet för innestående år vilket har genomförts fram 
till september. 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Rusta upp platser/passager som är slitna och otrygga  Pågående Tekniska nämnden 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Projektet inom Boende och närmiljöer som hanterar yttre miljö i Norrby är avrapporterat på 
annan plats i Stratsys. Projektet löper enligt plan. I övrigt rustas gång och cykeltunneln från Norrby under 
järnvägen upp nu och Kronängsparken har börjat byggas om. Tekniska nämnden och Fritid och 
Folkhälsonämnden har ansökt om ytterligare investeringsmedel för parken och idrottsplanen, då den 
ursprungliga budgeten inte räcker eftersom prisökningarna på material, bränsle med mera har gått upp 
kraftigt på senare tid. 

3.12 Skapa bättre förutsättningar att sätta tydliga mål och 

prioriteringar för olika boendeområden 

Ansvarig nämnd 

Fritids- och folkhälsonämnden 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Integrationsindexet är en del av stadens välfärdsbokslut och kunskapsunderlaget för Norrby. Därmed 
är det tillgänglig kunskap för alla vid planering, genomförande och uppföljning. Det pågår ett 
utvecklingsarbete om att inrätta en statistikdatabas i staden, vilken skulle underlätta för aktörer att hitta 
relevant statistik på de 77 olika Deso-områdena. Ambitionen är att staistikdatabasen ska ta form under 
hösten/vinter 22/23.  

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Använda segregationsindexet vid planering av insatser inom 
SHB och undersöka hur indexet kan användas vid planering 
och uppföljning av verksamhet 

 Pågående Fritids- och 
folkhälsonämnden 

3.13 Öka möjligheten till delaktighet för invånarna i 

områdesutvecklingen på Norrby 

Ansvarig nämnd 

Fritids- och folkhälsonämnden 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Metodutvecklingen inom medskapande processer har fortsatt och under 2022 har samarbetet med 
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civilsamhället  formaliserats i olika arbetsgrupper, vilka utgör grunden för medskapandeforum på 
områdesnivå. Forumen kommer initialt ledas av föreningar tillsammans med invånare och 
tjänstepersoner som ska genomföra aktiviteter som syftar till att utveckla området. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Starta upp kontinuerliga medskapandeforum  Pågående Fritids- och 
folkhälsonämnden 

3.14 Skapa ett gemensamt kunskapsunderlag som kan 

användas vid planering, genomförande och uppföljning 

av områdesutvecklingen på Norrby 

Ansvarig nämnd 

Fritids- och folkhälsonämnden 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Under våren 2022 har ett kunskapsunderlag tagits fram, vilket bygger på statistik från SCB, boendes 
bild av området och en beskrivning av pågående arbete. Kunskapsunderlaget ska användas av olika 
aktörer vid planering, genomförande och uppföljning på området.   

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Ta fram kunskapsunderlag om Norrby  Pågående Fritids- och 
folkhälsonämnden 

3.15 Skapa systematisk samverkan kring familjers behov 

genom att utveckla det familjecentrerade arbetssättet 

Ansvarig nämnd 

Förskolenämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utveckla det familjecentraliserade arbetssättet och se över 
familjecentralernas arbetssätt 

 Avslutad Förskolenämnden 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Arbetet med Socialt hållbart har blivit en del av samordningen av familjecentralerna och kan 
inte särredovisas helt från kärnverksamheten. Därför redovisas här samtliga resultat och pågående 
insatser som familjecentralerna haft under angivna år. Socialt hållbart har varit ett gott bidrag till de 
samlade resultaten och arbetet fortgår och utvecklas i samma riktning efter avslutat samarbete med 
Socialt hållbart. Förvaltningen har själva finansierat och fortsatt arbetet med Socialt hållbart efter att 
projektbidraget upphört. 
Arbete har omfattat styrning för Familjecentralernas styrgrupp, utveckla familjecentrerat arbetssätt, ta fram 
underlag, omvärldsbevaka, driva och komma med förslag på utvecklingen framåt och nya arbetssätt för 
familjecentralerna för att barnet ska uppleva ett samlat, tillgängligt och verkningsfullt stöd. 

• ABC-föräldraskapsstöd är utvecklat i form av olika koncept som tillsammans med baby, ABC 
digitalt, ABC på dagtid och ABC på förskolan med föräldrar. Genom kontinuerlig information till 
förskolans personal om ABC- föräldraskapsstöd möjliggör det för förskolan att de slussar föräldrar 
till utbildningarna. Vi ser ett ökat deltagande av föräldrar och en stärkt relation mellan föräldrar och 
barn. Föräldrarna har fått en ökad kompetens genom info kring forskning och barns utveckling. 
Fler föräldrar ges möjlighet att delta i de olika koncepten. Det har gett en ökad kännedom hos 
andra förvaltningar kring om föräldraskapsstödet ABC. Utbildning i ABC pågår för en del av 
mötesplatsen personal och ansvarig utbildare är instruktör från öppna förskolan. Öppna förskolan 
har i samverkan med Arena skola nu en pågående ABC-föräldrautbildning där gruppledare från 
öppna förskolan är ledare. Denna samverkan vill vi ska leda till att skolan själv utbildar 
gruppledare som i sin tur kan ansvara för skolans kommande ABC-
föräldraskapsstödsutbildningar. 
 

• Familjecentralernas och Öppna förskolornas samverkan mellan fler yrkeskategorier kring barn och 
barnfamiljer såsom ideella föreningar, andra förvaltningar, närliggande BVC etc. inom området 
som enheterna är placerade i har utvecklats Det sker ett mer kontinuerligt arbetssätt och 
samverkan kring våra olika uppdrag på området där Öppna förskolan /familjecentralerna är 
placerade. Genom denna områdesbevakning har vi identifierat behov som har lett till olika 
ansökningar, Dessa behov ligger till grund för planering för hur familjecentralens och den öppna 
förskolans verksamhet ska se ut och vilka riktade grupper som behöver prioriteras eller om det 
ska leda till ytterligare ansökningar för olika projekt och koncept som tex. de projekt som nu pågår 
”Språk- Svenska för alla ”, ”SFI på Öppna förskolan” och ”Hissa språket- en verksamhet för barn 
med sen språkutveckling”. Projektet ”Ökat deltagande i förskola” startar hösten 2022. Syftet med 
alla projekt är att de ska implementeras i den ordinarie verksamheten efter avslutat projekt för att 
möta behoven som finns. I projektet Hissa Språket var en logoped anställd på 25 % vikariat. 
Behovet i verksamheten har lett till att logopeden nu är anställd på heltid som ordinarie 
bemanning. En ökad samverkan på området Norrby och Boda har lett till corona vaccination på 
området där alla samverkade för att kunna bedriva vaccinationen. 
 

• Genom att informera, finnas ute på området, möta besökare där de befinner sig har vi utvecklat 
arbetssättet på de Öppna förskolorna till att vara en mer uppsökande verksamhet. Vi har nått ut 
med vilket stöd och vad vår verksamhet kan erbjuda till boende som inte besöker oss i nuläget 
och som har stora behov. Samt delger Information om vikten av att barnet går i förskola och i 
samverkan även Bokstart som också arbetar uppsökande. (KUF- arbetssätt) 
 

• Under året har vi satsat på gemensamma, enskilda fortbildningar, utbytt erfarenheter och kunskap 
som varje profession har kring sitt uppdrag, för personalen på familjecentraler och öppna 
förskolorna. Det här för att nå en likvärdighet inom familjecentralerna/Öppna förskolorna, ökad 
kompetens hos personalen samt en gemensam samsyn på vilka behov boende i området har och 
vilken kompetensutveckling som behövs för att möte upp behovet. Det här har lett till en ökad 
samsyn kring det gemensamma uppdraget och identifierat specifika mål och utmaningar för 
respektive familjecentral. 
 

• Tagit fram en gemensam plan kring de föräldraskapsstödjande aktiviteter som ska erbjudas på 
familjecentraler/öppen förskola Denna har arbetats fram och styrgruppen för fc har fattat beslut 
om den. Syftet är att det ska bli en röd tråd i det föräldraskapsstöd som erbjud samt en likvärdigt i 
det föräldrastödjande arbetet i staden. Oberoende på vilket område familjerna bor på ska de ges 
möjlighet till samma stöd som andra familjer på andra områden. 
 

• Vi har ett pågående arbete med att ta fram en vägledning för Familjecentrerat arbetssätt Öppen 
förskola/ familjecentraler. Syftet med vägledningen är att tydliggöra roller och uppdrag i det 
familjecentrerade arbetssättet. Tidigare har vi utvecklat arbetsbeskrivningar för varje profession 
som ni finns med i årshjulet. 
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3.16 Arbeta för ett mer samlat, effektivt och riktat 

språkutvecklingsarbete på Norrby 

Ansvarig nämnd 

Förskolenämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utveckla nya metoder för samverkan, kompetensutveckling 
och för att nå vårdnadshavare gällande språkutveckling på 
Norrby 

 Pågående Förskolenämnden 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar  

• I Borås ska barn och ungas språkutveckling främjas på samtliga arenor där 
barn och unga vistas 

• I Borås ska barn och unga växa upp med stödjande vuxna i sin närhet som stärker barn och 
ungas hälsa och livsvillkor 

Utifrån ovanstående målsättningar samverkar Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen och Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen för att utveckla metoder för samverkan, kompetensutveckling och kontakter med 
vårdnadshavare i projektet Språkutveckling på Norrby. 
 
Språkutveckling på Norrby 
Våren 2021 fördes samtal mellan Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen om att göra ett gemensamt arbete för att utveckla det språkutvecklande arbetet på 
Norrby med förskolans vårdnadshavare i fokus. Medel tilldelades arbetet i juni 2021 och då formerades en 
styrgrupp med representanter från medverkande förvaltningar. En projektledare i form av 
verksamhetsutvecklare anställdes i sep 2021 och hösten 2021 ägnades åt kartläggning dels av pågående 
insatser inom området språkutveckling och dels av behoven. En verksamhetsplan formades och 
fastställdes av styrgruppen efter kartläggningsfasen. I verksamhetsplanen formulerades syftet med 
insatsen Språkutveckling på Norrby vara att verka för att vårdnadshavares kunskap och förståelse ökar 
förståelsen för vikten av det svenska språket och barnens språkutveckling. Verksamhetsplanen skrev 
också fram att metoder ska utvecklas för hur biblioteket och förskolor kan samverka för att stärka 
språkutvecklingen där även föreningsliv och Familjecentralen knyts till samverkan. I verksamhetsplanen 
har styrgruppen formulerat följande mål för arbetet:   

• Främja barns språkutveckling utifrån insatser på olika arenor. 

• Utveckla föräldrastöd för att gynna barns språkutveckling. 

• Utveckla samverkan i insatser mellan olika förvaltningar och arenor. 

• Etablera arbetssätt för spridning i andra utsatta områden. 

Styrgruppen har under projekttiden bearbetat vad begreppet samverkan innebär då flera förvaltningar 
deltar och enats om att:     

• Driva frågor mot gemensamt mål och hjälpas åt att dra framåt. 

Vi har ett gemensamt uppdrag och strävar mot gemensamt mål som jämbördiga parter utifrån respektive 
verksamheter och utifrån en vilja att verka tillsammans i ett uppdrag och bidra till helheten.     

• Använda varandras kompetenser. 

Utifrån olika kompetenser gör vi saker tillsammans och bidrar till ett gemensamt mål för att få ut mer effekt 
och/eller kvantitativt mer verksamhet. Vi lägger gemensamt pussel för vem som gör vad.     

• Tänka om/vara flexibel  

Vi ger och tar och arbetar med återkoppling till styrgruppen. Givande och tagande bygger på en trygghet i 
den egna rollen och en tydlighet i mandatet. Vi skapar nytt tillsammans. 
 
För att nå ovanstående målsättningar har flera insatser planerats och genomförts: 
 
1. Gemensamma synsätt 
En del i arbetet är att grundlägga ett gemensamt synsätt omkring normer mellan berörda förvaltningar och 
22/3 genomfördes en gemensam föreläsning med workshop där medarbetare från de olika förvaltningarna 
deltog. Det var värdefullt att mötas förvaltningar tillsammans med civila föreningar och lyfta frågor om 
normer. Det var uppskattat av civila föreningar att få inbjudan till ett sådant sammanhang där man räknats 
med på samma sätt som kommunala verksamheter. 
2. Introduktionen i förskolan 
En genomgång av deltagande förskolors introduktionsplaner har gjorts och utvecklingsarbetet tar sikte på 
att utveckla introduktionen för att göra det lättare för vårdnadshavare med liten erfarenhet av svenska 
förskola att förstå bl. a. förskolans språkliga uppdrag. En arbetsgrupp har formats där också 
vårdnadshavare ingår. 
3. Det språkutvecklande arbetet med vårdnadshavare - hjälp och stöd 
Förskoleförvaltningen har tagit fram ett enkelt material om språkutveckling med vårdnadshavare som 
målgrupp. Materialet är skrivet på lätt svenska. Materialet har gåtts igenom tillsammans med mammor på 
familjecentralen. 
4. Samverkan med Borås Folkhögskola 
Ett samarbete är etablerat och projektledaren har i Borås Folkhögskolas verksamhet informerat om 
förskolans roll i samhället samt om språkets betydelse. 
5. Pappagrupp 
Personal från Öppna förskolan och projektledaren har under våren 2022 genomfört pappagrupp på 
lördagar i Öppna förskolans lokaler på Familjecentralen. Aktiviteten var en första pilotomgång på sex 
lördagar och under hösten 2022 fortsätter piloten med ytterligare fem tillfällen. Syftet är att pappor med 
yngre barn får mötas och samtala om barns språkutveckling. I delutvärderingen kan vi se att pappor har 
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3.17 Samla aktörer som kommun, näringsliv, civilsamhälle 

och föräldrar runt barnet genom skolan som arena 

Ansvarig nämnd 

Grundskolenämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Pilottesta Arenaskola  Pågående Grundskolenämnden 

Kommentar Arena Skola är ett arbetssätt där vi använder skolan som nav/plattform för 
områdesutveckling. Ett starkt kontaktnät arbetats upp mellan skolan och övriga aktörer, vilket främjar 
samarbeten över gränserna. Insatser som sker genom Arena Skola blir också en naturlig del av skolans 
ordinarie arbete då samordnaren för Arena Skola också blir en naturlig kontakt hos Sjöboskolan för 
samverkan med externa aktörer. Det arbetet som görs inom ramen för Arena Skola kan bidra till att 
underlätta även vid delar av det ordinarie arbetet under skoldagen. 
 
Arbetet är indelat i tre olika fokusområden; barn och unga, vårdnadshavare och familj och närsamhället. 
Ett aktivitetsprogram har tagit fram där dagliga aktiviteter i direkt anslutning till att skoldagen är slut riktas 
till barn och unga, föräldrar och familjer. 
Vi kan se en stor ökning från 2021 i antalet deltagande barn i de aktiviteter som genomförs efter skoltid. 
 
Aktiviteter för barn ska bidra till att tillgängliggöra föreningslivet och skapa meningsfull fritid för barn och 
unga. De bidra också till ökad fysisk aktivitet, ge möjlighet till konst och skapande och att stärka relationen 
till fritidsledare och fritidsgård och bidra till att barn får berätta och utveckla sitt skrivande. Aktiviteter för 
vårdnadshavare och vuxna ska bidra till att öka anknytningen till skolan, stärka föräldrars föräldraskap 
genom att föräldrar erbjud föräldraskapsstöd och att synliggörandra stödinsatser som finns. 
Familjeaktiviteter ska bidra till att tillgängliggöra fritidsaktiviteter och synliggöra fritidsbank samt att främja 
språkutveckling. Aktiviteterna ökar också nyttjande av skolans lokaler efter skoltid, ska ökad trygghet på 
skolans område och på de arenor barn och unga visats. 
 
En utmaning kopplad till arbetet är att många personer och funktioner inblandade och arbetssättet växer i 
snabb takt, vilket ställer krav på återkommande förankring i olika förvaltningar och andra samarbetsparter 
och att vi samtidigt utvecklar organisationen kring Arena Skola. En viktig del framöver är att ytterligare 
utveckla samverkan med IFO för ökat föräldraskapsstöd. En utmaning är också att det inte finns några 
pengar till aktiviteter. 
 

3.18 Arbeta med att skapa möjligheter för individer att 

återgå till eller påbörja studier 

Ansvarig nämnd 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utveckla den uppsökande verksamheten  Pågående Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämn
den 
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3.19 Stadengemensamt arbete mot hemlöshet 

Ansvarig nämnd 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Revidera program mot hemlöshet och ta fram handlingsplan 
mot  hemlöshet 

 Avslutad Individ- och 
familjeomsorgsnämnd
en 

Kommentar Program mot hemlöshet är framtagen och är utskickad på remiss till berörda nämnder och 
bolag. Handlingsplan med aktiviteter kommer därefter att tas fram bland annat utifrån vad som 
framkommer i remissrundan. 

3.20 Ta fram ett underlag av befintligt utbud av studie- och 

arbetsförberedande insatser 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kartlägga Jobb Borås utbud av studie- 
och  arbetsförberedande insatser 

 Pågående Arbetslivsnämnden 

Kommentar Detta är ett ständigt pågående arbete hos arbetsmarknadsenheten  Jobb Borås. Insatser tas 
bort och tillkommer utifrån deltagarnas/boråsarnas behov. 

3.21 Ta fram ett beslutsunderlag om möjligheter till 

finansiering av studier för individer utan inkomst 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utreda olika möjligheter till finansiering av studier för individer 
utan inkomst 

 Pågående Arbetslivsnämnden 

Kommentar För finansiering av studier kommer detta att utredas i varje enskilt ärende. 
Ingen generell lösning finns i dagsläget. 
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3.22 Möjliggöra för fler grupper att kombinera 

yrkesutbildning med arbete 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utveckla och vidga integrationsmodellen  Pågående Arbetslivsnämnden 

Kommentar Integrationsmodellen som idag ligger under jobbspåren på Jobb Borås arbetar hela tiden 
med att utveckla och hitta nya spår. 
För tillfället är det aktuellt med mer jobbförberedande jobbspår då målgruppen som är aktuell för dessa 
står mycket långt från arbetsmarknaden. 
Jobbspåren riktar sig till alla boråsare som räknas till de utsatta grupperna på arbetsmarknaden och är 
anvisade Jobb Borås. 

3.23 Arbeta med att individer får stärkt kunskap om sina 

möjligheter på arbetsmarknaden 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Utöka samhällsinformation om arbetsmarknaden  Pågående Arbetslivsnämnden 

Kommentar Integrationsenheten på Arbetslivsförvaltningen har under året utvecklat 
samhällsinformationen. Arbetsmarknadsinformationen i samhällsinformationen är idag mer fördjupad. 
Målgruppen har utökats och informationen genomförs idag på flera olika platser i Borås. 
Ett informationsmaterial i form av en film har tagits fram. 

3.24 Arbeta för att ge rätt information till arbetsgivare för att 

kunna ta emot en bredare målgrupp 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Tillsätta stöd för arbetsgivare och individer i form av 
handledarskap samt att skapa informationskampanjer mot 
arbetsgivare om stöd som finns att tillgå 

 Pågående Arbetslivsnämnden 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Detta arbete sker löpande under arbetet med att starta en pilot med servicegrupp inom VÄF. 
Faller detta väl ut kommer denna information spridas till övriga förvaltningar för att hitta fler arbetstillfällen 
för boråsare som faller inom ramen för SHB. 

3.25 Utreda möjligheten till att skapa nya yrkestitlar 

Ansvarig nämnd 

Arbetslivsnämnden 

 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kartlägga inom vilka områden det är möjligt att skapa nya 
yrkestitlar och vad som krävs för att göra det 

 Pågående Arbetslivsnämnden 

Kommentar En pilot att starta under hösten 2022 eller våren 2023. Tanken är att en servicegrupp med 
handledare ska arbeta som stöd inom kost och lokalvård på VÄF. 
Tanken är att utveckla detta koncept och hitta fler förvaltningar och fler arbetsuppgifter där detta skulle gå 
att genomföra. 
Under arbetets gång har vi sett svårigheter med att skapa nya yrkestitlar och istället inriktat arbetet på att 
identifiera arbetsuppgifter där nya medarbetare skulle kunna avlasta verksamheten. 

3.26 AB Bostäder får i uppdrag att skapa tydliga och 

gemensamma prioriteringar i 

områdesutvecklingsarbetet 

Ansvarig nämnd 

Kommunala bolag 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Arbetet med att ta fram en gemensam målbild för områdesutvecklingen på Norrby mellan kommun, 
föreningsliv och boende är påbörjat, men ännu inte slutfört. Till grund för att ta fram en gemensam 
målbild finns de drömmar som boende på Norrby förmedlat om sitt bostadsområde från den 
medskapandeprocessen som genomförts under ledning av Fritids-och folkhälsoförvaltingen och 
Föreningslivet samt från den enkätundersökning som genomfördes på området under våren 2022 under 
ledning av Bostäder i Borås. Med denna kunskap som grund kommer kommun, föreningsliv och 
boende att formulera en gemensam målbild för Norrby. Målbilden kommer utgå från de teman som 
man gemensamt identifierat att det fortsätta gemensamma områdesutvecklingsarbetet ska utgå ifrån: 
Skola, förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, Förutsättningar för arbete och Meningsfull 
fritid. Detta arbete har påbörjats och beräknas vara färdigt under hösten 2022. 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Skapa en gemensamt områdesutvecklingsplan för boende 
och verksamma aktörer 

 Pågående Kommunala bolag 

Kommentar Arbetet med att ta fram en gemensam målbild/plan för områdesutvecklingen på Norrby 
mellan kommun, föreningsliv och boende är påbörjat, men ännu inte slutfört. Till grund för att ta fram en 
gemensam målbild finns de drömmar som boende på Norrby förmedlat om sitt bostadsområde från den 
medskapandeprocessen som genomförts under ledning av Fritids-och folkhälsoförvaltingen och 
Föreningslivet samt från den enkätundersökning som genomfördes på området under våren 2022 under 
ledning av Bostäder i Borås. Med denna kunskap som grund kommer kommun, föreningsliv och boende 
att formulera en gemensam målbild för Norrby. Målbilden kommer utgå från de teman som man 
gemensamt identifierat att det fortsätta gemensamma områdesutvecklingsarbetet ska utgå ifrån: Skola, 
förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, Förutsättningar för arbete och Meningsfull fritid. Detta 
arbete har påbörjats och beräknas vara färdigt under hösten 2022. 
 

3.27 AB Bostäder får i uppdrag att skapa en gemensam 

struktur och organisation på områdesutvecklingen 

Norrby 

Ansvarig nämnd 

Kommunala bolag 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Under 2022 har kommun, föreningsliv och boende på Norrby arbetat med att utveckla en gemensam 
områdesutvecklingsmodell som beskriver hur samarbetet mellan nämnda parter kan organiseras. 
Modellen utgår från ett medskapande arbetssätt som metodik. Det medskapande arbetssättet och 
modellen är organiserat utifrån arbetsgrupper mellan kommun, föreningsliv och boende. 
Arbetsgrupperna har i uppdrag att, utifrån en gemensamt framtagen målbild, arbeta med 
genomförandet av aktiviteter och med att identifiera utvecklingsområden som bidrar till att målbilden 
uppnås. Uppdraget att utveckla en områdesutvecklingsmodell är slutfört, men arbetet med att testa på 
att arbeta utifrån modellen startar under hösten 2022. Arbetsgrupperna kommer ledas av representanter 
från föreningslivet och utgå från följande teman: Skola, förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre 
miljö, Förutsättningar för arbete och Meningsfull fritid. Alla arbetsgrupper har en total budget på 1 
miljon kr för genomförandet av aktiviteter. Ett samordnande forum, där representanter från staden och 
föreningslivet finns, stödjer arbetsgrupperna i deras arbete genom att säkerställa en gemensam riktning i 
arbetet och genom att lyfta utvecklingsområden från arbetsgrupperna vidare till rätt aktör vid behov. 
 

Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Skapa en områdesutvecklingsmodell  Avslutad Kommunala bolag 
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Aktiviteter Status Ansvarig nämnd 

Kommentar Under 2022 har kommun, föreningsliv och boende på Norrby arbetat med att utveckla en 
gemensam områdesutvecklingsmodell som beskriver hur samarbetet mellan nämnda parter kan 
organiseras. Modellen utgår från ett medskapande arbetssätt som metodik. Det medskapande 
arbetssättet och modellen är organiserat utifrån arbetsgrupper mellan kommun, föreningsliv och boende. 
Arbetsgrupperna har i uppdrag att, utifrån en gemensamt framtagen målbild, arbeta med genomförandet 
av aktiviteter och med att identifiera utvecklingsområden som bidrar till att målbilden uppnås. Uppdraget 
att utveckla en områdesutvecklingsmodell är slutfört, men arbetet med att testa på att arbeta utifrån 
modellen startar under hösten 2022. Arbetsgrupperna kommer ledas av representanter från föreningslivet 
och utgå från följande teman: Skola, förskola och föräldraskap, Inre miljö, Yttre miljö, Förutsättningar för 
arbete och Meningsfull fritid. Alla arbetsgrupper har en total budget på 1 miljon kr för genomförandet av 
aktiviteter. Ett samordnande forum, där representanter från staden och föreningslivet finns, stödjer 
arbetsgrupperna i deras arbete genom att säkerställa en gemensam riktning i arbetet och genom att lyfta 
utvecklingsområden från arbetsgrupperna vidare till rätt aktör vid behov. 
 

3.28 Öka samverkan mellan verksamma aktörer på Norrby 

Ansvarig nämnd 

Borås Stad 

 
 

3.29 Förankring av målbilder och handlingsplan i 

nämnder/bolag 

Ansvarig nämnd 

Borås Stad 

 
 

Status 

 Genomfört 

Kommentar 

Målbild och samtliga handlingsplaner har förankrats i berörda förvaltningar och bolag. 

3.30 Ta fram en kompetensutvecklingsplan för Socialt 

hållbart Borås 

Ansvarig nämnd 

Borås Stad 
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Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Pågående arbete. Identifieringen av kompetenshöjande insatser har främst baserats på behov som 
ledningsgrupper för respektive målområde påvisat och uttryckt. Vi har startat upp med fördjupade 
seminarieforum. Just nu pågår en översyn gällande övergripande interna konferenser/utbildningar inom 
Borås Stad och där vi tittar på hur vi kan integrera frågorna som rör social hållbarhet snarare än att 
skapa ytterligare en ny konferensdag. 

3.31 Identifiera, utveckla och implementera indikatorer och 

kvalitativa analyser för uppföljning av arbetet inom SHB 

Ansvarig nämnd 

Borås Stad 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Syftet med detta uppdrag är att utveckla en god uppföljningsstruktur för Socialt hållbart Borås. Vi har 
sett över befintliga samt tagit fram nya indikatorer kopplade till effektmålen. De kvalitativa analyserna 
kommer att utvecklas i samband med uppföljningen som sker på målområdesnivå (2023) och är därmed 
inte möjliga att redovisa just nu. 

3.32 Utveckla kommunikationsarbetet för Socialt hållbart 

Borås 

Ansvarig nämnd 

Borås Stad 

 
 

Status 

 Delvis genomfört 

Kommentar 

Gemensamt material har tagits fram för alla att kunna använda med budskap, bilder och PPT samt ett 
stöd för kommunikationsplanering. Nya sidor har tagits fram på Borås.se samt intranätet. 
Film för att skapa samsyn och förmedla samverkan. 14 nyheter för att sätta fokus på vissa frågor, bland 
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annat språkfrämjande insatser, Arenaskola, KAA och utökad SO. Inte sällan samordnas nyheterna med 
Såklart samt SAXEN. Fotoutställning samt kommunikationsplattform för att stärka 
områdesutvecklingsarbetet. 
Nyheter om Socialt hållbart Borås - Borås Stads intranät (boras.se) 
 

4 Slutsatser 

Redovisningen visar att arbetet med de olika aktiviteterna har tagit fart i bolagen och förvaltningarna. 
Genom ett målfokuserat arbete har man lyckats att förankra arbetet på en bred front och skapa en bred 
politisk samsyn i frågan. Detta skapar goda förutsättningar för långsiktighet. 

Utifrån det övergripande perspektivet ser man att det tvärsektoriella arbetet har på ett tydligt sätt ökat 
fokus på frågan om social hållbarhet, breddat ansvaret och ökat delaktigheten. Insatserna inom 
handlingsplanerna har också möjliggjort en kraftsamling och mobilisering som innebär att det gedigna 
arbete som är igång får rätt förutsättningar att utvecklas vidare. 

Det är tydligt att aktiviteterna inom ramen för handlingsplanerna präglas av bred samverkan, tidiga 
insatser, kunskapsbaserat arbete och tydligt ansvar i organisationen. 

Fokus i handlingsplanerna har varit att bygga en struktur som är stark över förvaltnings- och 
bolagsgränser och som håller över tid. Exempelvis bygger aktiviteterna i handlingsplanen på både 
integrering och tvärsektoriellt arbete. Kort handlar integrering om att införa ett jämlikhetsperspektiv i 
ordinarie styrning och uppföljning samt vad som görs inom den egna verksamheten för att öka 
jämlikhetsperspektivet medan tvärsektoriellt arbete handlar om vad verksamheterna gör tillsammans 
med andra för att öka jämlikhetsperspektivet. 

Genom aktiviteterna har vi också arbetat med att skapa ett underifrånperspektiv och delaktighet för att 
möjliggöra för verksamheter, invånare och andra aktörer att vara med och utforma strukturer och 
arbetssätt. Genom att ta tillvara på medarbetarnas engagemang och kompetens samt invånarnas 
upplevelser, erfarenheter och behov kan vi också skapa förutsättningar för tillit. 

Utöver det så har det strategiska arbetet också inneburit att utveckla en uppföljningsstruktur av den 
sociala hållbarheten på en övergripande nivå. Detta för att vi på ett bättre sätt ska möjliggöra 
styrinformation om hur vi i Borås arbetar i våra grunduppdrag och i samverkan med andra för att 
påverka invånarnas livsvillkor. 
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Årlig redovisning Socialt hållbart Borås 

Kommunstyrelsens beslut 

Information om redovisningen läggs till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

Socialt hållbart Borås har pekats ut som stadens långsiktiga arbete för att 

minska och motverka segregation. I mars 2021 beslutade Kommunstyrelsen att 

utvidga arbetet Socialt hållbart Borås med ytterligare två målområden, ”Boende 

och närmiljö” samt ”Förutsättningar för arbete”. Under våren 2021 har det 

tagits fram målbilder för de två nya målområdena. Fokus har varit på att ta fram 

långsiktigt önskade effekter. Förtroendevalda har varit involverade för att peka 

ut riktningen. Under hösten 2021 har befintlig målbild för ”God start i livet och 

goda uppväxtvillkor” anpassats till långsiktigt önskade effekter. 

I samband med detta beslutades det att uppföljningen av Socialt hållbart Borås 

skulle ske på två nivåer. Dels kommer en övergripande uppföljning av 

målbilden ske vartannat år i enlighet med indikatorer kopplade till de långsiktigt 

önskade effekterna. Välfärdsbokslutet kommer att vara ett viktigt underlag för 

uppföljning. På detta sätt kan det göras en samlad analys av hur livsvillkoren 

utvecklas i Borås. Dels kommer handlingsplanerna att följas upp årligen på 

aktivitetsnivå. Det innebär att redovisning för genomförandet av de utpekade 

aktiviteterna kommer att ske för var och en av de prioriterade målområdena. 

De årliga redovisningarna på aktivitetsnivå kommer att kopplas ihop med den 

övergripande måluppföljningen. 

Rapporteringen visar att samtliga aktiviteter, med några få undantag, som 

planerades för planperioden 2021-2022 är påbörjade och i vissa fall slutförda. 

Arbetet har tagit fart i de olika bolagen och förvaltningarna. Det tvärsektoriella 

arbetet har på ett tydligt sätt ökat fokus på frågan om social hållbarhet, breddat 

ansvaret och ökat delaktigheten. 

De reviderade handlingsplanen (2023) bifogas som bilaga för kännedom. 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning Socialt hållbart Borås 2022 

2. Handlingsplan Socialt hållbart Borås 2022-2024 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 
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Stadsdirektör 
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Delegationsbeslut 2022-12-06 

Valnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna. 

Ärendet i sin helhet 

1. Delegationsbeslut avseende röstmottagare som blivit tillsatta efter 

Valnämndens beslut 2022-06-16 om att godkänna röstmottagare i 

förtidsröstningen och på valdagen vid allmänna valen 2022. 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Anna Enochsson 
Handläggare 
0768-887055 
 
 

 

 

Delegationsbeslut avseende röstmottagare som blivit 

tillsatta efter Valnämndens beslut 2022-06-16 om att 

godkänna röstmottagare i förtidsröstningen och på 

valdagen vid allmänna valen 2022 

Delegationsart 

Med stöd av Valnämndens beslut om delegation 2020-12-01  § 30 meddelas 

följande beslut: 

Beslut 

Valledaren beslutar att tillsätta de angivna namnen i bifogad lista som 
röstmottagare vid allmänna valen 2022. 

Sammanfattning 

Valnämndens kansli har arbetat med att rekrytera cirka 950 röstmottagare till 
den allmänna valen 2022. Flera röstmottagare har fått tillsättas efter att 
Valnämnden på sammanträdet den 16 juni fattade beslut vilka som ska 
tjänstgöra som röstmottagare på valdagen och i förtidsröstningen. Detta 
eftersom att flera av de tilltänkta röstmottagarna lämnat återbud. De angivna 
namnen i bifogad lista har således tillsatts att tjänstgöra som röstmottagare i de 
allmänna valen 2022. 
 
 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering. 
 

 
 
Valnämnden 
 
 
Anna Enochsson 
Handläggare 
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Sammanfattning  

Under perioden april 2022- oktober 2022 pågick ett projektuppdrag i Borås Stad. 

Uppdragstagaren var Valnämnden i Borås Stad som ansvarade för genomförandet av 

projektet. Budgeten för projektet var 650 000 kr.  



 

Projektets syfte var att öka valdeltagandet i följande målgrupper:  

 Områden med lågt valdeltagande  

 Förstagångsväljare  

 Utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige  
 

Tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden skapade Valnämnden en 

projektgrupp, som aktivt arbetade med strategier och insatser för att öka 

valdeltagandet i projektets målgrupper.  

Tyvärr blev resultatet att färre boråsare röstade i allmänna valen 2022 jämfört med 

allmänna valen 2018. Sänkningen återspeglades i områden med lågt valdeltagande som 

var en av målgrupperna för projektet. En möjlig anledning till detta är att resultatet i 

Borås är en del av en generell samhällseffekt. Valdeltagandet sänktes både generellt på 

ett nationellt plan, och även i socioekonomiskt utsatta områden i andra kommuner i 

landet trots att många av dessa kommuner också haft liknande projekt. Det är svårt att 

påstå att det finns ett sammanhang mellan sänkningen i valdeltagande och Borås Stads 

projekt för ökat valdeltagande, i och med att liknande effekter syns i hela samhället.  

Den här rapporten innehåller information om hur projektet arbetade, statistik över hur 

valdeltagandet blev, analyser av resultatet samt rekommendationer till framtida 

arbeten.   
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1. Bakgrund, uppdrag och syfte  
 

I Borås Stads budget 2022 fastslogs att Valnämnden fick i uppdrag att centralt samordna insatser för 

ett generellt ökat valdeltagande. Insatserna skulle enligt beslutet riktas till förstagångsväljare, de som 

fylls 18 år och utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige. I efterhand specificerades ännu en 

målgrupp, nämligen boende i områden där valdeltagandet är lågt. Budgeten beslutades till 650 000 

kronor. Borås Stads budget beslutades den 17-18 november 2021.  

Anledningen till att det blev just dessa målgrupper för projektet var på grund av att dessa 

målgrupper generellt röstar i lägre utsträckning än genomsnittet, både på nationell och kommunal 

nivå. Både rapporter från tidigare projektsatsningar i Borås och generella nationella studier har visat 

dessa tendenser i valdeltagandet. Det är viktigt att öka valdeltagandet för dessa väljargrupper 



eftersom en ökad representativitet bland olika väljargrupper ger valet som helhet en starkare 

legitimitet eftersom valresultatet då representerar fler Boråsares vilja.  

Projektet startade i april 2022 och pågick fram till 31 oktober 2022. Projektsamordnaren började 

dock sin anställning först den 2 maj 2022.  

Projektet var ett samarbete mellan Valkansliet och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Detta 

eftersom Valkansliet ansvarar för att genomföra val och Fritids- och Folkhälsoförvaltningen har ett 

kontinuerligt uppdrag att arbeta med demokrati i staden. Projektgruppen bestod av en 

projektsamordnare på Valkansliet, en kommunikatör från Stadsledningskansliet samt tre 

utvecklingsledare från Fritids- och Folkhälsoförvaltningen. Projektsamordnaren ledde arbetet och 

var anställd på 50% inom ramen för projektet. Kommunikatören arbetade främst med kampanjen 

som togs fram för projektet i samarbete med reklambyrån Brainforest. Fritids- och 

Folkhälsoförvaltningens viktigaste roll var att hjälpa till att driva arbetet för ökat valdeltagande på de 

olika mötesplatserna i staden samt att kommunicera ut budskapet till sina områdesnätverk, då dessa 

var viktiga arenor för projektet att nå ut till. Slutligen hjälpte annan personal på Valkansliet till i 

projektet i enskilda insatser så som på områdesdagar och andra stadsevent som gjordes inom ramen 

för projektet.  

Syftet med projektet var att på kort sikt öka valdeltagandet i det allmänna valet 2022. Syftet på lång 

sikt var att få fler personer att inse värdet av en stark demokrati och vikten av att delta i den. 

Projektet skulle arbeta för att öka medvetenheten och förtroendet för valet hos de målgrupper som 

projektet riktade sig till, och på så sätt få dessa väljare att använda sin demokratiska rättighet att 

rösta. 

Informationen som projektet ville nå ut med var bland annat hur valet går till och vilka som får 

rösta. Målet för projektgruppens kommunikation var att alltid vara opartisk, trovärdig, 

intresseväckande och tydlig.  

De insatser som bestämdes var bland annat att genomföra utbildningar om valet, delta på 

områdesdagar samt ta fram en informationskampanj. Några fler insatser utöver dessa lades även till 

under projektets gång. Insatserna baserades i mångt och mycket på hur projektsatsningen för ökat 

valdeltagande till allmänna valen 2018 samt EU-valet 2019 hade arbetat.  

 

 

   

2. Tidigare arbeten med ökat valdeltagande  

 

Valdeltagandet minskade markant i slutet på 90-talet och ökade inte förrän i det allmänna valet 

2006. Ökningen 2006 var liten och redovisades till 0,9%. Valdeltagandet har sedan dess ökat stadigt 

både i Borås och nationellt under valåren 2010, 2014 och 2018. 2018 var valdeltagandet till 

riksdagsvalet i Borås 86,4%. 

Valnämnden i Borås Stad hade under de allmänna valen 2006 och 2010 i uppdrag att arbeta med 

insatser för ett ökat valdeltagande. Gemensamt för dessa satsningar var bland annat ett fokus på 

målgruppen förstagångsväljare. Inför supervalåret 2014 beslutade Valnämnden att endast arbeta 

med att anordna och administrera val under verksamhetsåret och inte bedriva något projekt utöver 

det. Under de allmänna valet 2018 gjordes ännu en projektsatsning. Målgrupperna för 2018 års 

projektsatsning var boende i områden med lågt valdeltagande, förstagångsväljare, utrikesfödda som 

tidigare inte röstat i Sverige samt personer med funktionsnedsättning. Det genomsnittliga 

valdeltagandet i Borås ökade i 2018 års val med 1,5% i riksdagsvalet.  

Diagrammet nedan visar hur valdeltagandet sett ut i riksdagsvalet under valåren 2006-2022 i Borås 

och nationellt.  



 
(Valmyndigheten 2022) 

 

Valdeltagandet i Borås har generellt legat strax under det nationella genomsnittet. I årets val gick 

valdeltagandet ned både nationellt och i Borås. Nationellt sjönk valdeltagandet med ca 3% i 

riksdagsvalet, medan valdeltagandet i Borås sjönk med ca 5,4%.  

 

3. Arbetet med ett ökat valdeltagande  
I rubrikerna 3.1–3.3 beskrivs de tre olika målgrupperna som projektet i huvudsak riktade sig till samt 

vilka insatser som gjordes för varje målgrupp.  

Under rubrik 3.4 beskrivs de huvudsakliga insatserna som projektet arbetade med mer ingående.  

3.1 Målgruppen: områden med lågt valdeltagande  
I det allmänna valet 2018 höjdes valdeltagandet i Borås. Riktade insatser mot områden med särskilt 

lågt valdeltagande gjordes, och i de flesta områden höjdes också valdeltagandet. Trots detta visade 

2018 års valdeltaganderesultat fortfarande stora skillnader mellan olika valdistrikt. Vissa valdistrikt 

röstar i betydligt högre utsträckning än andra valdistrikt. Anledningen till att projektet har valt att 

satsa på målgruppen boende i områden med lågt valdeltagande är att det är viktigt att arbeta för att 

så många Boråsares vilja som möjligt representeras i valresultatet.  

Bilden nedan visar de 10 valdistrikt som hade högst respektive lägst valdeltagande i kommunvalet 

2018.  
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(Valmyndigheten 2022) 

De gröna staplarna visar de 10 valdistrikten i Borås med högst valdeltagande till 

kommunfullmäktigevalet 2018. De röda staplarna visar de 10 valdistrikten med lägst valdeltagande. 

Det är tydligt att det är stora skillnader mellan valdistrikten. Skillnaden mellan valdistriktet med det 

högsta valdeltagandet och valdistriktet med det lägsta valdeltagandet är 41,93%. Skillnaden år 2014 

mellan det valdistriktet med det högsta valdeltagandet och valdistriktet med det lägsta valdeltagandet 

var 41,99%. Trots att valdeltagandet ökade mellan valet 2014 och valet 2018 så bestod alltså stora 

skillnader mellan valdeltagande i olika valdistrikt.  

Det valdistrikt som hade lägst valdeltagande i det allmänna valet 2018 var Hässleholmen-Södra som 

visade ett valdeltagande på 52,71% i valet till Kommunfullmäktige. Tämta-Vänga var det valdistrikt 

som hade högst valdeltagande 2018 med ett valdeltagande 94,64% i valet till Kommunfullmäktige. 

Områden som visade ett specifikt lågt valdeltagande i det allmänna valet 2018 var Hässleholmen, 

Sjöbo, Norrby, Hulta och Kristineberg. Dessa områden är även socioekonomiskt utsatta områden. 

Det är vanligt i hela riket att valdeltagandet är särskilt lågt i socioekonomiskt utsatta områden.  

Baserat på denna statistik valde projektet för ökat valdeltagande 2022 att göra riktade satsningar mot 

områdena Hässleholmen, Sjöbo, Norrby, Hulta och Kristineberg i syfte att öka valdeltagandet och 

minska skillnaderna i valdeltagande i kommunen. 

3.1.1 Insatser  

För målgruppen boende i områden med lågt valdeltagande gjordes i huvudsak tre olika insatser: 

utbildningsinsatser, områdesdagar och andra stadsevent samt informationskampanjen.  

Nyckelpersoner som arbetar i dessa områden fick gå en utbildning om valet och valdeltagandet för 

att kunna stötta projektet i att nå ut med informationen till målgruppen. Bland annat utbildades 

mötesplatspersonal och stadsdelsvärdar som arbetar i dessa områden.  

Projektet deltog på samtliga av områdesdagarna i fokusområdena för projektet. 

Särskilda insatser för informationskampanjen gjordes för att specifikt kunna nå ut till just dessa 

områden. Den viktigaste satsningen var att ta fram informationsfoldern på både somaliska, arabiska 

och engelska utöver svenska i och med att många personer i dessa områden pratar de språken.  

För mer information om respektive insats, se rubriken 3.4.  
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3.2 Målgruppen: förstagångsväljare  
Förstagångsväljare är en av de målgrupper som enligt statistik röstar i något lägre utsträckning än 

genomsnittet, framförallt unga i socioekonomiskt utsatta områden (MUCF, 2022). Därför var 

förstagångsväljare en av fokusmålgrupperna för projektet. Förstagångsväljare var även en målgrupp 

för projektet år 2018. Förstagångsväljare är främst väljare som får rösträtt på grund av att de till det 

senaste valet blivit äldre än 18 år.  

Statistiken för valdeltagande bland förstagångsväljare i allmänna valet 2018 är hämtad från 

röstlängderna. Gruppen förstagångsväljare utgörs i statistiken av röstberättigade i åldern 18-22 år i 

Borås. I valet 2018 var valdeltagandet för förstagångsväljare 86% i riksdagen, 82% i 

kommunfullmäktige och 81,7% i regionfullmäktige. Det innebar en rejäl ökning från valet 2014, då 

valdeltagandet i målgruppen ökade med ca 7% i samtliga tre val.  

3.2.1 Insatser  

För målgruppen förstagångsväljare gjordes i huvudsak en riktad insats för just denna målgrupp, 

nämligen Skolval. I övrigt gjordes generella satsningar där målgruppen förstagångsväljare även ingick 

som målgrupp, exempelvis informationskampanjen samt olika stadsevent.  

Skolval är en nationell satsning av MUCF som även ingick som satsning för projektet och som riktar 

sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet. Syftet är att genomföra ett simulerat val i skolan för 

att eleverna ska bli mer insatta och benägna att rösta i det riktiga valet.  

Informationskampanjen riktade sig till samtliga målgrupper för projektet. En medveten satsning 

som gjordes för att också kunna nå gruppen förstagångsväljare var att synas på sociala medier så 

som Instagram. Kampanjmaterialet fanns även tillgängligt på stadens kommunala skolor.  

Flera av stadseventen som projektet deltog på för att informera om valet riktade sig till samtliga 

målgrupper för projektet. Projektet deltog exempelvis på samtliga Sommartorsdagar i stadsparken, 

och under dessa dagar var det många ungdomar som kom förbi då Sommartorsdagarna lockar 

många unga i staden. 

För mer information om respektive insats, se rubrik 3.4.  

 

3.3 Målgruppen: utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige  
Statistik visar att utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige generellt röstar i lägre utsträckning 

än genomsnittet. Därför var denna grupp en målgrupp för projektet 2022 och även i tidigare 

projektsatsningar för 2018. 

Väljare från denna målgrupp kan tidigare ha röstat i ett annat land med ett annat valsystem eller en 

annan demokratisk struktur. Information om valsystemet, rösträtt och sättet att rösta är centralt för 

målgruppen. I områden med lågt valdeltagande bor det många väljare som är utrikesfödda och inte 

tidigare röstat i Sverige. Målgrupperna har därför många gemensamma beröringspunkter.  

Målgruppen är svår att definiera för att kunna få fram statistik över valdeltagande. Det skulle krävas 

otroliga resurser för att kunna upprätta en helt korrekt statistik för denna målgrupp, och det har 

projektet inte haft möjlighet till. Denna målgrupp definieras därför som personer som inte har 

rösträtt i riksdagsvalet, eftersom det finns starka knytpunkter för utrikesfödda som tidigare inte har 

röstat i Sverige i relation till personer som inte är svenska medborgare. Målgruppen definierades på 

samma sätt i projektet 2018. 

Valdeltagandet för utrikesfödda i Borås som inte tidigare har röstat i Sverige var i snitt 40,9% i valen 

för kommun och region i allmänna valen 2018. Det innebar en ökning med ca 5,2% jämfört med 

valet 2014. Statistiken visar trots det att valdeltagandet är betydligt lägre i denna målgrupp jämfört 

med genomsnittet.  



3.3.1 Insatser  

För målgruppen utrikesfödda som inte tidigare har röstat i Sverige gjordes i huvudsak tre olika 

insatser: utbildningsinsatser, områdesdagar och andra stadsevent samt informationskampanjen.  

Nyckelpersoner som arbetar med denna målgrupp erbjöds gå en utbildning om valet och 

valdeltagandet för att kunna stötta projektet i att nå ut med informationen till målgruppen. Bland 

annat utbildades SFI-lärare och lärare från Borås Folkhögskola som i stor utsträckning arbetar med 

denna målgrupp. De utbildningsinsatser som gjordes för att öka valdeltagandet i 

fokusbostadsområdena innebar delvis också en satsning för denna målgrupp, i och med att många 

utrikesfödda bor i dessa områden.  

Särskilda insatser för informationskampanjen gjordes för att specifikt kunna nå ut till personer som 

tidigare inte har röstat i Sverige. Det var viktigt för projektet att informationen var kortfattad, tydlig 

och lättillgänglig för att den skulle vara lätt för de flesta att kunna ta till sig oavsett om man var 

insatt i Sveriges valsystem eller inte. Informationsfoldern togs också fram på både somaliska, 

arabiska och engelska utöver svenska i och med att många personer som är nya i Sverige pratar 

dessa språk.  

För mer information om respektive insats, se rubriken 3.4.  

 

3.4 Insatser för projektet 
Nedan beskrivs de insatser som projektet i huvudsak arbetade med. Insatserna har redan nämnts 

ovan under punkt 3.1-3.3, men nedan beskrivs de mer ingående. Flera av insatserna riktade sig till 

mer än en målgrupp för projektet.  

  

3.4.1 Utbildningsinsatser 

Satsningen på utbildningsinsatser gjordes främst som en insats för målgrupperna boende i områden 

med lågt valdeltagande samt utrikesfödda som inte tidigare röstat i Sverige.  

Utbildningsinsatserna riktade sig till personal inom organisationen Borås Stad, annan personal i 

staden samt engagerade inom civilsamhället som ofta möter målgrupperna i sin verksamhet. Syftet 

med utbildningsinsatserna var att personerna skulle kunna ta med sig kunskapen om val och 

valdeltagande ut i sina verksamheter för att hjälpa projektet att sprida informationen till 

målgrupperna och på så vis öka valdeltagandet. Genom att utbilda nyckelpersoner som ofta möter 

målgrupperna i sin vardag fanns möjlighet att nå ut till fler än vad endast projektgruppen själva hade 

haft möjlighet till.  

Utbildningen innehöll dels grundläggande information om valet, exempelvis hur det svenska 

valsystemet fungerar, hur man gör när man röstar och vem som har rösträtt. Den innehöll även 

information om hur valdeltagandet ser ut samt varför det är viktigt att arbeta för att öka 

valdeltagandet.  

De målgrupper som utbildades var bland annat: mötesplatspersonal, stadsdelsvärdar, SFI-lärare, 

lärare från Borås Folkhögskola samt engagerade i föreningar.  

Totalt hölls 5 utbildningstillfällen. Dessa utbildningstillfällen hölls: 

 4 april: Blandad målgrupp. Hölls digitalt via Teams.  

 19 april: Blandad målgrupp. Hölls på Hultahuset.  

 8 juni: Stadsdelsvärdar. Hölls på Kulturhuset. 

 23 juni: SFI-lärare. Hölls digitalt via Teams. 

 7 augusti: Folkhögskolelärare. Hölls på Borås Folkhögskola.  

Tre utbildningstillfällen utöver dessa ovan nämnda fick tyvärr ställas in på grund av för få 

anmälningar. Anmälningarna till dessa utbildningstillfällen skickades ut via Fritids- och 



Folkhälsoförvaltningens olika områdesnätverk. Å andra sidan adderades tre nya utbildningstillfällen, 

nämligen de för stadsdelsvärdar, SFI-lärare och Borås Folkhögskola. Dessa utbildningstillfällen 

skapades genom att projektsamordnaren kontaktade respektive personalgrupp och bad om att få 

hålla utbildningen.  

3.4.2 områdesdagar och andra stadsevent 

Projektsatsningarna på områdesdagar och andra stadsevent gjordes dels som en satsning för samtliga 

målgrupper i projektet, och dels som en generell satsning för alla boråsare. Detta eftersom att många 

av stadseventen riktade sig till alla boråsare. Satsningen på just områdesdagarna var dock främst en 

satsning för att nå boende i områden med lågt valdeltagande samt utrikesfödda som inte tidigare 

röstat i Sverige.  

I Borås anordnas årligen dagar för vissa bostadsområden, så kallade områdesdagar. Projektet deltog i 

huvudsak på dagarna för de områden som hade lågt valdeltagande. Under områdesdagarna hade 

projektgruppen ett informationsbord och delade ut material såsom ballonger och 

informationsfolders samtidigt som informationskampanjens posters och roll-ups visades upp. 

Projektgruppen svarade även på frågor om rösträtt, sätt att rösta och andra generella valfrågor.  

Projektet deltog på dessa områdesdagar: 

 7 maj: Kristinebergsdagen 

 21 maj: Hej Hulta 

 27-28 maj: Hässlefesten 

 27 augusti: Norrbydagen 

 3 september: Sjöbodagen 

 10 september: Götadagen 
 
Samtliga dagar utöver Götadagen var för områden som projektet gjorde riktade satsningar för. 
Utöver dessa områdesdagar deltog projektet även på Götadagen den 10 september som en sista 
insats för projektet dagen innan valdagen.  

 
Projektet deltog utöver detta även på ett ”Mingla med politiker-event” på Norrbyhuset den 23 
augusti. Detta event arrangerades av Borås tidning samt Borås bibliotek. Syftet med eventet var att 
Norrbyborna skulle få chans att träffa kommunpolitiker från respektive parti i kommunfullmäktige 
och kunna ställa frågor om partiernas politik. Projektet deltog på eventet för att kunna svara på 
generella frågor om valet.  

 
Projektet deltog även på 5 andra stadsevent utöver områdesdagarna, nämligen dessa: 

 6 juni: nationaldagen i Stadsparken 

 30 juni, 7 juli, 14 juli, 21 juli: Sommartorsdagarna i Stadsparken 
 

Dessa stadsevent var inte specifikt riktade till någon särskild målgrupp för projektet, utan 
genomfördes i huvudsak i syfte att öka valdeltagandet generellt i staden. Under dessa stadsevent 
mötte projektgruppen dock många personer ur de målgrupper projektet specifikt arbetade mot 
ändå. 
 

3.4.3 Informationskampanj 

Informationskampanjen riktade sig till samtliga målgrupper för projektet, samt generellt till alla 

Boråsare.  

Informationskampanjen togs fram av projektgruppen i samarbete med reklambyrån Brainforest. 

Syftet med kampanjen var att informera om valet runtom i staden i syfte att öka valdeltagandet.  

Kampanjen fokuserade på budskapen att man kunde ”Ta hand om demokratin”, ”Stärk 

demokratin”, ”Skydda demokratin” eller ”Hylla demokratin” genom att rösta i valet. För mer 

information om hur kampanjen såg ut, se bilaga 1.  



Nedan följer exempel på kampanjmaterial som togs fram: 

 Informationsfolders 

 Kampanjaffischer 

 Eurosize 

 Pins  

 Ballonger 

 Roll-ups 

 Beachflaggor  

 Informationsfilm 
 

Nedan följer exempel på plattformar som kampanjen syntes i: 

 mötesplatser  

 andra offentliga lokaler som exempelvis skolor, bibliotek, badhus 

 sociala medier 

 affischeringsplatser runt om i staden 

 Borås Tidning 

 Bussreklam 

 Kassareklam  

 utomhusbio 
 
Mycket av kampanjmaterialet användes under områdesdagarna och andra stadsevent. Då användes 
exempelvis affischer, informationsfolders på 4 olika språk, beachflaggor, pins och ballonger.  

 
Samtliga mötesplatser i fokusområdena för projektet hade tillgång till mycket av kampanjmaterialet 
så som affischer, roll-ups samt informationsfolders på olika språk. Mötesplatserna fick även en 
varsin valurna, valbås, blanka valsedlar samt valkuvert för att kunna visa mötesplatsernas besökare 
hur det går till att rösta. 

 
Kampanjen syntes på flera olika sätt i Borås Stads olika mediekanaler, exempelvis Facebook, 
Instagram och Borås Stads valhemsida www.boras.se/val.  

 
Den största satsningen för kampanjen rent ekonomiskt var informationsfilmen. Filmen innehöll 
kortfattad information om valet och riktade sig till alla boråsare. Filmen gjordes i en lång version på 
ca 1 minut och 30 sekunder, samt i en kort version på ca 10 sekunder. Syftet med den långa 
versionen var bland annat att kunna visa filmen i olika sammanhang i syfte att sprida information till 
olika målgrupper, exempelvis för elever, mötesplatsbesökare eller SFI-studenter. Den långa 
versionen visades på utomhusbio som arrangerades under 4 fredagar som en del av eventet 
Sommartorsdagarna Weekend. Varje fredag visades 2 filmer, en barnfilm och en vuxenfilm, och 
valinformationsfilmen visades innan varje film, alltså totalt 8 gånger. Kortversionen togs fram bland 
annat i syfte att kunna visas i sociala medier samt i kassareklam.  
 
 
3.4.4 Skolval 

Satsningen Skolval riktade sig endast till målgruppen förstagångsväljare.  

Skolval är en nationell satsning som arrangeras av Myndigheten för Ungdoms- och 

Civilsamhällesfrågor, MUCF. Skolval är ett simulerat val på högstadie- och gymnasieskolor runt om 

i landet. MUCF bistår med information samt delvis material till de skolor som anmäler sig till 

Skolval. MUCF har gjort studier som visar att de förstagångsväljare som deltagit i Skolval under sin 

skolgång är mer benägna att sedan rösta i det riktiga valet när de har uppnått rösträttsålder.  

Projektet fokuserade på att få så många skolor som möjligt i Borås att anmäla sig till Skolval 2022. 

Projektsamordnaren kontaktade samtliga högstadieskolor och gymnasieskolor i staden med 

information om Skolval, en uppmaning att anmäla sin skola samt erbjöd stöd om det fanns frågor 

http://www.boras.se/val


eller om de behövde hjälp med något. När skolvalen sedan väl skulle genomföras på de anmälda 

skolorna så hjälpte projektsamordnaren till att bistå med valbås till de skolor som behövde låna det 

från Valkansliet, då valbås inte ingick i det material som MUCF skickade ut.  

Skolval är en satsning på både lång och kort sikt inom projektet. En del av de elever som deltog i 

årets Skolval hade också möjlighet att rösta i det riktiga valet då de var över 18 år, men många elever 

som deltog i årets Skolval är yngre. Det är därav också en satsning som förhoppningsvis ger resultat 

även på sikt.  

 

4 Resultat och tolkning  
I valet 2022 gick valdeltagandet ned i Borås i samtliga tre val riksdag, kommun och region.  

I tabellen nedan redogörs valdeltagandet i respektive val från 2014-2022, samt skillnaden i 
valdeltagandet i procentenheter mellan år 2018 och 2022.  

 

 

Valdeltagande Borås  Riksdag  Kommun  Region  

Allmänna valet 2014  84,9 %  82,1 %  81,8 %  

Allmänna valet 2018  86,4 %  83,4 %  82,9 %  

Allmänna valet 2022 81% 78,5% Finns ej 
kommer 
maj 2023 

Skillnad mellan år 2018 och år 2022 -5,4% -4,9% Finns ej, 
kommer 
maj 2023 

(Valmyndigheten, 2022) 

I valet till Riksdagen sänktes valdeltagandet med 5,4%, medan den nationella sänkningen var på ca 

3%, i jämförelse med föregående val 2018. 

I valet till Kommunfullmäktige sänktes valdeltagandet med 4,9%, medan den nationella sänkningen 

var på 3,5 % i jämförelse med föregående val 2018.  

I valet till Regionfullmäktige uppdateras statistiken för detta i maj 2023 gällande valdeltagandet. Den 

nationella sänkningen var på 3,5 procentenheter och valdeltagandet blev 80,2%.   

Sammanfattningsvis har alltså valdeltagandet sänkts både nationellt sett och kommunalt sett i Borås 

Stad. Dock är sänkningen något större i Borås Stad jämfört med rikssnittet. I riksdagsvalet sänktes 

valdeltagandet ca 2,4% mer i Borås jämfört med den nationella sänkningen.  

 

4.1 Områden med lågt valdeltagande  
Områdena Hässleholmen, Norrby, Sjöbo, Kristineberg och Hulta har sedan tidigare visat ett lågt 

valdeltagande och är även områden som är socioekonomiskt utsatta, därför var dessa områden 

fokusområden för projektet. Även tidigare projekt från allmänna valen 2018 samt EU-valet 2019 har 

satsat extra på att öka valdeltagandet i dessa fokusområden. En del av valdistrikten har ändrats 

sedan föregående val, i sådana fall redogörs det för nedan.  

Områdena redogörs var för sig i nedanstående rubriker. Analys av resultatet finns under punkt 4.1.6.  



4.1.1 Området Norrby  

I området Norrby ingår valdistrikten Norrby Billdalsgatan, Norrby Norra och Norrby Södra. 

Valdistrikten har ändrats sedan valet 2018, då hette valdistrikten Norrby Östra, Norrby Södra och 

Norrby Norra. Valdistrikten motsvarar dock ungefär samma område i de båda valen.  

I tabellen nedan syns antalet röstberättigade samt valdeltagandet i samtliga valdistrikt i Norrby i de 

allmänna valen 2022. Det finns ingen betydande skillnad i röstberättigade och valdeltagande mellan 

de olika distrikten. 

 

Valdistrikt 

Norrby 

Röstberättigade 
Riksdag  

Valdeltagande 
riksdag 

Röstberättigade 
Kommun & 
Region  

Valdeltagande 
Region 

Valdeltagande 
Kommun 

Norrby 
Billdalsgatan 

872 56,19% 1096 52,92%  54,47% 

Norrby 
Norra 

820 57,93% 926 57,88% 58,32% 

Norrby 
Södra  

708 62,15% 880 55,34% 55,68% 

Totalt 2400 58,8% (snitt) 2902 55,4% (snitt) 56,15% (snitt) 

            (Valmyndigheten, 2022) 

I tabellen nedan redogörs valdeltagandet i det allmänna valet 2014, 2018 samt 2022 för hela området 

Norrby.  

 

Valdeltagande Norrby  Riksdag  Kommun Region  

Allmänna valet 2014  66,8 %  65,3 %  65 %  

Allmänna valet 2018  72,9 %  69,1 %  68,3 %  

Allmänna valet 2022 58,76% 56,15% 55,4% 

 

Valdeltagandet har sänkts i samtliga val mellan år 2018 och år 2022. I riksdagen sänktes 

valdeltagandet med 14%, i kommunen med 13% och i region med 13%.  

4.1.2 Området Hässleholmen  

I området Hässleholmen ingår valdistrikten Hässleholmen-Distansgatan, Hässleholmen-

Tunnlandsgatan och Hässleholmen-Våglängdsgatan. Valdistrikten har ändrats sedan allmänna valen 

2018, då hette valdistrikten Hässleholmen Södra, Hässleholmen Västra, Hässleholmen Östra och 

Hässleholmen-Brämhult. Valdistrikten motsvarar dock ungefär samma område i de båda valen. 

I tabellen nedan syns antalet röstberättigade samt valdeltagande i samtliga valdistrikt i Hässleholmen. 

Valdeltagandet i valdistriktet  

 

Valdistrikt 

Hässleholmen 

Röstberättigade 
Riksdag  

Valdeltagande 
riksdag 

Röstberättigade 
Kommun & 
Region  

Valdeltagande 
Region 

Valdeltagande 
Kommun 

Hässleholmen- 
Distansgatan 

788 51,78% 1212 41,83% 41,91% 

Hässleholmen- 
Tunnlandsgatan 

956 51,78% 1281 45,51% 45,67% 

Hässleholmen- 
Våglängdsgatan 

848 50,47% 1133 46,87% 47,04% 

Totalt 2592 51,34% 
(snitt) 

3626 44,74% (snitt) 44,87% (snitt) 

         (Valmyndigheten, 2022) 



I tabellen nedan redogörs valdeltagandet i det allmänna valet 2014, 2018 samt 2022 för hela området 

Hässleholmen.  

 

Valdeltagande Hässleholmen  Riksdag  Kommun  Region  

Allmänna valet 2014  66,7 %  61,7 %  61,3 %  

Allmänna valet 2018  66,7 %  63,7 %  63,3 %  

Allmänna valet 2022 51,34%   44,87%    44,74% 

  

Valdeltagandet har sänkts i samtliga val mellan år 2018 och år 2022. I riksdagen sänktes 

valdeltagandet med 15,36%, i kommunen med 18,83% och i regionen med 18,56%.  

4.1.3 Området Sjöbo  

I området Sjöbo ingår valdistrikten Sjöbo-Almenäs, Sjöbo-Björksäter, Sjöbo-Johannelund, Sjöbo-

Långesten, Sjöbo-Ryda och Sjöbo-Nolhaga. Valdistrikten har ändrats sedan valet 2018, då hette 

valdistrikten Norra Sjöbo Nordvästra, Norra Sjöbo Nordöstra, Norra Sjöbo Sydvästra, Norra Sjöbo 

Sydöstra, Sjöbo Södra och Sjöbo Ryda. Valdistrikten motsvarar dock ungefär samma område i de 

båda valen. 

I tabellen nedan syns antalet röstberättigade samt valdeltagandet i samtliga valdistrikt i Sjöbo i de 

allmänna valen 2022. Valdeltagandet ser något olika ut i de olika valdistrikten, då Sjöbo-Björksäter 

och Sjöbo-Ryda har ett något högre valdeltagande.  

 

Valdistrikt 

Sjöbo 

Röstberättigade 
Riksdag  

Valdeltagande 
riksdag 

Röstberättigade 
Kommun & 
Region  

Valdeltagande 
Region 

Valdeltagande 
Kommun 

Sjöbo- 
Almenäs 

976 69,77% 1049 67,3% 66,83%  

Sjöbo-  
Björksäter 

921 73,29% 993 70,19% 70,09%  

Sjöbo- 
Johannelund 

760 65% 867 59,28% 58,71% 

Sjöbo- 
Långesten 

1019 67,71% 1160 62,07% 61,81% 

Sjöbo- 
Nolhaga 

845 64,85% 956 58,89% 58,79% 

Sjöbo- 
Ryda 

1052 72,34% 1112 68,44% 68,71% 

Totalt 5573 68,8% (snitt) 6137 64,4% (snitt) 64,1% (snitt) 

            (Valmyndigheten, 2022) 

I tabellen nedan redogörs valdeltagandet i det allmänna valet 2014, 2018 samt 2022 för hela området 

Sjöbo.  

 

Valdeltagande Sjöbo  Riksdag  Kommun  Region  

Allmänna valet 2014  76,1 %  72,2 %  72,1 %  

Allmänna valet 2018  76,6 %  73,1 %  72,6 %  

Allmänna valet 2022 68,8% 64,1%  64,4% 

  

Valdeltagandet har sänkts i samtliga val mellan år 2018 och år 2022. I riksdagen sänktes 

valdeltagandet med 7,8%, i kommunen med 9% och i regionen med 8,2%.  



4.1.4 Området Hulta  

I området Hulta ingår valdistrikten Hulta Västra och Hulta Östra. Valdistrikten har ändrats sedan 

valet 2018, då hette valdistrikten Hulta Västra, Hulta Östra och Hulta Sörmarken. Valdistrikten 

motsvarar dock ungefär samma område i de båda valen på grund av sammanslagning. 

I tabellen nedan syns antalet röstberättigade samt valdeltagandet i samtliga valdistrikt i Hulta i de 

allmänna valen 2022. Valdeltagandet är högre i valdistriktet Hulta Västra jämfört med Hulta Östra.  

 

Valdistrikt  

Hulta 

Röstberättigade 
Riksdag  

Valdeltagande 
riksdag 

Röstberättigade 
Kommun & 
Region  

Valdeltagande 
Region 

Valdeltagande 
Kommun 

Hulta- 
Västra 

1253 77,33% 1320 75,23% 75,15% 

Hulta- Östra 1129 65,01% 1394 58,61% 59,40% 

Totalt 2382 71,2% (snitt) 2714 66,9% 67,3% 

            (Valmyndigheten, 2022)  

I tabellen nedan redogörs valdeltagandet i det allmänna valet 2014, 2018 samt 2022 för hela området 

Hulta.  

 

Valdeltagande Hulta  Riksdag  Kommun  Region 

Allmänna valet 2014  79,1 %  78,1 %  77,9 %  

Allmänna valet 2018  79,3 %  77,4 %  76,8 %  

Allmänna valet 2022 71,2%    67,3%     66,9% 

  

Valdeltagandet har sänkts i samtliga val mellan år 2018 och år 2022. I riksdagen sänktes 

valdeltagandet med 8,1%, i kommunen med 10,1% och i regionen med 9.9%.  

 

4.1.5 Området Kristineberg 

I området Kristineberg ingår endast ett valdistrikt, Kristineberg. Valdistriktet har inte ändrats sedan 

valet 2018. Valdistriktet som hette Kristineberg år 2014 motsvarar dock inte samma område och är 

därför inte med i jämförelsen då detta hade blivit missvisande.   

I tabellen nedan syns antalet röstberättigade samt valdeltagandet i området och valdistriktet 

Kristineberg i de allmänna valen 2022.  

 

Valdistrikt  

Kristineberg 

Röstberättigade 
Riksdag  

Valdeltagande 
riksdag 

Röstberättigade 
Kommun & 
Region  

Valdeltagande 
Region 

Valdeltagande 
Kommun 

Kristineberg 1012 62,06% 1221 55,61% 55,77% 

            (Valmyndigheten, 2022) 

I tabellen nedan redogörs valdeltagandet i det allmänna valet 2018 samt 2022 för hela området 

Kristineberg. I och med att det inte finns något motsvarande valdistrikt för år 2014 så finns det inte 

statistik från det valet.  

 

Valdeltagande Kristineberg Riksdag  Kommun  Region 

Allmänna valet 2018  71,12% 63,96% 63,47% 

Allmänna valet 2022 62,06%    55,77%     55,61% 

 



Valdeltagandet har sänkts i samtliga val mellan år 2018 och år 2022. I riksdagen sänktes 

valdeltagandet med 9%, i kommunen med 8,2% och i regionen med 7,9%.  

4.1.6 Analys av valdeltagande i samtliga områden 

De valdistrikt som har lägst valdeltagande i hela kommunen finns i området Hässleholmen. 

Valdistriktet Hässleholmen Våglängdsgatan har lägst valdeltagande i riksdagsvalet i hela kommunen, 

medan valdistriktet Hässleholmen-Distansgatan har lägst valdeltagande i kommunvalet och 

regionvalet.  

Områdena Hässleholmen och Norrby har lägst valdeltagande av de fem fokusområdena som 

projektet arbetade med. Valdeltagandet i dessa områden ligger någonstans mellan 53,8% till 59,4% 

oavsett val och valdistrikt. Även området Kristineberg har ett mycket lågt valdeltagande, mellan 

55,6% till 62% i samtliga val.  

Av dessa områden har Hulta och Sjöbo högst valdeltagande. Valdeltagandet i området Hulta ligger 

mellan 66,9% till 71,2% beroende på val. Valdeltagandet i området Sjöbo är något lägre, mellan 

64,1% till 68,8% beroende på val.  

Den största nedgången i valdeltagande skedde i området Norrby. Där sänktes valdeltagandet i snitt 

med 13-14% i samtliga val jämfört med 2018. 

Sammanfattningsvis har valdeltagandet sänkts i samtliga av dessa områden jämfört med 2018. 

Valdeltagandet sänktes mellan 7-14% i samtliga val i samtliga områden.  

Denna nedgång i valdeltagandet jämfört med 2018 kan delvis förklaras av en generell nedgång, både 

nationellt och i Borås Stad som helhet. I hela riket sänktes valdeltagandet med ca 3%, och i Borås 

kommun med ca 5,4%. I dessa fem fokusområden för projektet har dock valdeltagandet sänkts mer 

än både det nationella och det kommunala snittet.  

För vidare analys av resultatet, se punkt 5. 

 

4.2 Förstagångsväljare  
Statistik för målgruppen förstagångsväljare fanns inte tillgänglig under tidsperioden som denna 

projektrapport skrevs. Statistiken kommer att finnas tillgänglig hos SCB, Statistiska Centralbyrån, 

maj 2023. Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor, MUCF, har i tidigare val gjort en 

nationell rapport om förstagångsväljares valdeltagande. Det är möjligt att en sådan rapport görs även 

för valet 2022 och att informationen i den även kan vara applicerbar på Borås Stads 

förstagångsväljare.  

 

4.2.1 Skolval 

En satsning inom projektet som riktade sig specifikt till målgruppen förstagångsväljare var 

satsningen på Skolval. Skolval är ett nationellt arrangemang av Myndigheten för Ungdoms- och 

Civilsamhällesfrågor, MUCF. Projektet arbetade dock lokalt med Skolval genom att få så många 

skolor som möjligt i kommunen att delta, samt bistod delvis med material för att kunna genomföra 

skolvalen. För mer information om Skolval, se punkt 3.4.4. 

I tabellen nedan redogörs antalet skolor som deltog i Skolval år 2018 i Borås Stad. 

Högstadieskolor Skolval 2018 Gymnasieskolor Skolval 2018 

Borås Kristna Skola Almåsgymnasiet 

Dalsjöskolan Björkängsgymnasiet 

Daltorpskolan Bäckängsgymnasiet 

Engelbrektskolan Drottning Blankas gymnasieskola Borås 

Erikslundskolan Sven Erikssongymnasiet 

Fristadskolan Viskastrandsgymnasiet 



Internationella Engelska skolan Borås  

Kunskapsskolan Borås  

Sandgärdsskolan  

Särlaskolan  

Viskaforsskolan  

Totalt antal högstadieskolor: 11 Totalt antal gymnasieskolor: 6 
                   (MUCF 2018) 

I tabellen nedan redogörs antalet skolor som deltog i Skolval år 2022 i Borås Stad. 

Högstadieskolor Gymnasieskolor 

Björkhöjdsskolan Almåsgymnasiet 

Borås Kristna Skola Bergslenagymnasiet 

Dalsjöskolan Bäckängsgymnasiet 

Daltorpskolan Drottning Blankas Gymnasieskola Borås 

Engelbrektskolan Realgymnasiet i Borås 

Erikslundskolan Sven Eriksonsgymnasiet 

Internationella Engelska skolan Borås Viskastrandsgymnasiet 

Kunskapsskolan Borås  

Malmen Montessori Borås  

Sandgärdskolan  

Särlaskolan  

Viskaforsskolan  

Totalt antal högstadieskolor: 12 Totalt antal gymnasieskolor: 7 
(MUCF 2022). Utöver dessa 19 skolor deltog även Borås Folkhögskola. Skolval riktar sig i huvudsak inte till 

folkhögskolor men de fick tillåtelse av MUCF att anmäla sig ändå till årets Skolval.  

Antalet skolor som deltog i Skolval 2022 i Borås Stad ökade något. År 2018 deltog 17 skolor totalt, 

och år 2022 deltog 20 skolor inklusive Borås Folkhögskola. En möjlig anledning till ökningen är att 

projektsamordnaren kontaktade samtliga högstadie- och gymnasieskolor i staden i maj 2022 och 

uppmanade dem att anmäla sig samt erbjöd stöd.  

I Borås Stad finns ca 11 kommunala högstadieskolor, 4 privata högstadieskolor, 6 kommunala 

gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, och 5 privata gymnasieskolor (Skolkollen 2022). Totalt finns 

26 skolor som kan delta i Skolval. 19 av dessa 26 skolor deltog år 2022, alltså ca 73%. Utöver dessa 

skolor deltog även Borås Folkhögskola då ett undantag gjordes för dem i årets Skolval.  

 

Bilden nedan visar valresultatet samt valdeltagandet i Skolval 2022 i Borås. 



 

(MUCF 2022)  

Bilden nedan visar valresultatet samt valdeltagandet i Skolval 2022 i hela Sverige. 

 

(MUCF 2022) 

Valdeltagandet i Skolval 2022 i Borås var 75,6% medan valdeltagandet i Skolval 2022 i hela Sverige 

var 77,9%. Det är dock svårt att uttala sig kring valdeltagandet i Skolval, i och med att varje skola 

själva väljer vilket tillvägagångssätt de vill ha. Vissa lärare gör valdeltagandet obligatoriskt genom att 

ta med sina klasser till skolans vallokal för att rösta, medan andra bara informerar om öppettiderna 

för vallokalen för respektive klass och sedan är det elevens eget ansvar att gå och rösta.  

Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor menar att det finns belägg för att 

förstagångsväljare som deltagit i Skolval under sin skolgång är mer benägna att sedan rösta i de 



allmänna valen. Det är dock inte möjligt att säga vilken effekt Skolval har haft specifikt på Borås 

Stads förstagångsväljare i årets val då ingen sådan undersökning har genomförts. Skolval är som 

tidigare nämnt både en långsiktig och en kortsiktig satsning. En del av eleverna som deltog i Skolval 

i år var också röstberättigade i det allmänna valet, men de flesta var det inte i och med att de ännu är 

för unga. Därav är Skolval också en långsiktig satsning för framtida val.  

 

4.3 Utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige  
Statistik för målgruppen utrikesfödda som inte tidigare röstat i Sverige fanns inte tillgänglig under 

tidsperioden som denna projektrapport skrevs. Statistiken kommer att finnas tillgänglig hos SCB, 

Statistiska Centralbyrån, troligtvis först våren 2023. Denna målgrupp har i tidigare projektrapporter 

definierats som väljare som endast har rösträtt i kommun och region, då det finns starka 

knytpunkter mellan dessa väljare och väljare som inte tidigare röstat i Sverige. För att kunna jämföra 

statistik för denna målgrupp i valet 2022 med statistik från tidigare projektrapporter är det alltså den 

definitionen som bör användas.  

5. Analys  
Det generella valdeltagandet i Borås Stad i allmänna valen 2022 sänktes dessvärre jämfört med 

valdeltagandet i allmänna valen 2018. Valdeltagandet sänktes även i målgruppen för projektet: 

boende i områden där valdeltagandet är lågt.  

Det är mycket svårt att analysera varför resultatet har blivit som det har blivit. Projektgruppen har 

dock kommit fram till tre huvudsakliga analysspår som redogörs för nedan.  

5.1 En nationell samhällseffekt 

Att valdeltagandet gått ned år 2022 jämfört med valet 2018 är inte unikt för Borås. Valdeltagandet 

gick dels ned generellt på nationell nivå i riksdagsvalet med ca 3%. I Borås gick valdeltagandet ned 

med ca 5,4% i riksdagsvalet. En ännu större nedgång skedde dock i fokusbostadsområdena för 

projektet, nämligen Hässleholmen, Norrby, Sjöbo, Hulta och Kristineberg. Dessa områden är 

socioekonomiskt utsatta områden och brukar generellt ha ett lägre valdeltagande än genomsnittet. 

Att valdeltagandet gick ner i socioekonomiskt utsatta områden i valet 2022 är inte heller något unikt 

för Borås. Många andra kommuner har precis som Borås haft projekt för att öka valdeltagandet i 

områden med lågt valdeltagande, men trots det har valdeltagandet gått ned. Denna trend går att se i 

exempelvis Falun (Forsell 2022), Göteborg (Lundgren 2022, Wennerholm 2022), Norrköping 

(Norrköping 2022, Foric 2022), Gävle (Jonsson 2022), Botkyrka (Tingstedt 2022), Södertälje 

(Södertälje Kommun 2022, Nilsonne 2022) och Haparanda (Haupt 2022).  

Alla dessa städer och kommuner har haft projektsatsningar för att öka valdeltagandet i dessa 

områden år 2022, men trots det har valdeltagandet istället sänkts. Dessa städer och kommuner har 

arbetat på olika sätt i sina projekt för att öka valdeltagandet, och arbetssätten har både delvis liknat 

och delvis skilt sig från Borås Stads projektsatsning, men effekterna är ändå liknande i och med att 

en sänkning skett i samtliga kommuner.   

Sammanfattningsvis är alltså sänkningen i valdeltagande i Borås år 2022 inte något unikt. 

Sänkningen i valdeltagande är extra tydlig i socioekonomiskt utsatta områden både i Borås och i 

många andra delar av landet, trots att både Borås och andra kommuner haft projektsatsningar för att 

öka valdeltagandet. Detta gör det mycket svårt att veta på vilket sätt Borås Stads projektsatsning har 

påverkat eller inte påverkat resultatet i valdeltagande, eftersom resultatet verkar vara del av en 

nationell samhällseffekt som når utanför ramarna för Borås Stads egen projektsatsning. 

Förhoppningsvis kommer det så småningom att komma nationella valanalyser på varför 

valdeltagandet har sänkts, och dessa analyser kommer då troligtvis även att kunna appliceras på 

Borås. När denna rapport skrivs har det ännu inte hunnit komma några nationella valanalyser. 

5.2 Minskad möjlighet till kontinuerligt demokratiarbete 

Under mellanvalsperioden 2018 till 2022 har det funnits en minskad möjlighet till att genomföra det 

kontinuerliga demokratiarbete som alltid behövs även när det inte är valår. Denna mellanvalsperiod 



präglades till stor del av covid-19-pandemin. Sveriges pandemiriktlinjer krävde bland annat att vi 

skulle hålla avstånd till varandra, jobba hemifrån i den mån det var möjligt och undvika stora 

folksamlingar. Detta innebar alltså en minskad möjlighet för människor att mötas. Det i sin tur 

gjorde det betydligt svårare att genomföra demokratifrämjande insatser i staden som det annars 

finns möjlighet till när det inte råder en pandemi. Allt ifrån föreningar, mötesplatser och olika typer 

av stadsevent fick antingen ställa in sin verksamhet eller genomföra den på ett annorlunda sätt, 

vilket ledde till en minskad möjlighet för människor att delta i gemensamma aktiviteter.  

Projektgruppens analys är att den minskade möjligheten till kontinuerligt demokratiarbete under 

mellanvalsperioden troligen kan ha påverkat valdeltagandet negativt. Effekterna av att inte kunna 

delta i samhället på samma sätt som vanligt blir extra allvarliga i just målgrupper där valdeltagandet 

redan är lågt. Nedan följer ett exempel. 

I socioekonomiskt utsatta områden bor många människor som av en eller annan anledning redan 

inte känner sig som en del av det svenska samhället, till exempel för att de är nya i Sverige. Det är då 

extra viktigt att det finns mötesplatser, evenemang, föreningar med mera som dessa människor kan 

delta i för att få ett sammanhang, få kunskap och få känna sig som en del av samhället. Under 

pandemin stängde stora delar av samhället ner, och möjligheterna att till exempel delta på aktiviteter 

där man får lära sig mer om hur Sveriges demokrati fungerar minskade. Detta påverkade troligen 

valdeltagandet negativt, då fler människor än tidigare val saknade den kunskap eller vilja som krävs 

för att gå och rösta. Projektgruppen anser att det är viktigt att upprätthålla ett kontinuerligt 

demokratiarbete även under mellanvalsperioder för att främja viljan att använda sin rösträtt, och 

detta är troligtvis extra viktigt i de målgrupper där valdeltagandet redan är lågt.  

5.3 Skillnader i projektet 2022 jämfört med projektet 2018 

I allmänna valen 2018 ökade det generella valdeltagandet i Borås med 1,5% i riksdagsvalet. 

Valdeltagandet ökade även som helhet i målgrupperna för 2018 års projektsatsning för ökat 

valdeltagande. Projektrapporten 2018 beskriver att det är troligt att projektet påverkade 

valdeltagandet positivt. År 2022 lyckades dock inte projektet med att fortsätta öka valdeltagandet. 

Flera troliga anledningar till det har redan lyfts ovan, exempelvis att resultatet i Borås är en del av en 

generell samhällseffekt samt att det under mellanvalsperioden har varit minskade möjligheter till 

kontinuerligt demokratiarbete. Flera troliga anledningar till det sänkta valdeltagandet står alltså 

utanför projektsatsningens ramar. Ännu ett analysspår från projektgruppen handlar dock mer 

specifikt om skillnader i projektet 2022 jämfört med 2018, och att även det kan ha bidragit till att 

projektet inte nådde ut lika mycket år 2022 jämfört med 2018.  

Nedan följer en tabell för att tydliggöra de främsta skillnaderna i projektsatsningen för ökat 

valdeltagande under 2018 jämfört med 2022.  

Projektet 2018 Projektet 2022 

Heltidsanställd projektsamordnare (100%) Deltidsanställd projektsamordnare (50%) 

Tidsperiod: februari 2018- februari 2019 Tidsperiod: maj 2022- oktober 2022 

Budget: 1 miljon Budget: 650 000 

18 valambassadörer 0 valambassadörer 

2 valinformatörer 0 valinformatörer 

 

Tabellen ovan tydliggör att projektet år 2022 hade betydligt färre resurser än projektet 2018, både 

när det gäller tid, ekonomi och personal. Minskade resurser är en trolig anledning till att projektet 

nådde ut till boråsarna i lägre utsträckning i år jämfört med år 2018, vilket kan ha lett till att 

projektet hade en lägre inverkan på valdeltagandet.  

Projektgruppen anser att de viktigaste anledningarna till att projektet nådde ut i lägre utsträckning i 

år jämfört med 2018 är att tidsperioden var kortare samt att färre personer arbetade med projektet. 

Inför allmänna valen 2018 startade den dåvarande projektsamordnaren sin anställning i februari 

2018, ca 7,5 månader innan valdagen. Under hösten 2017 hade personen dessutom haft praktik på 

valkansliet, och delvis arbetat med projektet redan då. Inför allmänna valen 2022 startade 



projektsamordnaren sin anställning i maj 2022, ca 4,5 månader innan valdagen. Projektsamordnaren 

för 2018 arbetade heltid medan projektsamordnaren 2022 arbetade deltid. Det innebar till exempel 

att det inte fanns möjlighet att göra lika många insatser för projektet innan valet, då tiden var 

begränsad. Det fanns även begränsad tid för projektsamordnaren att skriva projektrapport efter 

valet år 2022. Mycket av den statistik som hade behövts för att göra en fullständig analys saknades 

eller fanns inte tid att ta fram innan projektsamordnarens anställning löpt ut.  

Inom ramen för projektet 2018 anställdes 18 valambassadörer vars syfte var att hjälpa till att sprida 

budskapet om att rösta. Dessa valambassadörer representerade i många fall själva någon av de 

målgrupper som projektet riktade sig till, exempelvis fanns kända profiler från de bostadsområden 

som projektet arbetade mot. Detta innebar att projektgruppen 2018 hade 18 valambassadörer som 

kunde hjälpa till att till exempel finnas på plats på mötesplatserna, delta på event inom ramen för 

projektet, synas i kampanjen med mera. I projektrapporten för 2018 är det tydligt att 

valambassadörerna var en starkt bidragande faktor till att projektet nådde ut till boråsarna.  

År 2022 anställdes dock inga valambassadörer. Anledningen var att det år 2018 visade sig att en av 

valambassadörerna var partipolitiskt engagerad trots att det i anställningskontraktet uttryckligen stod 

att det inte var accepterat. Därav beslutade Valnämnden inför projektet 2022 att det inte skulle vara 

några valambassadörer. Projektgruppen 2022 anser att det fanns flera styrkor i att ha 

valambassadörer som projektet gick miste om år 2022, bland annat att valambassadörerna var 

relaterbara för de målgrupper projektet ville nå, att det fanns fler personer som kunde hjälpa till att 

sprida budskapet samt att kampanjen blev mer personlig, synlig och minnesvärd tack vare dem. 

Samtidigt är det oerhört viktigt att projektet kan garantera en partipolitisk obundenhet då det annars 

äventyrar trovärdigheten och objektiviteten i projektet, vilket gör användandet av valambassadörer 

till en risk.  

6. Rekommendationer till framtida arbeten  
Resultatet från valet 2022 visar att valdeltagandet är lägre än på många år i Borås. Valdeltagandet 

sjönk dessutom mer i de målgrupper där valdeltagandet redan är lägre än genomsnittet. Det är 

därför rimligt att argumentera för att det är viktigare än på länge att göra riktade insatser för att 

främja valdeltagandet både i EU-valet 2024 samt i allmänna valen 2026. Det är viktigt att Borås Stad 

gör vad vi kan för att minska denna nedåtgående trend, eftersom det är viktigt för Borås Stad att 

medborgarna känner delaktighet och tillit till det demokratiska systemet.  

Framtida arbeten med ett ökat valdeltagande bör, likt tidigare projektsatsningar, utgå ifrån en 

förståelse för varför vissa grupper i samhället inte röstar. Insatserna för arbetet bör baseras på denna 

kunskap. Anledningarna till att vissa grupper inte röstar kan till exempel handla om okunskap om 

det svenska demokratiska systemet, ett ointresse för politik eller lågt förtroende för samhället. 

Eftersom valdeltagandet sänktes både i Borås och på nationellt plan, bör det vara möjligt att 

applicera framtida nationella valanalyser på Borås situation och utgå ifrån dessa analyser i framtida 

satsningar.  

Det är viktigt att kontinuerligt utifrån ett långsiktigt perspektiv arbeta med satsningar för ett ökat 

valdeltagande. För att kunna nå de personer som saknar kunskap om valet bör det genomföras 

informationsinsatser om hur valet går till som är tydliga, lättillgängliga och finns på flera språk. För 

att nå personer som har lågt förtroende och tillit till det demokratiska systemet eller saknar intresse 

för politik, så är det långsiktiga och kontinuerliga arbetet extra viktigt. Det kan exempelvis handla 

om att möta dessa personer i deras forum de redan brukar befinna sig i, exempelvis i föreningar och 

på mötesplatser, och göra demokratifrämjande insatser där även i mellanvalsperioder. När den 

demokratiska dialogen är delaktig i dessa personers vardag kontinuerligt så är det troligt att både 

deras intresse för det svenska samhället, deras kunskap om det, deras tillit till det samt deras känsla 

av delaktighet ökar, vilket i sin tur troligen kommer påverka valdeltagandet positivt. Det långsiktiga 

demokratiarbetet är extra viktigt i kommande mellanvalsperioder, både eftersom valdeltagandet gick 

ned men också för att det under mellanvalsperioden 2020-2022 inte fanns möjlighet att genomföra 

ett kontinuerligt demokratiarbete på samma sätt till följd av pandemin.  



Framtida projektsatsningar måste inte nödvändigtvis ske med Valnämnden som uppdragstagare. 

Valnämnden arbetar i huvudsak med genomförandet av valet och Valkansliets personal är redan 

hårt belastade i det arbetet. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ett kontinuerligt uppdrag att 

arbeta med demokratifrämjande insatser i Borås Stad. De har dessutom en nära kontakt med många 

av de målgrupper som har lågt valdeltagande, exempelvis genom föreningar och mötesplatser. Det 

kan därav finnas fördelar med att placera en framtida projektsatsning på Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen, bland annat eftersom det ökar möjligheterna till ett kontinuerligt arbete även 

under mellanvalsperioder. Ett samarbete med Valkansliet kommer naturligtvis ändå behöva finnas i 

någon mån i och med att de har den främsta kunskapen om valets genomförande. Det finns även 

fler förvaltningar inom organisationen som skulle vara till stor fördel att ha som stöd i framtida 

projekt, exempelvis Arbetslivsförvaltningen och olika utbildningsförvaltningar.  

Framtida projekt bör starta betydligt tidigare innan valdagen än vad årets projekt gjorde. 

Projektgruppen 2022 rekommenderar minst ett år innan valdag. Detta är extra viktigt inför EU-valet 

2024 där valdeltagandet generellt är betydligt lägre än valdeltagandet i de allmänna valen. Det är 

också viktigt inför de allmänna valen 2026 i och med att valdeltagandet sänktes i allmänna valen 

2022. Återigen är dock det viktigaste att arbeta kontinuerligt med demokratifrämjande insatser 

under hela mellanvalsperioden. Det är även en fördel för framtida projekt om det finns mer tid att 

för att skriva rapport efter valet, främst för att det ska finnas möjlighet att ta fram all statistik som 

behövs.  

Projektgruppen rekommenderar att framtida projektsatsningar för ett ökat valdeltagande har fler 

personer som arbetar med projektet än vad det var år 2022. I tidigare projektsatsningar, bland annat 

år 2018, fanns valambassadörer. Fördelarna med valambassadörer var bland annat att fler personer 

kunde hjälpa till att sprida budskapet om att rösta, de gjorde kampanjen mer personlig och synlig 

samt att de var relaterbara för målgrupperna som projektet riktade sig till. Det finns mycket goda 

anledningar till att Valnämnden beslutade att inte ha valambassadörer år 2022. Projektgruppen 

rekommenderar dock att se över möjligheterna till att arbeta med någon form av 

demokratiambassadörer eller liknande till nästkommande val, även om det sker på ett annat sätt än 

tidigare för att kunna tillgodose projektets objektivitet, legitimitet och partiobundenhet.  

Sammanfattningsvis anser projektgruppen för år 2022 att det är viktigare än på länge att Borås Stad 

fortsätter arbeta med insatser för att öka valdeltagandet inför nästkommande val.  

 

  7. Slutsatser  
Borås Stad hade ett projekt för att öka valdeltagandet i de allmänna valet 2022. Projektet hade ett 

särskilt fokus på målgrupperna boende i områden där valdeltagandet är lågt, förstagångsväljare samt 

utrikesfödda som tidigare inte röstat i Sverige. Tyvärr lyckades inte projektet höja valdeltagandet i 

årets val. Valdeltagandet sänktes istället i målgrupperna jämfört med valet 2018. 

Sänkningen i valdeltagande är inget unikt för Borås. Valdeltagandet sänktes både generellt i hela 

landet samt i många andra kommuner som haft likande projektsatsningar men ändå inte lyckats höja 

valdeltagandet. Att valdeltagandet sänktes särskilt i socioekonomiskt utsatta områden går att se på 

både lokal och nationell nivå. Detta gör det svårt att säga vilken påverkan årets projektsatsning hade 

på det sänkta valdeltaganderesultatet, i och med att resultatet verkar vara en del av en nationell 

samhällseffekt. Det är heller inte möjligt att veta hur resultatet hade blivit om Borås Stad inte hade 

haft projektet.  

Det finns trots resultatet fortfarande goda anledningar att anse att det är viktigt att fortsätta satsa på 

ett ökat valdeltagande i Borås även i framtiden. Detta arbete är snarare viktigare än på länge då 

valdeltagandet nu är lägre än det varit på många år. Staden bör framförallt arbeta med kontinuerliga 

demokratifrämjande insatser i många olika forum och förvaltningar även under mellanvalsperioden.  
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Datum 

2022-12-06 
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Valnämnden 
Dnr VAL 2021-00031 1.4.3.0 
 

  

 

Projektrapport ökat valdeltagande 2022 

Valnämndens beslut 

Godkänna upprättad projektrapport för ökat valdeltagande i samband med 

allmänna valen 2022. 

Ärendet i sin helhet 

Valnämnden har i samband med allmänna valen 2022 haft ett projekt för att 

främja ett ökat valdeltagandet och sprida kunskap om valet samt förmedla 

vikten av en demokrati.  

Fritids- och folkhälsonämnden har även varit delaktig i uppdraget från 

Kommunfullmäktige, Valnämnden har haft samordningsuppdraget. 

Tillvägagångssätt, resultat samt analys framkommer i denna rapport.  

Valdeltagandet har vid detta val sjunkit och har varit en nationell trend som 

redogörs i projektrapporten.  

Valnämnden föreslås godkänna upprättad projektrapport. 

Beslutsunderlag 

1. Projektrapport, öka valdeltagandet. 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden. 

2. Kommunfullmäktiges beredningsgrupp för medborgarinflytande, Johanna 

Armå.  

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Lokalbehovsplan för Valnämnden, planperiod 2024-

2028 

Valnämndens beslut 

Godkänna upprättat svar, lokalbehovsplan för Valnämnden 2024-2028. 

Ärendet i sin helhet 

Valnämndens verksamhet har förändrats och utökats sedan tidigare val då 

valarbetet kräver mer strategiskt arbete än vad det tidigare gjort. Detta medför 

att nämnden är i behov av större lokaler än tidigare förvaringslokaler samt 

kontorslokaler.  

Inför allmänna valen 2022 utökades nämndens lokaler till flertalet 

förvaringslager då tidigare yta var för liten efter att det krävs mer valmaterial för 

att genomföra ett val. Under mellanvalsperioden krävs även rymliga 

förvaringslager och idag nyttjar verksamheten 2 källarlokaler i stadshuset samt 

del av krisberedskapslagret.  

Lagkrav medför att Valnämnden alltid ska ha beredskap för extraval/omval 

samt folkomröstning och kunna genomföras inom 3 månader som ställer krav 

på rymliga lokaler. Det är av största vikt att nämnden får behålla dessa lokaler 

för att kunna klara sitt grunduppdrag att genomföra allmänna valen samt valet 

till Europaparlamentet. 

Lokalbehovsplaner för Valnämnden under perioden 2024 till och med 2028 

kommer vara förtidsröstningslokaler samt vallokaler för att genomföra valet till 

Europaparlamentet 2024 samt allmänna valen 2026. Lokalerna som behövs vid 

genomförandet till respektive val bedöms vara 80 vallokaler och 15 

förtidsröstningslokaler som ska vara tillgänglighetsanpassade. I första hand 

används kommunens befintliga lokaler efter dialog med berörd förvaltning och 

förändringar utifrån eventuella renoveringar under perioden.  

Valet är en hela-staden fråga och samarbetet är viktigt för att värna om 

demokratin och ha tillgängliga och centralt belägna lokaler. 

Beslutsunderlag 

1. Lokalbehovsplanerna för nämnderna, skrivelse från 

Lokalförsörjningsnämnden. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden. 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-22 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 141 Dnr LFN 2022-003631.2.4.1 

Inlämningsdatum för nämndernas lokalbehovsplaner, 
planperiod 2024-2028 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att nämndernas lokalbehovsplaner skall 
lämnas in till Lokalförsörjningsnämnden senast sista januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Planering för arbetet med Lokalresursplanen för planperioden 2024-2028 med 
utblick till 2034 pågår. Enligt Lokalresursplaneringens arbetsgång ska 
nämnderna lämna in sina lokalbehovsplaner till Lokalförsörjningsnämnden 
senast sista januari 2023. 

 



Från: LN.diarium@boras.se 
Skickat: den 24 november 2022 10:05 
Till: Arbetslivsnämnden Diarium; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 

Förskolenämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium; 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Diarium; Individ- och 
familjeomsorgsnämnden Diarium; Kulturnämnden Diarium; 
Miljöförvaltningen Diarium; Samhällsbyggnadsnämnden Diarium; 
Servicenämnden Diarium; Sociala omsorgsnämnden Diarium; 
Stadsrevisionen Diarium; Tekniska nämnden Diarium; Vård- och 
äldrenämnden Diarium; Överförmyndarnämnden Diarium; 
Valnämnden 

Ämne: Inlämningsdatum för nämndernas lokalbehovsplaner, planperiod 
2024-2028 

Bifogade filer: Skrivelse Nämnd.docx; Beslut-202200363-LFN-§ 141.docx 
 

Hej, 

  

Översänder Inlämningsdatum för nämndernas lokalbehovsplaner, planperiod 2024-2028 enligt 

uppdrag. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Malin Grahmstad 

Nämndsekreterare 

........................................................ 

  

Borås Stad 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Sturegatan 36 

501 80 Borås  
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2022-11-22 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2022-00363 1.2.4.1 
 

  

 

Inlämningsdatum för nämndernas lokalbehovsplaner, 

planperiod 2024-2028 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att nämndernas lokalbehovsplaner skall 

lämnas in till Lokalförsörjningsnämnden senast sista januari 2023. 

 

Ärendet i sin helhet 

Planering för arbetet med Lokalresursplanen för planperioden 2024-2028 med 

utblick till 2034 pågår. Enligt Lokalresursplaneringens arbetsgång ska 

nämnderna lämna in sina lokalbehovsplaner till Lokalförsörjningsnämnden 

senast sista januari 2023. 

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder i Borås Stad 

 

 

 

Nils-Åke Björklund 

Mötesordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Postadress 
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Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Enochsson 
Handläggare 
033 357055 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 
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Instans 

Valnämnden 
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Sammanträdesdagar för Valnämnden 2023 

Valnämndens beslut 

Godkänna föreslagna sammanträdesdagar för Valnämnden år 2023. 

Ärendet i sin helhet 

Valnämndens sammanträdesdagar för år 2023  

 21 februari (Behandling av årsredovisningen 2022, uppföljning intern 

kontroll 2022 samt valdistriktindelning) 

 16 maj (Workshop internkontroll, behandling av tertialrapport 1 samt 

beslutsärenden kopplat till EU-valet 2024) 

 22 augusti (Beslut om budget 2024, Internkontrollplan samt riskanalys 

för år 2024) 

 7 november (Övriga valärenden inför valet maj 2024, behandling av 

tertialrapport 2, presidiebehandlad) 

Beslutet expedieras till 

1. Valnämndens ledamöter samt ersättare. 

2. Stadshusets reception för salsbokning. 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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