
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-14 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 78 Dnr FOFN 2019-00028 2.0.1.0 

Svar på revisionsrapport - Granskning av samverkan 
och förebyggande arbete kring barn och unga  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna svar på 
revisionsrapporten samt översänder det till Stadsrevisionen.      

Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av stadsrevisionen i Borås Stad har Ernst Young genomfört en 
granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Syftet 
med granskningen har varit att bedöma om berörda nämnders arbete med 
samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i åldern 0-20 år är 
ändamålsenligt. Granskningen har avsett Fritids- och folkhälsonämnden, 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Sociala 
omsorgsnämnden.  
 
Granskningen bedömer att Fritids- och folkhälsonämnden i huvudsak har en 
ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avseende det förebyggande 
arbetet kring barn och unga. Det genomförs en rad olika relevanta aktiviteter 
och arbetet med samverkan och förebyggande arbete är ändamålsenligt men 
med vissa utvecklingsområden. Främst saknar det en utvecklad analys, 
utvärdering av resultat eller effekter av det förebyggande arbetet kring barn och 
unga.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden arbetar under innevarande år med att ta fram 
långsiktiga, kritiska indikatorer, för att bättre kunna mäta effekter av det 
förebyggande arbetet och samverkan. Även genomförandet och uppföljningen 
av pågående samverkan behöver kritiskt granskas och systematiseras för att 
utvecklas ytterligare.  
 
Välfärdsbokslutet står inför en utveckling, då det kommer bli ännu vassare på 
att redovisa skillnader i hälsa och därmed motivera prioriteringar och 
möjliggöra uppföljning. Förändringsarbetet har påbörjats men kommer vara 
klart till nästa bokslut 2021. 
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Ett övergripande mål för staden, och tydligare styrning av det förebyggande 
arbetet kring barn och unga, för alla berörda nämnder efterfrågas.      

Beslutsunderlag 
1. Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga             
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Svar på revisionsrapport - Granskning av samverkan 
och förebyggande arbete kring barn och unga  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna svar på 
revisionsrapporten samt översänder det till Stadsrevisionen.      

Sammanfattning  
På uppdrag av stadsrevisionen i Borås Stad har Ernst Young genomfört en 
granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Syftet 
med granskningen har varit att bedöma om berörda nämnders arbete med 
samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i åldern 0-20 år är 
ändamålsenligt. Granskningen har avsett Fritids- och folkhälsonämnden, 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Sociala 
omsorgsnämnden.  

Granskningen bedömer att Fritids- och folkhälsonämnden i huvudsak har en 
ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avseende det förebyggande 
arbetet kring barn och unga. Det genomförs en rad olika relevanta aktiviteter 
och arbetet med samverkan och förebyggande arbete är ändamålsenligt men 
med vissa utvecklingsområden. Främst saknar det en utvecklad analys, 
utvärdering av resultat eller effekter av det förebyggande arbetet kring barn och 
unga.  

Fritids- och folkhälsonämnden arbetar under innevarande år med att ta fram 
långsiktiga, kritiska indikatorer, för att bättre kunna mäta effekter av det 
förebyggande arbetet och samverkan. Även genomförandet och uppföljningen 
av pågående samverkan behöver kritiskt granskas och systematiseras för att 
utvecklas ytterligare.  

Välfärdsbokslutet står inför en utveckling, då det kommer bli ännu vassare på 
att redovisa skillnader i hälsa och därmed motivera prioriteringar och 
möjliggöra uppföljning. Förändringsarbetet har påbörjats men kommer vara 
klart till nästa bokslut 2021. 

Ett övergripande mål för staden, och tydligare styrning av det förebyggande 
arbetet kring barn och unga, för alla berörda nämnder efterfrågas.      
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Ärendet i sin helhet 
Sedan 2017 ansvarar fritids- och folkhälsonämnden för den öppna 
ungdomsverksamheten samt det politiska samarbetsuppdraget lokalt inflytande. 
Dessa uppdrag har ett tydligt förbyggande fokus och bygger delvis eller helt på 
samverkan med berörda nämnder, andra organisationer och civilsamhället.  

Inom stadens folkhälsoarbete bedrivs särskilda satsningar för bland annat ökat 
föräldraskapsstöd och ett kunskapshöjande drogförebyggande arbete. Dessa 
insatser i form av utbildningar, temaveckor med mera riktar sig även till privata 
aktörer, såsom friskolor, privata förskolor eller annan form av 
ungdomsverksamhet. Samverkan med privata aktörer avses stärkas ytterligare.  

I granskningen har det framkommit att det saknas en kommungemensam 
dokumenterad definition av förebyggande arbete och granskningen hänvisar till 
Socialstyrelsens beskrivning av förebyggande arbete i tre olika kategorier: 

 - universell prevention, vilken syftar till att främja alla oavsett ev risk eller 
utsatthet. 

- selektiv prevention, vilken riktar sig till undergrupper i målgruppen som 
exponeras för en eller flera riskfaktorer. 

- indikerad prevention, vilken utgörs av åtgärder för individer med identifierade 
problem.  

Fritids- och folkhälsonämnden initierar och driver främst förebyggande 
verksamhet och samverkan utifrån universell prevention i form av de lokala 
nätverken för unga 10-16 år, öppen ungdomsverksamhet, föräldraskapsstöd, 
drogförebyggande arbete, suicidprevention och En kommun fri från våld. 
Nämndens förebyggande fokus är att skapa stödjande miljöer för att främja 
barn och ungas hälsa och uppväxtvillkor. Utifrån barnrättsperspektivet arbetar 
nämnden med extra insatser där behoven är som störst, för att skapa 
förutsättningar för en jämlik hälsa hos stadens barn och unga. Nämnden 
samverkar även med berörda aktörer både avseende mindre grupper, vid 
kritiska tillfällen/händelser och på individnivå, till exempel genom samverkan 
mellan skolan, socialtjänst, polis och fritid (SSPF).  

De lokala nätverken för unga består av representanter på chefsnivå från 
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Arbetslivsförvaltningen, Kulturförvaltningen och Polisen. Syftet med nätverken 
är att samverka för goda uppväxtvillkor på området, vilket förutsätter en ökad 
kunskap och förståelse av varandras verksamheter samt gemensamma 
satsningar. Detta arbete avses bli ännu tydligare med en gemensam målbild och 
uppföljning. En styrgrupp är tillsatt utifrån det brottsförebyggande rådet.  

Fritids- och folkhälsonämnden har under innevarande år startat ett arbete med 
att ta fram långsiktiga, kritiska indikatorer, för att bättre kunna mäta effekter av 
det förebyggande arbetet och samverkan. Även genomförandet och 
uppföljningen av pågående samverkan behöver kritiskt granskas och 
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systematiseras för att utvecklas ytterligare. Inom ramen för En kommun fri från 
våld genomförs en systematisk uppföljning med hjälp av kontrollenheter.  

Välfärdsbokslutet står inför en utveckling, då det kommer bli ännu vassare på 
att redovisa skillnader i hälsa och därmed motivera prioriteringar och 
möjliggöra uppföljning. Förändringsarbetet har påbörjats men kommer vara 
klart till nästa bokslut 2021. 

Fritids- och folkhälsonämnden är även en aktiv part i det 
kommungemensamma arbetet Borås – en stad som håller ihop.  

Ett övergripande mål för staden, och tydligare styrning av det förebyggande 
arbetet kring barn och unga, för alla berörda nämnder efterfrågas. 

 

Beslutsunderlag 
1. Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga                           

Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen 
 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors  
Förvaltningschef 
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